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Toimetaja veerg

Kas siis selle maa
keel … (ja meel)
Lahemaa rahvuspargi 50. aastapäeva puhul meelde, et väiksemaid rahvakilde on Eestiski, ja teeme tutvust pohiranna kultuuriruumiga.
See on viimane piirkond kunagi tunduvalt laiemast kirderanniku murdealast. Rannarahvas kannatas omaaegse piiritsoonis merelkäigu keelu
tõttu kõvasti ja paljud kolisid minema. Ometi on rannakeel ja kultuur
kestnud tänini ning elab läbi suisa
taassündi. Ilmunud on aabits ja sõnaraamat, igal aastal pannakse kokku
rannakeele kalender. Nii lasteaias kui
ka koolis on murdekeeletunnid.
Ühtlasi saab sellest numbrist lugeda, millised sugulasrahvad meil on,
kus nad elavad ning milline on nende
piirkondade loodus. Teeme selgeks,
milline on soomeugri keelte loodussõnavara, ja otsime ühisjooni eesti
keelega. Uurime Venemaal elavate
soome-ugri põlisrahvaste olukorda
ja proovime mõelda, milliseks kujuneb nende
tulevik.
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Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
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esti on sel aastal omalaadi maailmanaba. Soome-ugri maailma pealinn asub tänavu AbjaPaluojal ja juunis kolib see kolmeks
päevaks Tartusse, eesti rahva muuseumi, kus peetakse soome-ugri maailmakongressi „Kultuurimaastikud –
meel ja keel“. Peale tavapäraste keeleteemade käsitletakse kongressil seekord ka kliimamuutuse mõju soomeugri rahvastele ja kultuuriuuendust
ning nüüdisaegsete keeletehnoloogiate pruukimist.
Võib küsida, milleks see kõik. Miks
ajada taga sugulust rahvakildudega,
kellega sugulust tunnevad kõige selgemini vaid need, kes on põhjalikult õppinud keeleteadust? Milleks
muretseda nende pärast, kellest meile
tõenäoliselt silmaga nähtavat ja käega
katsutavat kasu ei ole ja kelle tulevik
oleneb suuresti suurvõimust?
Aga sama hästi võib küsida sedagi,
miks peaks keegi üldse rahastama Kihnu aabitsat, Mulgi
rahvariiete hoidmist või
võrokeste laulupidu. Ja
mõttelaisalt lisada, et
milleks need eri metsatüübidki. Marju
ju kõikides ei kasvagi. Milleks sadu
liike laululinde, kui
nende sädinat ei
suudeta nagunii eristada? Milleks samblad,
milleks samblikud, milleks mitmekesisus üldse?
Siinses
ajakirjanumbris tuletame
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Soome-ugri aasta eesti rahva muuseumis
Foto: Arp Karm

T

änavu 16.–18. juunil peetakse Tartus eesti rahva muuseumis ja veebis VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
„Kultuurimaastikud – keel ja meel“.
Seetõttu saab ERM-is näha soomeugri rahvastele pühendatud näitusi ja
korraldatakse muudki huvitavat.
ERM-i galeriis on 17. oktoobrini
uus soome-ugri fotonäitus „Rahvas –
see tähendab inimesi“. ERM-i kirjastus on välja andnud ka samanimelise
etnofotokataloogi.
Koostatud on mitu teemakohast
külalisnäitust. Jakob Hurda saali ees
saab kuni 1. augustini vaadata Loit
Jõekalda kogust pärit Karjala, Koola
poolsaare ja Altafjordi kaljujooniste koopiaid. B-fuajees on 31. augustini näitus „Hõimude hällimail“, kus
on üleval Rein Marani fotod filmi
„Linnutee tuuled“ ekspeditsioonidelt.
ERM-i hariduskeskuses avatakse
15. juunil kunstnik Karolina Kruuse
dokumentaalne fotonäitus „Naine“,
mis näitab Eestis elavaid soome-ugri
naisi oma rahvarõivastes. See väljapanek on lahti kuni 31. augustini.
ERM-i rändnäitus „Soome-ugri
jahindus“ jõuab Venemaalt tagasi juunikuus ning ERM-is loodud rändnäi-

Vanimad näitusel „Rahvas – see tähendab inimesi“ eksponeeritud fotod on
1867. aastal Moskvas toimunud ülevenemaaliseks etnograafianäituseks tehtud
portreed eestlastest, karjalastest ja ersadest
tus „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“
on oktoobri alguseni üleval Heimtali
rahvamajas.
Endiselt on lahti püsinäitus
„Uurali kaja“, mida rikastavad koolidele mõeldud haridusprogrammid.
Muinasjutunäitusel „Elas kord...“ saab
muu hulgas tutvuda soome-ugri muinasjuturaamatutega.
ERM-i 64. aastaraamat, mis

ilmub 2021. aasta lõpus, on samuti pühendatud soome-ugri teemadele. Korraldatakse ka soomeugri pärandiga seotud töötubasid.
Ürituste nimekiri täieneb pidevalt
ja sellega saab tutvuda muuseumi
kodulehel.
Eesti rahva muuseum /
Loodusajakiri
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õva Veskijärve lähedal asuvas karjääris laulis
10. mail 166 isast kõret.
Konnauurija Riinu Rannapi kinnitusel pole seal varem nii palju häälitsevaid isasloomi loendatud. „Kõre elupaikade taastamiseks tehtud pingutused hakkavad end tõesti ära tasuma. Veskijärve asurkond on selles
osas üks väga hea näide. Kui on võimalik elupaika terviklikult ja suurel
pindalal taastada, siis hakkab ka liigi
seisund paranema ja arvukus kasvama,“ selgitas ta.
Veskijärvel on alates 2010. aastast
taastatud kõre sigimisveekogusid ja

avatud suur luiteala, raadates mände
ja randaalides pinnast. Enne taastamistööde algust loendati seal ühel
ööl kõige rohkem paarkümmend kõre
isaslooma. Nüüd elutseb Veskijärvel
Eesti suurim kõreasurkond.
Peale rohe-kärnkonna, kes on
Eestis praeguseks välja surnud, on
kõre meie kõige haruldasem kahepaikne, kelle arvukus on pikka aega
vähenenud. Veel umbes 40 aastat
tagasi oli avatud maastikul elutsev
kõre Lääne-Eestis ja saartel laialt
levinud, kuid praegusel ajal on liigil
ainult 15 elupaika.
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Riinu Rannap

Veskijärve kõredel on rekordaasta

Kõre kevadist pulmalaulu võib kuulda
üksikutes liivakarjäärides ja rannaniitudel
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Allikas: Hiite Maja sihtasutus

Suur-konnakotka Tõnni
lend on lõppenud

M
Hiite kuvavõistluse plakat

Hiite
kuvavõistlus
ootab
võistlustöid
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2008. aastal pesapojana saatja
selga saanud Tõnn neli aastat hiljem Hispaanias talvitumas

Kotkaklubi/
Loodusajakiri

o
Ül

Hiite Maja sihtasutus /
Loodusajakiri

edaspidi olulist teavet elupaigakasutuse kohta kodupiirkondades Eestis
ja Hispaanias ning iga-aastase pendelrände kohta. Peale selle pakkus
ta pesale paigaldatud veebikaamera
vahendusel kordumatuid emotsioone linnusõpradele laiast maailmast.
23. detsembril 2020 kadus kontakt
Tõnniga taas. Seekord ei viidanud
miski talvitava kotka saatjaveale ning
arvestades signaali äkilist kadumist
jahipiirkonnas, võis karta halvimat.
2021. aasta kevadel Tõnn oma pesapaika enam ei naasnudki.
Tõnn oli teadaolevalt ainus suurkonnakotkas, kelle liikumisi õnnestus
GPS-saatja vahendusel jälgida (väikese vaheajaga) kogu elu vältel alates pesast lahkumisest kuni hukkumiseni. Küllap on tegemist erakordse andmestikuga pikaealiste liikide
telemeetriauuringutes üldse. Tõnn
andis suure panuse mitmesse teadusartiklisse ja muutis sisukamaks
suur-konnakotka kaitse tegevuskavad ning aitas Eesti kotkauurijatel
sõlmida sidemeid kolleegidega paljudes Euroopa riikides. Tõnni rännetest saab igaüks tagantjärele ülevaate
rändekaardi birdmap.5dvision.ee/
vahendusel.

:
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lanud on 14. hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest.
Võistluse eesmärk on väärtustada
esivanemate väepaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende seisund ning innustada
inimesi pühades paikades käima
ja neid hoidma.
Võistluse peaauhind on 1000
eurot, peale selle antakse välja
hulk eriauhindu. Oodatud on
nii Eestis kui ka mujal maailmas jäädvustatud ülesvõtted.
Võistlusele võib saata ka liikuvaid kuvasid ehk kuni pooleteise
minuti pikkusi videoid. Fotosid
ja videoid saab võistluse leheküljel www.hiis.ee/kuva/2021
üles laadida kuni 15. oktoobrini 2021.

öödunud aasta lõpus katkes maailma ilmselt tuntuima suur-konnakotka
Tõnni elutee. Tema tegutsemist olime
GPS-saatja ja veebikaamera vahendusel jälginud alates 2008. aastast.
Eestis hakati röövlinde GPSsaatjatega uurima 2005. aastal.
Esimene uuritav liik oli hävimisohus
suur-konnakotkas. Et nende kaitset tõhustada, oli hädavajalik saada
täpseid andmeid nende liikumiste
kohta. 8. augustil 2008 paigaldati
GPS-saatja suur-konnakotka pesapojale, kes sai nimeks Tõnn. Juba
esimese rändega pakkus noor kotkas üllatuse, suundudes seni meile
teadmata rändeteele edela poole.
Haruldase suur-konnakotka rännak
oli suursündmus igas läbitud Keskja Lääne-Euroopa riigis.
Oma talvituspaigaks valis Tõnn
Kagu-Hispaania ning sealgi sai
ta linnuhuviliste seas kohe staariks. Järgmisel kevadel võisime jälgida Tõnni naasmist
Eestisse ja seejärel
suvitamist Soomes,
mitmel järgmisel
aastal aga uusi lennutrajektoore kogu
Fennoskandia ulatuses, kust ta igal sügisel naasis oma Hispaania
talvekorterisse. Paraku muutus saatja üha jõuetumaks ning
katkestas signaalide edastamise
2014. aasta kevadrändel.
Ennatlikult eeldasime, et üks põnevaim peatükk Eesti kotkauuringuis
on lõppenud, kuid Tõnn pakkus uue üllatuse 2016. aastal, näidates end pesitsemas KeskEestis. Kui olime mittetöötava GPSseadme asendanud uuega, andis ta
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ai lõpus saab alguse Eesti
looduse mõttekoja loengusari, mille käigus tutvustatakse loodushuvilistele Eesti
ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke doktoritöid. Kõiki loenguid
saab vaadata nii otseülekandena
Tartu ülikooli televisioonikanalilt
UTTV kui ka hiljem salvestisena
arhiivist, samuti on võimalik neid
kuulama tulla Tartu ülikooli raamatukokku.
„Meie kõrgkoolides kaitstakse suurepäraseid teadustöid,“ rääkis
looduseuurijate seltsi president ja
üks Eesti looduse mõttekoja eestvedajaid akadeemik Urmas Kõljalg.
„Selleks, et need jõuaksid võimalikult paljude inimesteni, kutsusime
ellu Eesti looduse mõttekoja loengusarja. Lisaväärtuseks on eesti teadus-

Eesti looduse mõttekoja logo autor
on Artur Kuus

Allikas: Eesti looduse mõttekoda

Eesti looduse mõttekoja loengusari
tutvustab loodusteaduslikke doktoritöid

keele ja oskussõnavara areng, mille
nimel teeme tihedat koostööd eesti
keele instituudiga.“
Loengusarja ühe koostööpartneri, Tartu ülikooli raamatukogu abiga
andmebaasistatakse doktoritöödes
kasutatud eestikeelsed terminid, mis
tehakse avaandmetena kõigile kättesaadavaks.
Loengud peetakse algul TÜ raamatukogu konverentsikeskuse suures saalis, ent hiljem, kui remont on

lõppenud, Eesti looduseuurijate seltsi
majas. Tallinnas saab reaalajas esitlusi
ja ülekandeid jälgida Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu Unosaalis.
Loengusarja avaettekande tegi
27. mail Elin Soomets. Ta rääkis oma doktoritööst „Suunisliigid
märgalakoosluste
taastamisel“, mille kaitses Tartu ülikoolis
11. septembril 2020.
Peale Tartu ülikooli, Eesti maaülikooli, Tallinna ülikooli, Tallinna
tehnikaülikooli ning Eesti nelja suuremat ülikooli ühendava doktorikooli tehakse projekti käigus koostööd
teaduste akadeemia, Tartu linna ja
kunstiakadeemiaga.
Eesti looduseuurijate selts /
Loodusajakiri
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Curly Strings
Estonian Voices
Shabbat Quartet
Ida-Elina (SOOME)
Duo Ruut • Tõnis Mägi
Johansonid • Puuluup
Sver (NORRA) • Riffarrica
Jon Samuel Lundström (ROOTSI)
Ene Salumäe ja Celia Roose
Mari Kalkun • Justament
Svjata Vatra • Tintura
Pasztor Hora (UNGARI)
Krista Citra Joonas
Tõnu Oja ja Rembetes
ja Olavi Kõrre
jpt

15. 18. juuli 2021

aja lugu
Õpitoad

Loodusmatkad
Lastepesa
jpm
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Eerik Kumari looduskaitsepreemia
laureaat on Kalev Sepp

L

Eesti Looduse märtsinumbris (lk 22–27) tutvustab värske auhinnasaaja Kalev
Sepp Euroopa maastikukaitsekonventsiooni

Keskkonnainfot
saab edastada
riigitelefonile 1247

K

eskkonnaamet
tuletab
meelde, et keskkonnarikkumistest, reostusest, abi vajavatest või hukkunud metsloomadest
saab teatada riigiinfo telefoni 1247
kaudu. Sellised juhtumid nõuavad
üldjuhul kiiret sekkumist ja riigi-

6
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Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Foto: Toomas Kukk

ooduskaitse suurima tunnustuse, Eerik Kumari preemia koos
looduskaitse kuldmärgiga, on
tänavu pälvinud tunnustatud looduskaitsja ning EMÜ keskkonnakaitse ja
maastikukorralduse professor Kalev
Sepp. Tema eriala on maastikukaitse. Tema uurimistöödel on ka praktiline otstarve, näiteks on ta analüüsinud
inimeste ja looduse suhteid kaitsealadel. Peale selle on Kalev Sepp aktiivselt
löönud kaasa rahvusvahelises looduskaitsetöös, ta on olnud rahvusvahelise
looduskaitseliidu (IUCN) asepresident.
Samuti on ta pikaaegne Eesti looduskaitse seltsi juhatuse liige ning möödunud suvest seltsi esimehe kohusetäitja.
Keskkonnaministeerium on välja
kuulutanud ka looduskaitse hõbemärgi saajad: õpetajate koolitaja Sirje
Aher, Eesti kultuuri ja eriti Lahemaa
rahvuspargi tutvustaja Horst Freitag,
kalauurija Rein Järvekülg, EMÜ elurikkuse ja keskkonnaplaneerimise professor ning Setomaa patrioot
Mart Külvik, Sillamäe looduskaitsja
Vladimir Mirotvortsev ja pärandniitude hooldaja Kalev Raudsepp.

info telefonilt saavad inspektorid
või ametnikud teabe ruttu kätte.
Numbrile 1247 saab helistada
tasuta. Teateid saab edastada ka
e-posti teel: 1247@1247.ee.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Infot
metsa alla
jäetud
prügi või
salapüüniste kohta
saavad
keskkonnainspektorid
kõige
kiiremini
riigiinfo
telefoni
kaudu
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Vastupidi eeldatule
eelistavad linnud
punast värvi
pesakaste
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esti teadusagentuur
avalikustas 28.
aprillil õpilaste teadustööde
riikliku konkursi võitjad.
Ajakirja Eesti
Loodus eriauhinna on pälvinud Tallinna
prantsuse lütseumi
õpilane Artur Raik. Ta
avaldas artikli oma
uurimuse „Lindude värvieelistused pesakasti valikul“
tulemustest ajakirja aprillinumbris.
Tööst selgub, et vastupidi eeldatule
eelistavad linnud punast värvi pesakaste. Noort linnuhuvilist juhenda-

Foto: Janek Joab

Õpilasuurimus
pesakastide värvusest
sai Eesti Looduse auhinna

sid Thea Perm
ja Sirje Tekko.
Kõikide
võitjate
nimed on esitatud Eesti
teadusagentuuri kodulehel.
Eesti teadusagentuur /
Loodusajakiri

Tellimused
www.noges24.ee
) 5667 2987
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Üha rohkem metsaliike satub
ohtu, kuna kevadsuvine raie rikub
sigimise, elupaigad killustuvad ja
hävivad. Fotol on händkaku pesa
raielangi ääres Antsla vallas

Raierahu
rikkumisest teata
keskkonnaametile

K

odanikuühendus Eesti
Metsa Abiks palub inimestel keskkonnaametile teada anda pesitsusaegsetest
raietest. Selleks tuleb helistada
riigiinfo telefonile 1247. Pärast
tasub e-kirja teel (info@keskkonnaamet.ee) uurida, kas raie peatati ja kui kauaks. Keskkonnaamet
on kinnitanud, et raietööd ei seisata mitte ainult I ja II kaitsekategooria liikide elupaikades,
vaid igal pool, kus lindude elu
on ohus.
Kui tekib kahtlus, et keskkonnaamet ei ole teadet saades tegutsenud, palub kodanikuliikumine
sellest teada anda e-posti aadressil abi@eestimetsaabiks.ee.
Looduskaitseseaduse järgi ei
tohi pesitsevaid metsalinde tahtlikult häirida ega tappa, samuti
on keelatud nende pesi hävitada.
Eesti Metsa Abiks /
Loodusajakiri
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Foto: Elmo Riig / Sakala

Foto: Mihkel Pajusalu

Sõnumid

Karu või mõne teise metsloomaga
kohtudes on tähtis teada ja mõista
loomade eluviisi, nii saab vältida
konfliktiolukorda

Keskkonnaamet
õpetab, mida
teha, kohtudes
metsloomaga

K

eskkonnaameti
uus
e-õppematerjal tutvustab metsloomade eluviisi, nende ja inimeste kohtumise põhjusi ning annab juhiseid, kuidas sellises olukorras
käituda. Hariv materjal koosneb
viiest videoklipist ja kinnistavatest ülesannetest, mis on saadaval keskkonnahariduse portaalis.
Õppevideod on üleval ka keskkonnaameti Youtube’i kanalil.
Samas saab vaadata ka 29. aprillil
peetud veebiseminari salvestist,
kus antakse näpunäiteid, mismoodi õppematerjali koolitunnis
kasutada.
Keskkonnaamet/
Loodusajakiri

Esiplaanil on meie A-võistkond: (vasakult) Gregor Ludvig Kikas, Kristjan-Erik Kahu
ja Claudia Olev. Tagapool B-võistkonna liikmed: (vasakult) Anna Milena Linder,
Aleksei Ganyukov, Ellen Marigold Roper

Eestlastele edukal olümpiaadil
uuriti mett ja jõevett

T

änavu toimus Euroopa Liidu
loodusteaduste olümpiaadi asemel Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaad, mille
korraldas Ungari Szegedi ülikool.
Korraldajad saatsid kõikidele osalistele paki eksperimentide vahenditega
ning õpilased lahendasid ülesandeid
oma elukohariigis. Eesti meeskonnad
võistlesid Tartus Chemicumis.
Olümpiaad koosnes kahest suurest
ülesandest, kus õpilastel tuli kokku
sobitada teadmisi bioloogiast, füüsikast ja keemiast. Esimene ülesanne käsitles ungarlaste rahvuspärandit akaatsiamett. See ei kristalliseeru
ja püsib aastaid vedel. Õpilased pidid
uurima selle meeliigi erilisi füüsikalisi
omadusi ja tervislikkust.
Teises ülesandes oli vaatluse all
Szegedist läbi voolav Tisza jõgi, mis
on alatise põua piirkonnas elulise tähtsusega. Võistlejad pidid uurima taimekudedes põuaga kaasnevaid

Biotoopia otsib koostöövorme
kunsti, teaduse ja biosfääri vahel

V

iinistu kunstisadamas peetakse 26.–28. augustil Biotoopia
konverents, mille käigus soovitakse leida uusi kunstide, teaduse ja
biosfääri koostöövorme, mis avaldaksid positiivset mõju 21. sajandi inim8
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kesksest maailmavaatest tulenevatele
murekohtadele, nagu kliimamuutus ja
ökosüsteemide häving. Eesti ja välismaa teadlaste ja filosoofide ettekannete kõrval pakuvad korraldajad kunstiprogrammi, mis käsitleb samuti kon-

muutusi ja Tisza jõe peeneteralise
liiva omadusi. Jõe kallastel paiknevad tehased ja põllumajandusettevõtted tekitavad saasteohu. Õpilastel oli
võimalus kehastuda teadlaseks, kes
peab kindlaks määrama saasteallika,
et päästa elusloodus hävingust.
Olümpiaadi üldvõit läks korraldajamaa Ungari A-võistkonnale. Eesti õpilased esinesid tublilt, saades 38 osalenud võistkonna hulgas 10. ja 15. koha
ning hõbemedalid. A-võistkonnas
(üldarvestuses 10. koht) olid KristjanErik Kahu Hugo Treffneri gümnaasiumist ning Tallinna reaalkooli õpilased Claudia Olev ja Gregor Ludvig
Kikas. B-võistkonnas (üldarvestuses
15. koht) võistlesid Aleksei Ganyukov
Narva Pähklimäe gümnaasiumist,
Anna Milena Linder Gustav Adolfi
gümnaasiumist ja Ellen Marigold
Roper Tallinna reaalkoolist.
Tartu ülikool / Loodusajakiri

verentsi teemasid. Viieaastase projekti raames arendatakse ka kunstnikke
ja teadlasi ühendavat veebivõrgustikku ning koos Eesti õpetajatega valmib
haridusprogramm gümnaasiumiõpilastele. Lähemalt saab teavet kodulehelt biotoopia.ee.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Biotoopia korraldajad /
Loodusajakiri

Tartusse rajatakse linnasalu
Foto: Evelin Lumi

Salu rajatakse projekti „Ku
reeritud elurikkus“ raames. Pargis on
koha leidnud suured maakivid, mis
annavad koos mahajäetud tüvede ja
istutatud taimedega puiestikule metsasema ilme. Parki tuuakse veel põõsaid, laane- ja maarjasõnajalgu.
Linnasalu ettevalmistustöid alustati juba märtsis. Arborist vaatas kiratsema jäänud pargipuud üle, samuti kontrolliti enne harvendustöid, et
puutüvedes poleks nahkhiirte varjepaiku.
Harvendatud pargis jõuab päikesevalgust maapinnale rohkem ja see soodustab istutatud alustaimede kasvu.
Langetatud puude tüved on osaliselt
jäetud parki lamapuiduks, et luua uusi
elupaiku. Oksavaalud aga sobivad elupaigaks putukatele ja samblikele.

Bioloog Mart Meriste (paremal) juhendamas salumetsa taimede istutamist Tartu
kesklinna

MUSTRÄSTAS

METSVINT

MUSTRÄSTAS

TUTTPÜTT

HALLHAIGUR

ROOTSIITSITAJA

MUSTRÄSTAS

HALLHAIGUR

KAELUSTUVI
MUSTRÄSTAS

KÄBLIK

PASKNÄÄR

METSVINT

KÜNNIVARES

HAKK

LAUK

LAUK

PÕLDLÕOKE

RASVATIHANE

PUUKORISTAJA

PUUKORISTAJA

PASKNÄÄR

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
RASVATIHANE
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LEEVIKE

SINITIHANE

PASKNÄÄR
JÄÄLIND

PUNARIND

SINITIHANE

HÜÜP

LEEVIKE

SALUTIHANE

KÜHMNOKK-LUIK

ROOHABEKAS
ROOHABEKAS

ROHEVINT

VAINURÄSTAS

TUTTPÜTT

JÄÄKOSKEL

TUTTPÜTT

VALGEPÕSK-LAGLE

LAUK

SINIKAEL-PART

SINITIHANE

MUST-KÄRBSENÄPP

VAINURÄSTAS

MUST-KÄRBSENÄPP

Telli linnudoominod otse
kirjastusest www.pesapaik.ee
või Eesti Ornitoloogiaühingust
www.eoy.ee või küsi Apollo
või Rahva Raamatu kauplustest.
PUNARIND

SINITIHANE

LEEVIKE

SÕTKAS

SINIKAEL-PART
ROOTSIITSITAJA

LAUK

LEEVIKE

KAELUSTUVI

SUUR-KIRJURÄHN

VALGEPÕSK-LAGLE

METSVINT

TALVIKE

KÄBLIK

HAKK

KÜHMNOKK-LUIK

JÄÄLIND

KÄBLIK

PASKNÄÄR

KÜNNIVARES

SALUTIHANE

ROOTSIITSITAJA

JÄÄLIND

PUUKORISTAJA

HÜÜP

ROHEVINT

LAUK

LAUK

PÕLDLÕOKE

TALVIKE

KÜHMNOKK-LUIK
PUNARIND

RASVATIHANE

HALLHAIGUR

KÄBLIK

ROOTSIITSITAJA

PUNARIND

RASVATIHANE

LINNUDOOMINO
võimaldab lisaks
toredale ajaviitele
ka linde tundma
õppida. Mängureeglid on samad
JÄÄKOSKEL
nagu doominol ikka,
aga klotsidel on numbrite asemel linnud, igas
mängukomplektis 7 linnuliiki, kokku 28 klotsi.
 Mängukarbist leiate ka raamatukese, kus
iga linnu kohta on tutvustav tekst ning foto.
 Sobib igale eale, eelistatult alates
kolmandast eluaastast.
PÕLDLÕOKE

NAERUKAJAKAS

ROOHABEKAS

PUUKORISTAJA

SÕTKAS

SINIKAEL-PART

METSVINT

KÄBLIK

PÕLDLÕOKE

HALLRÄSTAS

VALGEPÕSK-LAGLE

JÄÄLIND

HALLHAIGUR

KÄBLIK

KÜHMNOKK-LUIK

ROOHABEKAS

TUTTPÜTT

JÄÄKOSKEL
JÄÄKOSKEL

„Kureeritud elurikkus“ /
Loodusajakiri

VALGEPÕSK-LAGLE

NAERUKAJAKAS

toomingaid ja sõnajalgu. Nõnda pandi
alus salumetsalaadsele kooslusele, et
suurendada pargi ja Tartu kesklinna
liigilist mitmekesisust.

SINIKAEL-PART

V

abaduse puiestikus peeti
10. mail talgud, kus bioloog Mart Meriste juhendusel istutati sinililli, ülaseid, pihlakaid,

9

Välismaalt
ROOTSI

Foto: H. Raab / Wikimedia Commons

BirdLife laidab puidust
saadavat bioenergiat
Rahvusvaheline linnukaitseorganisatsioon BirdLife avaldas 17. mail uue maakasutusaruande, milles rõhutatakse, et
puidu põletamine bioenergia tarbeks
tuleb kohe lõpetada.
See lisab atmosfääri heitmeid ja hävitab metsloomade elupaigad. Üha rohkem maismaad on juba tarvitusel põllumajandusmaana, tootmaks
toitu. Bioenergiatootmiskultuuride jaoks kasutusele võetav maa tuleb
samuti teiste elusolendite kulul. BirdLife Europe on raportis toonud
esile põhimõtted, mida Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid maakasutuse puhul jälgima, et elurikkus püsiks ja kliimakriis ei süveneks.
Dokumendiga saab tutvuda veebilehel birdlife.org.

Foto: Keta / Wikimedia Commons

EUROOPA

Allikas: BirdLife/Loodusajakiri

Pärituul aitab piiritajal teha
lennurekordi
Ajakirjas Science ilmunud Rootsi
teadlaste uurimus väidab, et
Lapimaal pesitsevad piiritajad
suudavad kevadrändel ühe päevaga läbida üle 830 kilomeetri. Linnud asuvad Sahara tagant
teele siis, kui on oodata mitmepäevast pärituult. See kergendab kõrbe ja Vahemere ületamist.
Lennuilma ennustades jälgivad
piiritajad tõenäoliselt muutuvat
õhurõhku. Peale selle säästavad
nad aega lennul putukaid püüdes. Sügisrändel liiguvad piiritajad seevastu aeglasemalt ja teevad rohkem vahepeatusi [2].
Allikas: Phys.org

TŠIILI
Foto: Mar del Sur / Wikimedia Commons

Kaktuste mustal turul
liigub suur raha
New York Times annab teada
mullu Itaalias korraldatud politseioperatsioonist, mille käigus konfiskeeriti üle tuhande isendi üliharuldastest perekondadest visakaktus (Copiapoa) ja tšiilikaktus
(Eriosyce); taimed olid pärit Tšiilist.
Sellise hulga harulduste turuhind ulatub miljoni euroni. Rahvusvahelise
looduskaitseliidu ja Milano botaanikaaia eestvõttel saadeti ligemale 900
taime tänavu nende kodumaale tagasi. Mõned taimed olid üle saja aasta
vanad. Ligikaudu kolmandik maailma 1500 kaktuseliigist on ohustatud;
peamine ohutegur on ebaseaduslik korjamine [1].
Allikas: New York Times

10
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikad:
1. www.nytimes.com/2021/05/20/
science/cactus-trafficking-chile.html
2. phys.org/news/2021-05-swifts-swiftness.html
3. www.facebook.com/acbk.eng
4. phys.org/news/2021-05-alien-posefruit.html
5. ws.mongabay.com/2021/05/popularopposition-halts-a-bridge-project-ina-philippine-coral-haven

Haruldased antiloobid said
ilmselt välguga pihta
Kasahstani keskkonnaministeerium andis mais teada, et ilmselt
on ligi 350 ohustatud saigat hukkunud välgu tõttu. Loomade laibad leiti riigi lääneosast Tau küla
juurest stepist, kus nad olid kraavist vett joonud. Saiga on kantud
rahvusvahelise looduskaitseliidu punasesse nimestikku äärmiselt ohustatud liigina. Väiksemad
asurkonnad on Venemaal ja
Mongoolias, kuid suurem osa
elab Kasahastanis. 2015. aastal
suri seal ligemale 200 000 looma
ehk üle poole kogu maailma saigapopulatsioonist veremürgistusse, kuna erakordselt niiske
ilma tõttu oli nende hingamisteedes hakanud vohama bakter
Pasteurella multocida [3].
Allikas: Kasahstani elurikkuse
kaitse ühingu sotsiaalmeedia

FILIPIINID
Foto: Tuderna / Wikimedia Commons

Foto: Andrey Giljov / Wikimedia Commons

KASAHSTAN

JÕULUSAAR
Foto: Welbergen / Wikimedia Commons

Tulnuktaimed teevad lendkoera toidusedeli vaesemaks
Jõulusaarel elutsev omamaine
tiibur ehk lendkoer Pteropus
natalis on äärmiselt ohustatud
liik, kelle asurkond koosneb
napilt 3800 loomast. Üks võimalik ohutegur on saarele toodud toidutaimed, nagu mangopuu, banaan ja moosipuu (Muntingia calabura). Nende viljadest ja
nektarist saab kiiresti energiat, kuid mineraalainete ja valguvaru täiendamiseks vajavad käsitiivalised palju erilaadseid toidutaimi. Seega tuleb
nende elupaikades hoida alles looduslik taimestik. Käsitiivalised omakorda on olulised tolmeldajad [4].
Allikas: Phys.org

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Filipiinidel pandi sillaehitus
korallide kaitseks seisma
Filipiinide presidendi Rodrigo
Duterte suurejoonelise taristuprogrammi käigus peaks
2023. aastaks valmima sild kahe
saare – Coroni ja Culioni vahel.
Ettevalmistustööd algasid juba
novembris, kuid nüüd on valitsus üldsuse nõudel ehituse seisma
pannud. Piirkonnas on liigirikkad mangroovmetsad ja korallrahud, mis on kalamaimude kasvulava. Samuti leidub Coroni saare
ümbruses palju teise maailmasõja
aegseid Jaapani laevavrakke. See
meelitab ligi nii loodusesõpru kui
ka ajaloohuvilisi sukeldujaid [5].
Allikas: Mongabay
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EL küsib

Tiit Lepik
Lahemaa rahvuspargi lindistuste
digimise eestvõtja

Foto: erakogu

Mida põnevat pakuvad värskelt avaldatud
meenutused Lahemaa rahvuspargi ajaloost?

M

inu isa Juhan Lepik oli
1970. aastatel Lahemaa
rahvuspargis
looduskaitseinspektor. Ta salvestas lintmagnetofoniga ettekandeid ja loenguid, mida peeti näiteks Lahemaa
päevadel ja kodu-uurijate päevadel.
Kõnekvaliteet pole ehk kõige parem,
kuid tolleaegsete seadmete kohta on
see isegi päris hea.
Isa oskas salvestusseadmetega
ümber käia, kuid tehnikahuviline ta
ei olnud. Teda huvitas hoopis loodus
nagu kõiki tolleaegseid Lahemaa rahvuspargi töötajaid.
Lahemaale sattus metsandust õppinud Juhan Lepik Eesti looduskaitse
seltsi asutaja Jaan Eilarti kutsel. Eilart
kutsus otse ülikoolist tööle särasilm-

seid noori. Lahemaale kogunes tollal
igasuguseid huvitavaid inimesi ja isa
arvas, et nende tegemised on jäädvustamist väärt ja tulevastel põlvkondadel
võib olla huvitav neid kuulata.
Tema salvestised on pärit aastatest 1975–1977. Nüüd on need digitud, ennistatud, toimetatud ja lisatud
on info, kes ja millest räägib. Minu
arvates tuleb tolleaegsetest salvestistest hästi esile näiteks see, kui tähtis
oli 1970. aastatel looduskaitse. Öeldi
küll, et me ei oota looduselt armuande, me võtame need ise, kuid suhtumine loodusesse oli siiski hoopis
teistsugune.
Praegu Eesti meediat lugedes jääb
mulje, et raierahu hävitab Eesti metsanduse. Tollal ei tulnud keegi selle
pealegi, et lindude pesitsemise ajal
metsa raiuda. Samuti oli looduskaitse seotud rahvuskultuuri hoidmisega.
Paeluvad on Jaan Eilarti ettekan-

ded Lahemaa kultuuriloost, seal on
palju põnevat nii loodus- kui ka ajaloohuvilistele. Näiteks räägib ta sellest, kuidas hävis Palmse mõisnikele
von Pahlenitele kuulunud geoloogiline kogu, mis oli üks Eesti suurimaid.
Peale Juhan Lepiku salvestiste on
nüüd lõpuks veebis üleval ka viis
aastat tagasi koos Eesti looduskaitse seltsiga korraldatud konverentsil „Lahemaa loomise lood“ jäädvustatud intervjuud. Need pole varem
avalikkusele kättesaadavad olnud.
Videotes räägivad Lahemaa rahvuspargi loomisega seotud ja seal algusaastatel töötanud inimesed sellest,
mida Lahemaa rahvuspark neile
tähendab, ja meenutavad pargi sündi.
Salvestised on üleval Youtube’is.
Need leiab, sisestades otsingusse
„Lahemaa lood“. Lingid leiab ajaloohuviline Eesti kaitsealade veebilehelt
(kaitsealad.ee/et/kaitsealad/lahemaarahvuspark/lahemaa-50).

J

uba
jaanimardika nimi
ütleb, et me
peame seda mardikaliiki suveputukaks, keda võiks kohata juunis-juulis. Seda liiki võib helendamas näha ka augustis. Mõnedel
andmetel on need aga hoopis jaaniusside vastsed, kes kasutavad valgust enesekaitseks. Tänavu eElurikkuse andmebaasi kantud aprillikuine jaanimardika vaatlus viitab
sellele, et neid võib looduses kohata varakevadest alates. Aga tavainimene paneb neid mardikaid tähele
siis, kui neil on pulmaaeg ja emased
mardikad helendavad, meelitades
12

|428| EESTI LOODUS JUUNI 2021

nii ligi isaseid, kes ei helenda.
Kõige lihtsam on seda liiki kohata
kuivades liivastes nõmmemetsades.
Seal leidub palju tigusid, kellest jaanimardikas toitub. Vähemalt LõunaEestis on küll nii, et kus on liivast
männikut, seal võib ka jaanimardikat öösiti helendamas näha. Samuti
leidub neid Põhja-Eesti männikutes.
Pikka aega arvati, et Saaremaal seda
liiki elutse, kuid nüüd on teda nähtud ka seal.
Jaanimardikas on üsna laia levikuga liik ja võimalik, et tema arvukus on
viimasel ajal suurenenud. Neid mardikaid on nähtud ka niisketel niitudel ja mõnel pool isegi suurel hulgal.
Põhjus võib olla tigude arvukuse kasvus. Näiteks Lõuna-Eestis on mitmel
pool metsaservad kiritigusid täis.

Foto: Kadri Niinsalu / Wikimedia Commons

Mati Martin
putukateadlane

Foto: erakogu

Kus ja millal on kõige parem
vaadelda jaanimardikat?

Tavainimene paneb jaanimardikaid
tähele siis, kui neil on pulmaaeg ja
emased mardikad helendavad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

üle Eesti ja veebis

Kuu looduses

Jahedus võtab
suve hoo maha

14
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2 x foto: Aive Äärma

J

uunikuu on Eesti looduses kasvu
ja tegutsemise aeg. Arvukates
pesades sirguvad linnupojad, rohi
kasvab üha kõrgemaks ja kõikjal
on näha putukaid. Mai lõpp oli tänavu jahe ja sajune. Ajakirja trükkimineku ajal saada olnud ilmaprognooside põhjal võib ka juuni algus olla
pisut jahedam. Külm ilm mõjutab
paljusid loomaliike.
Putukateadlane Mati Martin kinnitab, et temperatuuril on liblikate
elule märkimisväärne mõju: „Kõige
rohkem mõjutab see päevaliblikaid.
Hämarikuliblikad on jahedama ilmaga harjunud, nendest tegutsesid meil
mai lõpus kõik liigid, kes tavaliselt on
sel ajal aktiivsed. Isegi mõned pigem
juunis lendavad olid liikvel. Aga päevaliblikatega on tõesti nii, et talvitunud liblikate lendlus ja elu pikeneb. Ja ka need, kes nüüd jahedaga
kooruvad, ei saa ringi lennata. Nad
puhkavad kusagil ja ootavad soodsat
momenti, millal jälle soojaks läheb“.
Seega võib kevadliikide lendlus juunisse nihkuda küll. „Lõputult liblikas
oma elu pausile panna ei saa, kuid paar
nädalat võib ta paremaid elutingimusi
oodata. Külmaga muutub ainevahetus
väga aeglaseks ja ta lihtsalt ootab paremat ilma,“ sõnab Martin.
Jahedus pikendab liblikate eluiga ka
sel moel, et nad on paremini vaenlaste eest kaitstud. Muidu lendavad nad
ringi ja neid söövad linnud ja teisedki
olendid. Aga külmaga on liblikad peidus ja putukaid söövad loomad peavad
endale muud toitu hankima.
Koiduliblikas (Anthocharis cardamines) on näide päevaliblika kohta,
kelle tegevus oleneb päevasest temperatuurist. See on üsna väike, umbes
neljasentimeetrise tiibade siruulatusega liik, kelle isased on ilusa silmatorkava värvusega.

Isase koiduliblika tunneb kergesti ära: selle ilusa liigi valgete tiibade otsad on
oranžid nagu päikesetõusuaegne koidupuna

Emase koiduliblika tiivaotsad on tagasihoidlikult tumehalli värvi. See liik muneb
mõnele ristõielisele, lemmiktoidutaim on aas-jürilill (Cardamine pratensis)

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Pruun-suurkõrv on paikne
nahkhiireliik, kes pruugib
saagijahil peale kajalokatsiooni ka kuulmisja nägemismeelt
ning suudab putukaid noppida näiteks puutüvelt

Nahkhiireuurija
Rauno Kalda kinnitab samuti, et jahedad ja vihmased ilmad
mõjutavad
nahkhiiri
nagu kõiki teisi putukatest
toituvaid loomi. „Liblikad
kuuluvad ilmselt kõigi meie
nahkhiireliikide toidusedelisse,
kuid kõik liigid toituvad ka muudest
putukatest ja toiduvalik on lai. Peale
liblikate lähevad kaubaks näiteks
kahetiivalised, võrktiivalised, mardikalised, kiletiivalised ja paljud muud
putukarühmad. Saagivalik sõltub paljuski nahkhiireliigist, aga ka hooajalisest kättesaadavusest ja konkreetsest elupaigast. Paljud liigid on tõenäoliselt oportunistid ja söövad seda,
mida parasjagu saada on.“
Kalda oletab, et Eesti käsitiivalistest võivad liblikad kõige suurema
osa toidulauast täita pruun-suurkõrval (Plecotus auritus). Suurkõrv on
selline liik, kes ei suuda saaki püüda
mitte ainult õhust, vaid ka puu
tüvedelt, puulehtedelt ja majaseinalt.
Selleks ei kasuta ta ilmtingimata kajalokatsiooni, vaid ka oma suuri kõrvu.
Nimelt kuulab ta, kuidas liblikas või
muu saak oma keha või tiibu liigutab.
Suurkõrv suudab teha paigallendu ja
siis saagi kinni napsata.

Foto

Juunis algab meie nahkhiirte elus
oluline aeg, kus emased kogunevad poegimiskolooniatesse ja ilmavalgust näevad tillukesed nahkhii-

Poegimiskoloonia
mõte on aidata
kergemini soojust
hoida, kuna alguses on pojad
karvutud ja abitud.
repojad. Poegimiskoloonia mõte
on aidata kergemini soojust hoida,
kuna alguses on pojad karvutud ja
abitud.
Eri liikide poegimiskolooniad ei
ole ühesuurused. Suurkõrvad ela-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

:

no
R au

Kal

da

vad väiksemate rühmadena, kuid näiteks tiigilendlaste suvises poegimiskoloonias võib olla üle 300 looma.
Enamasti sünnitab emane nahkhiir
kuni kaks poega, kelle ta alguses saagijahile kaasa võtab.
Külma kevade ja suve alguse tõttu
võib nahkhiirtel poegimine edasi lükkuda ning noorloomad lennuvõimestuda tunduvalt hiljem kui soojade ilmade korral, ütleb Kalda. Tema
sõnul jäävad ka täiskasvanud nahkhiired külma ja sajuse ilmaga sageli
oma varjekohta ega lähe toitu otsima. Toiduvaese aja veedavad nad tihti
talveunega sarnases „säästurežiimis“,
kus väheneb ainevahetuse aktiivsus ja
alaneb kehatemperatuur.
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Aasta lind, kala ja puu
Eesti murdekaardil

Naissaare
augi,
auvi

Eesti murretes on ka kõige harilikumatel loodusolenditel hulk eri nimetusi.
Nii on kuldnokka saarte ja läänemurde alal kutsutud mustvarblaseks, Muhu
saarel ka rootsvarblaseks; kadakas on Lutsi keelesaarel olnud kõtai, haug
Setomaal ka pirlak. Rahvakeeles on tihti sama nimega kutsutud mitut mõneti
sarnast olendit. Näiteks on kuldnokka võidud nimetada must- või hoburäästaks,
tuulehaug on saanud nime sarnasuse järgi tavalise haugiga. Eesti keeleala
kahest peamurdest – põhja- ja lõunaeesti murdest – leidub kirjakeelest
erinevamaid nimetusi rohkem lõunaeesti murderühmas. See ongi ootuspärane, sest eesti kirjakeele aluseks on põhjaeesti keskmurre. Põhjaeesti
murdealal leidub rohkem omapäraseid nimetusi saarte ja läänemurdes
ning ka Kirde-Eesti rannikumurdes, mis kuulub omaette murderühma.
Põnevaid olendite nimetusi leidub aga igal pool, nagu on näha ka
Noarootsi
musträstas,
juuresolevalt kaardilt.

2021. aasta
olendite
nimetused
eri murretes

Mustjala
aug,
aavi

Kärla
kuldnokk,
musträstas
aavi

Jämaja
mats (matsi),
musträstas
aug, aavi,
aui, oug,
ouvi

E
M U R R
Karja
kuldnokk,
musträstas
aug,
aavi

Kaarma
mats (matsi),
musträstas
aavi

Anseküla
aug,
aavi,
oug,
ouvi

Ridala
mustvarblane,
oburästas
aug, abi,
öug

Käina
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
avi

Emmaste
kuldnokk,
musträstas
avi, oug,
ovi

Kihelkonna
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
aug,
aavi,
nolk

Pühalepa
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
aug, avi,
aavi

Reigi
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
avi, ouvi,
ovi

T E
R
A
A
S

mustvarblane,
oburästas
aug

Abruka
aavi

Jaani
aavi

Valjala
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
aavi

Püha
musträstas,
oburästas
aavi

Muhu
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
mustvarblane,
oburästas,
rootsus,
rootsvarblane
aavi

Risti
kuldnokk,
musträstas
augis
kadakas

r
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Kirbla
kuldnokk,
mustvarblane,
roots
aug

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Jüri
kuldnokk
aui
kadakas

Hageri
kuldnokk
aug
kadakas
Rapla
mats (matsi)
aug
kadakas

Märjamaa
musträstas,
oburästas
aug
Vigala
kuldnokk,
musträstas,
mustvarblane,
oburästas,
rootslane,
rootsvarblane
aug
Pärnu-Jaagupi
oburästas
aug,
abi

Audru
musträstas,
oburästas
avi,
aavi,
abi

Tori
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
aue
Pärnu
musträstas
abi

L Ä Ä N E M U R R

Kihnu
oburästas
aavi

Aasta
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Kullamaa
musträstas
aug

Lihula
Hanila
mustvarblane,
kuldnokk,
rootsvarblane
mats (matsi)
aug Mihkli
aug
Karuse
kuldnokk,
musträstas,
kuldnokk,
rootslane,
mustvarblane,
Pöide
rootsvarblane
oburästas,
kuldnokk,
abi
rootsvarblane
mats (matsi),
aug,
musträstas,
Varbla
oug
mustvarblane,
oburästas
oburästas,
aug,
rootslane,
aavi,
rootsvarblane
Tõstamaa
oovi
aavi, oavi
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
avi,
aavi
Nende nimetuste puhul on eri variante:
• musträstas (-räästas, -reästäs, -raastas)
• mustvarblane (-varlane, -varvlane)
• oburästas (hoburäästäs, hoborästäs)

puu:
kadak
Foto: H as
ela
Laasik

Nissi
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
aug
kadakas

LääneNigula
kuldnokk,
mustvarblane
aug
Martna
kuldnokk,
mats (matsi),
mustvarblane,
oburästas,
rootslane,
rootsvarblane
aug, aue,
nolk

Keila
kuldnokk
aug
kadakas

HarjuMadise
kuldnokk,
mats (matsi)
augis
kadakas

Jõelähtme
kuldnokk,
oburästas

Häädemeeste
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
avi,
jõekirjak

Saarde
kuldnokk,
musträstas,
oburästas
kadajas

E R A N N I K U M
U R
R E

R
K I

kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
kadajas

mats (matsi)

Kuusalu
augi,
auvi
kadakas

Jõelähtme
musträstas
augi, aui,
auvi
kadakas
Harju-Jaani
kuldnokk
aui
kadakas

JärvaMadise
kuldnokk,
musträstas
aug
kadakas

Kose
musträstas
aug
kadakas

Ambla
kuldnokk
aug
kadakas

Haljala
aug,
augi,
auvi
kadakas

Kadrina
kuldnokk
aug,
aui
kadakas

Rakvere
kuldnokk
aug, augi,
auvi
kadakas

Väike-Maarja
kuldnokk,
musträstas
aug
kadakas

Viru-Nigula
kuldnokk,
musträstas,
oburästas
augi,
auvi

ViruJaagupi
musträstas,
oburästas
aug, avi, aui
kadakas

K E S K M U R R E

Juuru
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
aug
kadakas

Anna
kuldnokk,
musträstas
aug
kadakas

Türi
kuldnokk
aug
kadakas

Paide
kuldnokk
aug
kadakas

Vändra
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
aug, abi,
nilks

Järva-Jaani
musträstas
aug
kadakas
Peetri
oburästas
augis
kadakas

Pilistvere
oburästas
aug
kadakas

Suure-Jaani
kuldnokk
aug
kadakas
Viljandi
kuldnokk,
musträstas
purikas
kadakas

Kõpu
kuldnokk
aug
kadakas

E

Halliste
mats (matsi),
musträstas
avi, purikas
kadajas

Koeru
kuldnokk
aug
kadakas

Paistu
musträstas
avi, purikas
kadajas

Põltsamaa
kuldnokk,
oburästas
avi
kadakas

KolgaJaani
kuldnokk,
musträstas
aug
kadakas

Tarvastu
kuldnokk,
musträstas
aug, avi, purikas
kadaja (katai,
kattai)

MULGI MURRE
Karksi
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas
avi,
purikas
kadaja (katai,
kattai),
kadajas

Helme
mats (matsi),
musträstas
avi,
avve,
purikas
kadaja (katai,
kattai),
kadajas

Lüganuse
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
augi,
auvi,
avvi

Jõhvi
musträstas
augi,
auvi

Iisaku
kuldnokk, mats (matsi),
musträstas, oburästas
aug, augi, avi

musträstas,
oburästas
avi

la:

haug

ik

Torma
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
rootslane
avi

IDAMURRE

Palamuse
aug,
avi
Kursi
kuldnokk,
musträstas
aug
kadakas

Aasta ka
Foto: Jik_j

Simuna
musträstas
aug
kadakas

Laiuse
mats (matsi)
aug
kadakas

Vaivara
mats (matsi),
rä(i)stläine
augi,
auvi,
avvi
kadaja (katai, kattai)

Äksi
kuldnokk,
mats (matsi)
avi
kadakas

MaarjaMagdaleena
aug,
avi
avve

Kodavere
kuldnokk,
mats (matsi),
musträstas,
oburästas
avi
avve

Tartu-Maarja
musträstas
avvi, avve
kadajas

Puhja
Nõo
avve,
mats (matsi),
purikas
musträstas
Rannu
kadajas avve (’avve, avvõ),
kuldnokk,
purikas, nolk
mats (matsi),
Võnnu
kadajas
musträstas,
avve (’avve, avvõ),
Kambja
rootsvarblane
purikas
musträstas
avvi, avve,
kadaja (katai,
avi, aue, avve,
purikas
kattai)
purikas
Rõngu
kadaja
kadaja (katai,
(katai,
mats (matsi),
kattai)
kattai),
musträstas
Räpina
kadajas avve,
Otepää
mats (matsi),
purikas
kuldnokk,
rootsvarblane
Kanepi
Põlva
musträstas
hauǵ
kuldnokk,
aug, avve,
kuldnokk, kadaja (katai,
musträstas
nolk
mats (matsi),
kattai)
Sangaste
hauǵ,
kadaja
musträstas
mats (matsi),
hauvõ
hauǵ
(katai,
musträstas
kadaja (katai, kattai) kadaja (katai,
kattai)
aug,
kattai)
avve (’avve, avvõ),
Urvaste
hauvõ,
hauǵ,
purikas
hauvõ
kadaja (katai,
kadaja (katai,
kattai)
kattai)
VastseKarula
Rõuge
liina
hauǵ, hauvõ
kuldnokk,
musträstas
kadaja (katai, kattai)
hauǵ
mats (matsi),
kadaja (katai,
musträstas
kattai)
hauǵ, hauvõ
Hargla
kadaja (katai, kattai)
mats (matsi),
musträstas
hauǵ, hauvõ, purikas
kadaja (katai, kattai)

TARTU MURRE

V Õ R U

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

:

asta lind

A
nokkes
kuld
Jean-Jacqu
Foto:

Boujot

M U R R E
Setu
kuldnokk,
musträstas,
oburästas,
rootsvarblane
hauǵ,
pirlak,
jurlak
kadaja (katai,
kattai)
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Fotod: Heiko Kruusi

Soome-ugri loodusolud

Ersade palvepüha. Juba 7. sajandil olid mordvalased lahknenud mokšadeks ja ersadeks. Mokšad elasid Mokša ja Tena jõe
valgalal, ersad neist loodes, Oka kesk- ja ülemjooksul, samuti Rjazani ja Arzamassi aladel. 12. sajandil algas idaslaavlaste sissetung, 1239. aastal jõudsid sinna tatarlased ja mongolid. Osa rahvast ehk ersad pagesid metsadesse, aga teine osa, mokšad,
liitusid mongoli sõdalastega ja siirdusid läände

Millistes loodusoludes elavad

soome-ugri rahvad?
Soome-ugri ja samojeedi rahvaste päralt oli varem Euraasias
ulatuslik piirkond, kuid veel nüüdisajalgi elavad nad suurtel
metsa-, rohtla- ja tundraaladel.
Ott Kurs

K

ui metsamaastikus siirduti
ühest paigast teise aeglaselt
ja ammu, siis rohtlatasandikel liiguti kiirelt edasi.
Madjarite maad. Teistest ugri hõimudest eraldunud madjarid ehk
ungarlased liikusid metsavööndi rajalt lõunasse ja läände ning siis
Kama ja Uurali jõe vahelisse künklikku rohtlasse, mis sai hilisemal ajal
18
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nime Magna Hungaria. 5. sajandil
jätkati liikumist edela ja lääne poole.
Magna Hungaria'sse jäänud hõimud said hiljem baškiiri rahva osaks.
Peatunud Doni ja Kubani vahel, hõivasid madjarid 9. sajandil ala Levedia
Donist läänes, pärast seda aga Dnepri
ja Doonau vahemiku ehk jõgedevahemiku Etelköz.
Aastal 895 ületas seitse hõimu pealik Árpádi juhtimisel Karpaadi mäekurud ja jõudis Doonau (Duna) ja
Tisza madalikule, millest sai nende

viimane kodumaa Magyarország.
400 000 ungarlast rajas seni püsiasustuseta rohtla ehk pusta (puszta) ja hõredalt rahvastatud Karpaatia
äärealadele riigi, mis tõusude ja langustega püsis Austria-Ungari kaksik
riigi koosseisus kuni esimese maailmasõja lõpuni.
Aastal 1910 elas Ungari kuningriigis 18,3 miljonit inimest, sh
10 miljonit ungarlast. Kuningriigi
282 000 km²suurusest päris-Ungarist jätsid võitjariigid Trianoni lossis
alles vaid 7,6 miljoni elanikuga köntja
93 030 km² suuruse Ungari, mille elanike arv on praegu umbes 10 miljonit.
Ülesharitud tasandik Alföld hõlmab riigist 52 000 km². Alföldist põh-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

S

A

A

I

D

EE

N

ET

Ob

OJ

N

Ob

ID )
D K ID
N
A TJ A
H S
(O

M
SA

M

(V M
O AN
G S
U ID
L
ID
)

D
SI

U

Ungarlaste ränne
ja maahõivamine

EE

D

I

)

D

D
DI

u

I r tõš

õh
j aD vi n

N
A

K
I
M

I

KO
(S Ü R J AMID
L AS E D)
D
L AS E
R D ID
MUR OM
U D M UA K I D )
MAR ID
( VO T J
M IS S ID)
(TŠE RE

R
O

(

N

P
VE

stepp

SL

Laadoga
järv

poolkõrb, kõrb

i m
er i

D
M

U

la

A

A

L

S

I

V

UNGARLASTE ASUALA

I

LEVEDIA

Ti

D

a
i i ni

Tür reeni

n au

M

u

s

m

t

e

B U L G A AR I A

A R
M

N AU B UL G AAR L AS E D
Bütsants

B

d

rd

oo

i

Sa

D

i

DO O
i

Krimm

Ü

T

S

A

r

er

D

is
i ot
M aKertð

rja

HO
RE
ZM

e

m

ÖZ
LK

I D
A R
K A S A
K
ALA
a
( O S S EA N I D
s
E D ID)
DA
p
GE
ADÕ G E E D
ST
AN
( T Š E R KE S S ID )
Derbent
AB H AA K a u k a s u
s
SI
D
SAVARDI
r i
G R U S I I N I D UNGARLASED

N

T

S

I

R

meri

I

K

K ur a

E

N

L

A

S

B

AR

TU

P

Ä

R

S

I

A

E
D

© REGIO 2005
KL-435

I

E

SU

n

L AS E

A m u da

Itil

m

ID

ia

r

i

SERB

ga

a

D
AA
RV

n

i

TE

s
pa a di d
ar
K VALAHHID

S ava

HO

d

Ba

l ea a r i d

n

Korsika

a

ed

A

ne

e
A p

re

E

Araali
meri

i

A
Pü

a

d

K AR AN

sz

D n es t r

d

É L Y
R D
E a n s ilva a nia )
r
( T M ar o

NI
TAA

(10.–2. saj eKr)

Sarkel

D ne
pr

i

d

V ol

r da r j a
Sõ

(ungarlaste algkodu)

D on

in

l

AS E D

i

TŠUV
AŠ ID
DVAL AS E D

Õ

Re

IE R L
BA

p

ga

m

MAGNA
HUNGARIA

Kiiev

r p a
a
K a

u

a
Ka

M

I

H

D

OR

UGRILASTE ALGKODU
lahkumine obi-ugri eellastest
(12.–10. saj eKr)

ME R J AL AS E Da

r al

V

is

M

U

ag

r

Õ
H
I
D
B A L T
S E
A
P R E IS L
O d er

V ol

LIIVLASED

ja

Va

ED

VADJALASED
EESTLASED

Uu

igijää piir jääaja lõpus
tamme, pärna ja mesilase
leviku praegune põhjapiir
lehtmetsa refuugiumid holotseeni algul
soome-ugri-samojeedi (uurali)
rahvaste algkodu (5.–3. aastatuhat eKr)
soome rahvaste ränne Uurali algkodust
obiugrilaste (manside ja hantide)
esivanemate ränne
E
lb
ungari hõimude rände suund
e
karjakasvatajatest-nomaadidest
esiungarlaste asuala
saamide asuala piir (u aastal 1200 pKr)

AS

l

vahemereline taimestik

Do
on
a

T obol

V

a

D

a

metsastepp

S

ME HÕ IMU
OO

I ši m

lehtmets (jalakas, pärn, tamm)

r

I

P

okasmets

N

N

I

G

tundra

jas asub Põhja-Ungari keskmäestik,
mille kõrgeim tipp on 1015 meetri kõrgune Kékes. Doonaust läände jääva Dunántúli põhjaosas kerkib
umbes 8000 km² künklik Kisalföld
ehk Väike Alföld. Keskosas kerkib
Bakony, mille kõrgus on kuni 709
meetrit, ja lõunas Mecseki mäestik
kõrgusega kuni 682 meetrit.
Ungaris on keskmine temperatuur
jaanuaris –1 °C, juunis 22 °C, sajab keskmiselt 610 mm aastas. Vähestest järvedest on tuntuimad 591 km² Balaton ja
Austria piiril asetsev Neusiedler ehk
Fertő. Maavaradest leidub rohkesti
boksiiti, pruunsütt ja ligniiti, vähem
kivisütt, naftat ja maagaasi.
Teiste ugrilaste ja samojeedide
maad. Metsavööndi teised ugrilased
ja samojeedid liikusid eri ilmakaartesse.
Ugri hõimud kodunesid metsases ja
soises Obi jõgikonnas, kus 1930. aastal loodi Ostjaki-Voguli rahvusringkond, mis 2003. aastal sai nime Handi-

Mansi Jugra autonoomne ringkond.
See võtab enda alla 534 800 km².
150–300 meetri kõrgusel tasandikul sajab aastas 440–610 mm, talvel
on pikalt külm (kuni –60 °C), lühikesel suvel võib olla sooja 37 °C. Nafta ja
gaasi ammutamisest saadud tohutud

Tööstuse ja linnade
kasvu tõttu jääb
põliselanikele
järjest vähem võimalusi
tegelda tavapärase jahinduse,
kalanduse ja karjandusega.
tulud võimaldavad arendada rahvastikust ainult 2% hõlmavate hantide ja
manside kultuuri. Tööstuse ja linnade kasvu tõttu jääb aga põliselanikele
järjest vähem võimalusi tegelda tavapärase jahinduse, kalanduse ja karjandusega.
Samojeedi rahvad elavad eriti suurel alal: Jamali-Neenetsi ringkond
hõlmab 769 250 km². 2006. aastal

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kaotatud Dolgaani-Neenetsi ehk
Taimõri pindala on 862 100 km² ja
Neenetsi autonoomsele ringkonnale
kuulub 176 700 km².
Kuid see tundra ja külmakõrb on
väga rikas. Jamali poolsaare maailma suurimad gaasimaardlad kätkevad
90% ja naftamaardlad 12% Venemaa
varudest. Euraasia põhjapoolseimal
poolsaarel Taimõril on 600 meetri paksune igikelts, keskmine temperatuur talvel –35 °C ja Bõrranga
mägedes suvel ainult 0,8 °C. Sellel
poolsaarel leiduvat maagaasi ja kivisütt, vase- ja niklimaaki ning koobaltit töödeldakse Norilskis, mis paistis
minevikus silma suurte vangilaagritega. Vähem rikkas Neenetsi ringkonnas saavad põliselanikud mõnevõrra
vabamalt tegelda oma traditsioonilise
majandusega.
Permlaste maad. Lõunast algav
maismaakoridor, mis jääb Uurali
mäestikust läände, oli ka viimasel
jääajal elamiskõlblik. (jätkub lk 22)
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Kui palju meie sugulasrahvaid
veel alles on? Kus nad elavad?
Venemaa
föderatsioonis

Oma riik
Ungarlased on suurima rahvaarvuga soome-ugri rahvas:
14,5 miljonit inimest.
Ligi 3,5 miljonit ungarlast elab vähemusrahvusena naaberriikides Rumeenias, Slovakkias,
Ukrainas, Serbias ja Horvaatias.

Karjala

Karjalasi oli 2010. aasta
rahvaloenduse järgi
60 815, aga 2002. aastal
93 444. Aastal 1989 oli
karjalasi 124 921, seega
on karjalaste arv kiiresti
vähenenud, eelkõige
venestumise ja negatiivse iibe tõttu.

Soomlased on rahvaarvult
teine soome-ugri rahvas ungarlaste järel.
Soomlasi oli 2017. aasta andmetel
maailmas 5 516 224.

Isureid oli Venemaa
2010. aasta loenduse
järgi 266. aastal 2002
oli neid 327. Isuri keele oskajaid on selle
ajaga jäänud 66% vähemaks: 2002. aastal
oli isuri keele rääkijaid
362, aga 2010. aastal
123. Aastal 1989 elas
Venemaal 449 isurit,
kellest 41,9% pidas
emakeeleks isuri keelt.

Eestlasi on kogu maailmas
kokku veidi üle ühe miljoni.
Statistikaameti täpsustatud
andmetel elas tänavu 1. jaanuari seisuga Eestis 909 552 eestlast.
Eestlasi elab ka Soomes, Kanadas, USA-s,
Rootsis ja Venemaal, kokku umbes 20 000,
ning Austraalias ja Inglismaal, kokku ligikaudu 10 000.

Praktiliselt hääbunud
Liivi keele oskajaid on praegu ainult mõnikümmend ja nendelgi ei ole liivi keel emakeel. Siiski peab end liivlaseks umbes 200
inimest, kellest enamik elab Riias, Ventspilsis ja Kūolkas.
Teadlaste hinnangul elas 12. sajandil umbes
15 000 – 28 000 liivlast.

Foto: Осиев И

Vepslasi oli 1940. aastatel 30 000 –
40 000, ent 1989. aastaks oli järele
jäänud 12 501. Aastal 2010 korraldatud rahvaloenduse andmeil elas
Venemaal 5936 vepslast, 2002. aastal oli vepslasi 8240. Vepsa keele
rääkijaid oli 2010. aastal 3613 ning
2002. aastal 5753.

2010. aasta rahvaloenduse andmeil elas Venemaal
64 vadjalast, 2002. aastal
oli neid 73, seega vähenes
nende hulk 12,3%.
Vadja keele rääkijaid oli
2010. aastal 68.

Saami onn

Hinnanguliselt on saamide arv 50 000 – 100 000. Täpset statistikat
ei ole võimaldanud koostada saamide elukohariikide rahvaloendusmeetodid. Venemaal oli 2002. aasta rahvaloenduse järgi 1991
saami, 2010. aastal oli neid 1771. Saami keele valdajate arv vähenes
samal ajavahemikul 785-lt 353-ni. Saami keel on seega üks kiiremini
Foto: Robin van Mourik
hääbuvaid uurali keeli Venemaal.

Soome-ugri ja samojeedi rahvad Venemaal 2002–2010
Rahvaarvu muutus

Keele valdajate arvu muutus

neenetsid

8,1%

handid

7,9%

mansid

7,3%

nganassaanid 3,4%

–19%
–25,1%

KOKKU
–14,2%

–14,2% eenetsid
–9,4%

marid

–11,1%

saamid

–11,8%
–12,3%

mordvalased
vadjalased

–13%

udmurdid

–14,1%

sölkupid

–22,2%

komid (sürjakomid)

–24,6%

permikomid

–26,2%
–28%
–29,5%
–34,9%
–36,4%
–40,8%
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ungarlased
vepslased
bessermanid
karjalased
eestlased
soomlased
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sürjakomi

–29,1%

ungari

–29,4%

handi

–30,1%
–33,1%

isurid

–13,3%

soome

–28,2%

–36% või -29,7% mordva*
neenetsi
–30%

27,2%

sh mäemarid

mari, sh niidu- ja idamari

permikomi
vepsa

–37,4%

mäemari

–37,7%

sölkupi

–41,5%

eesti

–55,1%
–65,8%
–66%

karjala
saami

* 2010. aasta
rahvaloenduse
puhul ei ole
praegu selge,
kas ersa ja
mokša keel olid
arvatud mordva
keele hulka
või ei.

mansi
isuri

–73,9%

eenetsi

–75,2%

nganassaani

–92,1%

–28,3%
või
–30,2%

udmurdi

–37,2%

–51,6%

KOKKU

vadja
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L E H TM E TS

VA HEM ER E L I N E
ALA

Dudinka Jenissei jõe ääres

Foto:
Irina
Kazanskaja

Samojeedi rahvad on neenetsid,
eenetsid, nganassaanid ja sölkupid.
Neenetsi keelt kõneleb 31 311
inimest.
Eenetsi keelt oskab 119 inimest,
nganassaani keelt tarvitab 505 ja
sölkupi keelt 1641 inimest.

Sölkupi vanaema

Hantide rahvaarv on
viimasel ajal veidi suurenenud. 2010. aasta
Venemaa rahvaloenduse järgi oli hante
30 943, aga 2002. aastal oli neid 29 000, lisandunud on 7,9%.
Handi keelt rääkis
2002. aastal 48% ja
2010. aastal 31% hantidest.

Foto: Ninaras

NGANASSAANID

T UNDR A
EENETSID
Komid

Mansimaa

2010. aasta rahvaloenduse järgi elas
Venemaal 156 099 sürjakomi ja
63 106 permikomi, 2002. aastal oli
neid vastavalt 293 406 ja 125 235
ning 1989. aastal 336 309 ja 147 269.
Mõlema komiharu arvukus on märgatavalt vähenenud Venemaa demograafilise kriisi ja venestumise tõttu.

Foto: Aleksandr Grošjev

NEENETSID

SÖLKUPID

Mansisid oli 2010. aasta Venemaa
rahvaloenduse andmetel 12 269,
aastal 2002 oli neid 11 432. Emakeelt
oskab mansidest ainult väike osa:
2010. aastal 938.
Udmurdid

HANDID
SAAMID

SÜRJAKOMID

O K A SM E TS

KARJALASED

PERMIKOMID

SOOMLASED
ISURID
VADJALASED
EESTLASED
LIIVLASED

MANSID

VEPSAD

Udmurte elas 2010.
aasta rahvaloenduse
andmetel Venemaal
552 299, ent 2002. aastal
oli neid veel 636 906. Aastal
2002 rääkis 73% udmurtidest udmurdi keelt.

Marimaa Marisid oli 2010.

UDMURDID
MARID

ersa
MORDVALASED

KARJALASED

mokša

KÕ R B
SE G AM E TS
UNGARLASED

Foto:
Yakshurdk

Foto: Heiko Kruusi

ROHTLA

aasta Venemaa rahvaloenduse andmetel 547 605, aastal
2002 oli neid 604 000.
Mari keelt pidas 2002.
aastal emakeeleks
464 000 inimest.
Teiste soome-ugri
rahvastega võrreldes
on marid oma emakeele kõige paremini alal hoidnud.

Venemaa 2010. aasta rahvaloendusel määratles
end mordvalasena 744 236 inimest, neist 84 407
märkisid oma rahvuseks täpsemalt ersa ja 49 625
mokša. Ent 1989. aasta andmeil oli mordvalasi samal territooriumil märksa rohkem: 1 072 939.
Ersa pulm
Foto:
Katkalevks

2010. aasta rahvaloenduse põhjal
ei ole selge, kas ersa ja mokša keel
on arvatud mordva keele hulka või
mitte. 2002. aastal peeti ersa ja
mokša keelt mordva keeleks, ehkki
mordva keelt ei ole tegelikult olemas. Selle ebaselguse tõttu kõigub
ka keelte valdajaskonna vähenemise hulk protsentides nii mordvalaste puhul kui ka kokkuvõttes.

Allikas: MTÜ Fenno-Ugria asutus, www.fennougria.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Soome-ugri loodusolud
Hiljem sai see permi, s.o udmurdi ja
komi hõimude kodumaaks.
Pikka aega votjakiteks kutsutud udmurtide valduses oli künkliku Kamamaa tasandiku lõunaosa
kuni Kama ja Vjatka jõe läteteni, kuid
16. sajandil alanud vene kolonisatsioon hõivas selle maavaradelt rikkad
ja põllunduselt väärtuslikud maad.
1920. aastal loodud Votjaki autonoomses oblastis elas 78% udmurtidest. 1934. aastal sai oblastist autonoomne vabariik, mille piire pisut
laiendati. Praeguse Udmurdi vabariigi
suurus on 42 061 km². Selle lõunaosas
asuvad Možga ja Sarapuli kõrgustik,
lääneosas kohati soostunud Kilmezi
madalik, põhjaosas aga Ülem-Kama
kuni 330-meetrine kõrgustik. Valitseb
mõõdukalt mandriline parasvöötme
ilmastu, kus talv on külm (jaanuaris −14 kuni –16 °C) ja suvi küllaltki
soe, sest juulis on 17–19 °C, sademeid
tuleb aastas 400–600 mm.
Udmurtia kirdeosas asub Kama
jõe läte. Kama jõgikonda kuuluvad
Vjatka (Vatka), Siva, Iži, Tšeptsa
(Tšuptsi) ja Kilmezi jõgi. Kaguosas
voolava Kama lõik on laevatatav.
Loodusvaradelt rikka (nafta, kivija pruunsüsi, puit, turvas, kvartsliiv,
savi ja lubjakivi) ning soodsa ilmastiku ja mullastikuga Udmurtia on
tööstus- ja põllumajandusmaa, mida
siiski doteerib Venemaa föderatsioon. Nõukogude aja esimesil kümnendeil oli Udmurtias palju vangilaagreid.
Maismaakoridori keskosa metsased kõrgustikud ehk parma’d ja
lagendikud Kama ning selle lisajõgede Inva, Kösva jt ääres said kodumaaks komi hõimudele, kes tähistavad loodust sõnaga vörva, kus vör
on ’mets’, va ’vesi’. 1925. aastal loodi
lõunapoolsete komilaste asualal
Permikomi rahvusringkond, mille
piire on hiljem mitmes järgus laiendatud, viimane kord 1959. aastal. See
oli seotud Kama veehoidla rajamisega. 32 876 km² laiuv, ent majanduslikult nõrk Permikomi ringkond sai
2005. aastal maavaradelt rikka Permi
krai osaks. Permikomis valitseb
külma ja lumise talve ning lühikese
ilmastu: jaanuaris on
suvega mandri
22
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keskmiselt –15,7 kuni –16,7 °C, juulis 17,6–17,3 °C, sajab 500–550 mm
aastas. Põhiline loodusvara on kuuseja männimetsad, 5% maapinnast on
soostunud.
Permikomist põhja pool on ulatuslikud alad. Selles piirkonnas, Jäämere
suunas voolavate jõgede ääres ja lähedal, elavad sürjakomid. 1921. aastal
loodi seal Sürjani autonoomne oblast,
1936. aastal Komi autonoomne vabariik, millest lõpuks sai 1992. aastal Komi vabariik (416 774 km²).
Komi keskosa läbib Timaani kõrgustik (kõrgus kuni 463 meetrit), äärmist lõunaosa aga Põhja-Uvaali kuni
294-meetrine kõrgustik, idas paikneb
kuni 1894-meetrine Uurali mäestik.
Mandriilmastut iseloomustab lühi-

ke suvi, juulis tõuseb temperatuur 13
kraadini, ja pikk talv, jaanuaris näitab kraadiklaas –18 °C, sajab 700–
1500 mm aastas.
Petšora ja Mezeni ning Dvina
lisajõe Võtšegda (komi keeles Ežva)
ääres laiuvad madalikud. Kuna Komis
ammutati, kaevandati ja töödeldi rohkelt loodusvarasid, s.o naftat, kivisütt,
puitu, boksiiti jm maake, kujunes sellest vabariigist üks Venemaa tähtsamaid piirkondi, kuid samas muutus
suuresti maastiku ilme. Nõukogude
ajal oli Komis rohkesti vangilaagreid.
Komide juhid püüdsid 1920.–
1930. aastail Komi vabariiki ja
Permikomi ringkonda mitmel korral ühendada Komi mu’ks ehk
Komimaaks, kuid edutult. Viimase

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Mäemari, Tšalomaiko külatänav. Marij Eli vabariigi lääneosa hõlmab kohati soine
Mari madalik, millest lõunas, Volga jõe taga, on mäemaridega asustatud kuni 190
meetri kõrgune Volga kõrgustiku jätk

Marij Eli vabariigi piir. Idaosa läbib põhjast lõunasse kuni 275 meetri kõrgune
Vjatka kõrgustik, millest kahele poole jääb jõeorgudest liigestatud lainjas tasandik

Ileti jõgi Marij Eli vabariigis. Jõe pikkus on 204 kilomeetrit, tal on 11 lisajõge, Ilet
suubub Kuibõševi veehoidlasse
Marij El ja Jul. Permi rahvaste läänenaabrid on Kesk-Volgamaa põliselanikud marid, kelle kodumaad läbib
Volga jõgi (Jul). 8.–9. sajandil ulatus
maride asuala idas Kazanka jõeni ning
põhjas Vetluga ja Jugi jõe veelahkmeni. Tihedam mari asustus koondus
Volga paremkaldale. 11.–12. kujunesid välja mäemarid (kurõk-mari) ja
niidu- (olõk-) ehk metsamarid (kožlamari) ning 17.–18. sajandil ümberasunuist idamarid (üpö-mari). Enne
Venemaaga liitmist kuulus Marimaa
(Marij El) Volga-Bulgaaria, Kuldhordi
ja Kaasani khaaniriigi koosseisu.
Venemaal olid tšeremissideks kutsutud maride maad jaotatud Kaasani,
Nižni Novgorodi ja Vjatka kubermangu vahel. 1920. aastal loodi Mari auto-

noomne oblast, mille keskus hakkas
1927. aastal kandma nime Joškar-Ola,
’ilus linn’. Aastail 1921–1924 suurendati oblasti pindala, et hõlmata kompaktseid maride asualasid. 1926. aastal elas 58% marisid oma oblastis,
mis 1936. aastal muudeti Mari autonoomseks vabariigiks.
Alates 1992 on 23 375 km² suuruse Marimaa ametlik nimi olnud Marij
Eli vabariik. Selle idaosa läbib põhjast
lõunasse kuni 275 meetri kõrgune
Vjatka kõrgustik, millest kahele poole
jääb jõeorgudest liigestatud lainjas
tasandik. Äärmise lääneosa hõlmab
kohati soine Mari madalik, millest
lõunas, Volga jõe taga, on mäemaridega asustatud kuni 190 meetri kõrgune Volga kõrgustiku jätk.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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sellekohase ettepaneku tegi 1961. aastal Valentina Vitjazeva (1919–2010),
lahkmetaguste tšuudide (Vene kroonikate чудь Заволочья) ja komide järglane, hilisem Sõktõvkari ülikooli rektor (1972–1987). Et kava
teoks teha, tulnuks kõigepealt rajada
raudtee Komi pealinna Sõktõvkari
ja Permikomi keskuse Kudõmkari
vahele, ent keskvõimud ei pidanud seda vajalikuks. Komide ühendamisel tekitanuks Komi vabariigi
suured tööstuskeskused nõudluse
Permikomi põllumajandustoodete
järele. See virgutanuks Permikomi
arengut, mida Permi krai koosseisu
kuulumine aga ei tee, sest põllumajandust arendatakse krai soodsama
ilmastuga aladel.
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Soome-ugri loodusolud
liitmist ja 1930. aastal autonoomne oblasti loomist oli selle elanikest
mordvalasi ainult 38,4%. 1934. aastal
tehti oblastist 24 932 km² suurune
Mordva autonoomne vabariik, kuid
endiselt elas selles vaid kolmandik
kõigist mordvalastest. Nõukogude
ajal tegutsesid Mordvas vangilaagrid.
Tänapäeval kannab territoriaalüksus
Mordva vabariigi nime.
Mandriilmastuga Mordvas on jaanuari keskmine temperatuur −9 °C,
juulis +18 °C. Lääneosa on võrdlemisi metsane tasandik, kesk- ja idaosa
aga kuni 325 meetri kõrgune künklik
ja metsavaene piirkond. Aastas sajab
vaid 450–500 mm, kuid suvised hoovihmad on tekitanud kesk- ja idaosas
pinnase ärakannet ning rohkesti jäärakuid ja uhtorge.
Suurtest jõgedest on Mokša madal
ja rahuliku vooluga, Sura aga sügav
ja kiirevooluline. Mordval puuduvad märkimisväärsed maavarad.
Hoolimata mitmesuguste masinate
tootmisest on Mordva majanduslik
areng jäänud tagasihoidlikuks.

Saami naine rahvakunstifestivalil rahvusliku mustriga jalatseid ja muud käsitööd
müümas
Keskmine temperatuur on Mari
maal jaanuaris –13 °C, juulis +19 °C,
sajab 450–550 mm aastas. Umbes
pool pindalast on kaetud metsaga.
Puude hulgas kasvava nulu (nulgo)
nimetus on võetud üle eesti keelde. Edelaosa metsastepis on säilinud
tamme- ja pärnasalusid. Majanduselt
on Marimaa Venemaa nõrgemaid
piirkondi.
Mordvalased metsa ja rohtla piiril.
90 000 km² suurune Muinas-Mordva
asus Oka, Volga ja Sura jõe vahel,
lõunapiir kulges mööda metsaalasid. Juba 7. sajandil olid mordvalased lahknenud mokšadeks ja ersadeks. Mokšad elasid Mokša ja Tena
24
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jõgikonnas, ersad neist loodes, Oka
kesk- ja ülemjooksul, samuti Rjazani
ja Arzamassi aladel. 12. sajandil algas
idaslaavlaste sissetung, 1239. aastal
jõudsid sinna tatarlased ja mongolid. Osa rahvast ehk ersalased pagesid
metsadesse, aga teine osa, mokšad,
liitusid mongoli sõdalastega ja siirdusid läände. Kui Kaasani khaaniriik liideti Venemaaga, hakkas mordvalasi
liikuma kaugemale lõuna ja ida poole,
nii et juba 19. sajandi keskel elas vaid
pool rahvast vanal kodumaal.
Edaspidi suurenes mordvalaste hajutatus veelgi. Kui 1928. aastal loodi rahvusringkond, siis selle
elanikest oli mordvalasi napilt kolmandik. Ka pärast mordva asulate

Läänemeresoomlaste maad. Uue
mate uurimuste [1] kohaselt hargnesid Volga keskjooksu, Oka ja
Moskva jõe alal kujunenud läänepoolsed soomeugrilased – läänemeresoomlaste ja saamide esivanemad – kaheks: üks osa jõudis idapoolsesse Fennoskandiasse, teine aga
Läänemere äärde. Fennoskandias
ning sellest lõunas ja kagus kujunesid välja saamid (minevikus laplased), soomlased, karjalased, isurid ja
vepslased, Läänemere ääres aga liivlased, eestlased ja vadjalased.
Pärissoome, häme ja karjala hõimudest kujunes soome rahvus, kes
1917. aastal rajas oma 382 801 km²
suuruse riigi. Teise maailmasõja ajal
kaitses Soome vabariik oma vabadust ja kaotas Eesti-suuruse maa-ala.
Praegusajal kuulub 338 449 km² suurune ja 5,5 miljoni elanikuga Soome
kõrgelt arenenud maade hulka.
Lõunapoolse Soome ilmastu meenutab meie oma, kuid erinevalt Eestist
on Soomes Fennoskandiale iseloomulikult kristalsed kivimid maapinna
lähedal ning kobedate setetega pin-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Soome-ugri loodusolud
nakate ainult kahe-kolme sentimeetri
paksune ja kivine.
Idapiiril tõuseb kuni 470 meetri kõrgune Maanselkä, läänes kuni
235-meetrine Suomenselkä kõrgustik. Soome Lapimaa ulatub
Skandinaavia mäestikuni, mille kõrgeim koht 1328-meetrine Halti. Järvi
on kokku 168 000. Enim veekogusid
on Järve-Soomes, nende hulgas on
ka Peipsist suurem Saimaa järvistu
(4377 km²) ja 104 meetri sügavune
Päijänne (1065 km²). Loodusvaradest
on tähtsaimad apatiit, koobalt, plaatina, kuld, vase-, nikli-, tsingi- ja kroomimaak ning puit.
Karjalaste algkodu asub Karjala
maakitsusel, mis tänapäeval on
Venemaa Leningradi oblasti osa.
1920. aastal Karjala töörahva kommuunina loodud 180 520 km² suurune Karjala vabariik paikneb Soomest
idas. Kõrgeim koht, 577 meetri kõrgune Nuorunen, asub Maanselkä
kõrgustikul Loode-Karjalas. Ilmastu
on mõnevõrra karmim kui Soomes.
Karjala piiresse jääb osa Laadogast ja
Äänisjärvest. Rohketest muudest järvedest on suurimad Uikujärvi (karjala Uigarvi; 1140 km²), Tuoppajärvi
(986 km²), Pääjärvi (943 km²),
Seesjärvi (815 km²), Vodla (322 km²),
Säämäjärvi (Seämärvi; 266 km²) ja
Kuittijärved (257 km²).
Loodusvaradest on tähtsaimad
rauamaak, titaan, vanaadium, molübdeen, väärismetallid, teemandid, vilk,
ehituskivid ja puit. Karjalat läbib aastail 1931–1933 vangide tööjõuga rajatud Valge mere – Läänemere 227
kilomeetri pikkune kanal. Viimasel
ajal on Karjala majanduse areng seiskunud.
Karjala maakitsuse lõunaosas
ning Neva (sama mis meie Nõva)
lisajõe Inkere (Ижора) ääres kujunes omaette rahvaks karjalaste osa,
keda tänapäeval tuntakse isuritena.
Nende maale – Ижорская земля,
siis Ingermanland, Ингерманландия
– rändas rohkesti inimesi Äyräpää
kihelkonnast ja Savost. Nende järgmisi põlvkondi tunti ingerisoomlastena. Ajaloolise Ingerimaa (15 000 km²)
põhjaosa loodus sarnaneb Soome ja
Karjala loodusega, lõunaosa aga Eesti
26
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Tveri karjalaste muuseum Lihhoslavlis
omaga. Põhjas asuv kõrgeim koht
on 203,7 meetri kõrgune Lempaala
(Лемболово), lõunas aga 175,9 meetri kõrguseni küündiv Ingeri kõrgustik. Praegu on Ingeri Leningradi
oblasti keskosa.
Vepslaste ajalooline kodumaa asub
kuni 304 meetri kõrgusel Vepsa kõrgustikul (vepsa Vepsän ülüz) ja selle
ümbruses ning Äänisjärve edelaran-

Fennoskandia
põhjaosa tuntakse
põliselanike
saamide vana nime järgi
Lapimaana.
nal. Suuresti Lõuna-Eestit meenutav
Vepsamaa on tänapäevaks elanikest
peaaegu tühjenenud. Palju pole järel
ka lõuna pool asuvast Tveri Karjalast,
kus 1930. aastail olid rahvusrajoonid ning isegi 5769 km² suurune ja
170 000 elanikuga Karjala rahvusringkond.
Lapimaa, saamide kodumaa.
s kandia põhjaosa tuntakFenno
se põliselanike saamide vana nime
järgi Lapimaana. See on jõeorgudest ja mäekurudest läbitud kõrglava. Norra, Rootsi, Soome ja
Venemaa vahel jagatud Lapimaa
kõrgeim osa on Skandinaavia mäestik, mis madaldub astmeliselt Norra
ja Barentsi mere poole. Vene ehk

Koola Lapimaa ümaraks kulutatud
mägedest on kõrgeimad Hibiini,
Lujávri (Lovozero) ja Montše tundrud.
Jäävabal rannikul valitseb pehme
ja lumevaene talv, kuid merest kaugematel aladel on talv karmim (temperatuur –12 kuni –16 °C), pikk ja
tuuline. Suvi on lühike, jahe ja vihmane. Lapimaa rohketest jõgedest
on tuntuimad Piteälven, Luleälven,
Kalixälven, Tornio, Teno, Kemi,
Oulujoki, Ivalojoki ja Tuloma.
Soome Lapimaal asub 1084 km²
suurune Inari järv, Koola Lapimaal
aga Imandra (876 km²), Umpjavr
(422 km²), Lujávr (200 km²) ning
saamide püha järv Seitjavr. Tundras
kasvavad samblikud, kääbuskased
ja pajud, marjadest leidub rohkesti
murakaid, mustikaid ja sinikaid.
Saamid on veel enamuses Soome
Utsjoki (Ohcejohka) vallas, PõhjaNorra tundruvööndis ja Varangeri
fjordi sopis ning mitmel pool PõhjaRootsis. Pool saamidest elab Norras,
arvukuselt järgnevad Rootsi, Soome
ja Venemaa saamid. Nende kui põlisrahva õigused on tagatud kolmel
Põhjamaal, kus toimib Saami parlament.
1. Lang, Valter 2018. Läänemeresoome tulemised. Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu: 204–
205.

Ott Kurs (1939) on Eesti geograaf, etnoloog, turkoloog ja fennougrist, Tartu ülikooli emeriitprofessor.
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Soome-ugri rahvad

Karjala koorilauljad koos Karjala rahvuslipuga

Kaheksa aasta jooksul on Venemaal
soome-ugri keelte kõnelejate arv

vähenenud kolmandiku võrra
2010. aasta juunis avaldasin ajalehes Sirp artikli, milles
võtsin kokku soome-ugri rahvaste seisundi ajavahemikul
2000–2010. Toona ei olnud mingeid märke, et soome-ugri
rahvaste keeleline olukord ja prestiiž paraneks.
Jaak Prozes

V

astupidi, haldus- ja haridusreformid ei soodustanud rahvusteadvuse tõusu.
Suuremate soome-ugri rahvaste foorumite ja kultuuriürituste vaimsus oli
venekeelne ja -meelne. Ka keeleteadlaste uuringud kinnitasid, et soomeugri keeled venestuvad endistviisi.
Tõepoolest, nii läkski. 2010. aas28
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tal oli Venemaa föderatsioonis
rahvaloendus, mille tulemused selgusid 2012. aasta talvel. Nagu võis eeldada, oli soome-ugri rahvaste arvukus, samuti nende keelte kõnelejate
hulk vähenenud, vastavalt 2,8 miljonilt 2,4 miljonini ehk 14% ja 2,1 miljonilt 1,5 miljonini ehk 30%.
Kõigest kaheksa aasta jooksul
vähenes soome-ugri keelte kõnelejate hulk kolmandiku võrra. See arv on
üsna pelutav ja võiks ajendada riiki,

kes sõnades hoolitseb rahvuste ja rahvuskeelte säilimise eest, kavandama
radikaalseid meetmeid. Paraku peab
tunnistama, et Venemaa föderatsiooni rahvuspoliitika siht kümnendatel
oli suretada rahvuskeeled välja, sõna
otseses mõttes.
Kümnendate keskel aktiveerusid
venekeelsete õpilaste lapsevanemad:
nad kirjutasid Venemaa presidendile
kaebekirju selle kohta, et nende lapsed on kohustatud õppima kohalikke
täiesti mõttetuid rahvuskeeli.
Seejärel tegi Vladimir Putin 2017.
aasta 20. juulil Marimaa pealinnas
Joškar-Olas otsuse, mis kuulutas rahvuskeelte õppimise vabatahtlikuks.
Soome-ugri rahvad avaldasid mitmel
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Seaduse tõttu ei tasu rahvuskeelset ajakirjandust ega kirjandust
peagi enam välja anda, sest pole
lugejaid, ammugi mitte kirjutajaid.
Praegu kahanebki rahvuskeelt õppivate õpilaste arv kiiresti, näiteks
Sõktõvkaris õpib komi keelt emakeelena üks protsent õpilaste koguarvust,
kuigi Sõktõvkari elanike hulgas on
2010. aasta rahvaloenduse järgi 25,9%
komisid. Keskmiselt ainult 10–20%
soome-ugri rahvaste õpilastest õpib
oma rahvuskeelt emakeelena, umbes
30% õpib oma rahvuskeelt riigikeelena: rahvuskeelt õpitakse koos vene
rahvusest õpilastega algtasemel ehk
üks tund nädalas. Ligi 50% õpilastest ei õpi aga emakeelt üldse või teeb
seda fakultatiivselt.
Mõistes selle seaduse mõju rahvuskeeltele, astus udmurdi aktivist,
teadlane ja sotsioloog Albert Razin
täiesti pretsedenditu sammu ja
ohverdas kallima, mis inimesel on –
elu. 2019. aasta septembris pani ta
end Udmurdi parlamendihoone ees
põlema. Kohutava juhtumiga kaasnesid kirjad ja pöördumised kohalike
saadikute, vabariigi ja Venemaa föderatsiooni juhtkonna poole. See oleks
pidanud pälvima erilist tähelepanu,
kuid paraku ajakirjandus ja ka udmurdi ja soome-ugri rahvaste aktiiv tegelikult vaikis. Jätkem meelde, et enesesüütamise ajal hoidis Razin käes
plakatit, millel olid avaari poeedi
Ħamzatil Rasuli sõnad „Kui homme
mu keel kaob, siis olen valmis surema täna“.
Seega ilmneb keeleprobleemistikus mitu tahku: ühest küljest rahvusliitude korraldatud protestid ja

Foto: Aivar Ruukel

pool protesti, eriti aktiivselt protestisid komid, kes korraldasid miitinguid
ja kogusid tuhandeid allkirju komi
keele õpetamise toetuseks.
2018. aasta 26. novembril võttis
Venemaa föderatsiooni riigiduuma
vastu seaduse, mis kinnitas presidendi otsuse. Seadusele anti vaid kolm
vastuhäält. Rahvuskeelte prestiiž sai
väga tugeva hoobi ja selle mõrkjaid
vilju hakkavad soome-ugri rahvad
maitsma tulevikus.

Bessermani rahvakillul Udmurtias on traditsioon käia lahkunutega koos söömasjoomas
rahvuskeele õpet toetavad avaldused,
teisalt aga rahvuskeelte õppe järkjärguline kadu. Lapsevanemad lihtsalt ei soovi, et nende lastele rahvuskeelt õpetataks, sest nende meelest ei
ole lastel tulevikus rahvuskeelt vaja.
Samuti on nende seas levinud seisukoht, et rahvuskeele õppimine takistab vene keele omandamist.

Keskmiselt vaid
10–20% soome-ugri
rahvaste õpilastest
õpib oma rahvuskeelt
emakeelena.
Et neid seisukohti mõista, on oluline silmas pidada, kui nõrk on rahvuskeelel põhinev etniline identiteet.
Selle parim näitaja on rahvaloendustel esitatav küsimus, mis keelt inimene peab emakeeleks ehk esimeseks keeleks. Komidest, udmurtidest
ja mordvalastest pidas 60% rahvuskeelt emakeeleks, kuid karjalastest ja
vepslastest ainult 30%. Kõige parem
seis on maridel, neil on see osakaal
70%, ja neenetsitel, kellest 75% pidas
rahvuskeelt emakeeleks.
Seega, paradoksaalsel kombel on
rahvuskeel üksiti emakeel rahvastel,
kes hoiavad tugevalt kinni omakeelsest
usundist, nagu marid, või siis vähem
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urbaniseerunutel ehk neenetsitel.
Kuid emakeelt väärtustavate soomeugrilaste hulk kahaneb kiiresti. Pealegi mõjutavad suhtumist viimastel aastakümnetel väga sagedaks
muutunud segaabielud. Need perekonnad kasvatavad oma lapsed kindlasti venelasteks. Nii pole midagi
imestada, et keeleõppijate hulk väheneb edaspidigi jõudsalt.
Traagika seisneb ka asjaolus, et
kohalik võim ja aktivistid on hakanud süüdistama oma rahvast: „Miks
te oma lastele emakeelt ei õpeta? Te
olete ise keele kadumises süüdi, ega
vene riik pole emakeeles rääkimist
ära keelanud“. See on alatu demagoogiline võte, sest riigivõim on ilmekalt
näidanud, et kohalikud keeled ei sobi
ei vabariigi juhtimiseks ega kohalikuks asjaajamiseks ja muidugi olevat
nad täiesti kõlbmatud haridusvallas.
Kogu kümnendi jooksul olid esil
soome-ugri rahvaste kõiki eluvaldkondi puudutavad keeleküsimused. Vabariigi tasandil võis seda jälgida eelkõige Karjalas, sest ainsana
Venemaa föderatsioonis ei ole tiitelrahva keelel seal riigikeele staatust.
Karjala rahva kongressid ja ühiskondlikud organisatsioonid on tulemusteta nõudnud karjala keelele riigikeele
seisundit.
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Soome-ugri rahvad

Maride palvus Šorunža ehk mari keeli Untšo küla hiies
Eriti kerkis esile kodanikualgatus
„Karjala keelele riigikeele staatus“, näiteks on nad nõudnud õigust kasutada valimistel karjalakeelseid blankette,
sest selle võimaluse annab Venemaa
föderatsiooni keskvalitsus. Paraku
keelduti, õigustades seda peamiselt
kahe argumendiga: esiteks pole määratletud karjalaste kompaktsed asustusalad ja teiseks, Venemaa föderatsiooni seaduse järgi peab vabariigi riigikeel põhinema kirillitsal. Ent karjala
keelt pannakse kirja ladina tähtedega.
Ka soome-ugri trükiajakirjandus
kiratseb. Enamasti on tiraažid tunduvalt vähenenud. Näiteks enim rahvuskeelset trükisõna tarbivatel maridel ja udmurtidel on eriti drastiliselt vähenenud keskajalehtede tiraaž
ja ilmumissagedus. Udmurtide
Udmurt Dunne ilmus 2004. aastal
neli korda nädalas, tiraaž oli 12 500,
ent 2017. aastal kaks korda nädalas
tiraažiga 3500. Maride ajalehte Marij
El anti 2004. aastal välja viis korda
nädalas ja 6200 eksemplari, 2017. aas30
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tal aga kaks korda nädalas, trükiarv
oli 3500. Praeguseks on neist saanud
nädalalehed.
Üldiselt aga peab tunnistama, et
soome-ugri rahvaste keeltes välja
antavate ajalehtede ja ajakirjade
nimetuste hulk ei vähenenud, jäädes siiski 60 piiresse. Küll oli ilmne
mitme väljaande, eelkõige lasteajalehtede ja -ajakirjade, aga ka rajoonilehtede suundumus muutuda kakskeelseks, sama käib rahvuskeelsete väljaannete veebiversioonide kohta. Kõik
reklaamid olid samuti vene keeles.
Raamatuid ilmus aastas sama palju
kui eelmistel kümnenditel, suurematel rahvastel 30 nimetust. Põhiliselt
lastekirjandus ja luule, kahjuks ei
avaldatud ühtki romaani. Suurt tuge
hõimurahvaste kirjanduse väljaandmisel on osutanud meie hõimurahvaste programm: oli aastaid, kus ligi
neljandik ühe või teise rahva rahvuskeelsest ajakirjandusest trükiti Eesti
riigi toetusel. See ei jäänud märkamata. Vene riigiduuma esimees Sergei
Narõškin vastas 2016. aastal taotlu-

sele toetada udmurdi kirjandust nagu
eestlased: „Eesti ei toeta udmurte
mitte oma, vaid USA rahaga“.
Kümnendil aga arenesid soomeugri rahvaste rahvuskeelsed blogid,
eriti paistsid silma marid ja udmurdid. Udmurdid on rahvuskeelsete blogijate arvult Venemaa föderatsiooni rahvaste seas kogunisti kolmandal kohal. Tele- ja raadiosaadete
hulk jäi nullindatega samale tasemele, rahvuskeelsete raadiosaadete hulk
mõnevõrra isegi suurenes, iseäranis
küündisid esile marid.
Uudseks nähtuseks kujunesid soome-ugri keeltes valminud animafilmid, samuti kolme- kuni viieminutilised lühifilmid. Suur saavutus
oli 2018. aastal esilinastunud maailma esimene ersakeelne mängufilm
„Azor“ („Isand“). Oli muidki huvitavaid kultuuriilminguid, näiteks
udmurtidel ja maridel ilmusid
rahvuskeelsed räppalbumid, märkimisväärne on maride „Mõ marij
ulam“ („Me oleme marid“).
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Teravalt kerkisid esile teemad, mis
olid rahvusliikumistele aktuaalsed
1980. aastate lõpus ja 1990. aastate
alguses. Siis võideldi keskkonna puhtuse, arulageda maavarade kaevandamise ja õiguse eest kuulutada loodusvarad
rahvuslikuks rikkuseks. Uue teemana
lisandus kliima soojenemine.
Kümnendi keskel teatati korduvatest Siberi katku puhangutest nii
inimeste kui ka põhjapõtrade hulgas. Seetõttu vähenes tunduvalt põhjapõtrade arv. Samas aga hoogustus
uute maardlate kasutuselevõtt, mis
tõi kaasa surve põlisrahvastele kuuluvatele maadele.
Palju tähelepanu pöörati hantide
ja neenetsite püha järve Imlori kaitsja
šamaan Sergei Ketšimovi kohtuasjale. Nimelt otsustas ta relva ähvardusel peatada uute leiukohtade kasutuselevõtu, samuti keelas ta naftatöötlejate kalapüügi. Tagajärjeks olid
arvukad kohtuasjad, millesse sekkus
ka rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon Greenpeace. Kokkuvõttes
mõisteti handi rahvusest Ketšimov
süüdi, kuid võidupüha puhul anti talle
amnestia.
Kliima soojenemise tõttu sulas hulk
igikeltsa ja põlisrahvaste asualadel
oli mitu reostusjuhtumit. Tööstus ei
tunginud peale mitte ainult Siberis,
vaid ka meie lähedal Leningradi
oblastis. Piirkonda rajati Ust-Luga
(Laugasuu ) sadam. Selle vastu protestisid isurite ja vadjalaste organisatsioonid, kes saatsid märgukirju,
milles juhiti tähelepanu põliselanike
eluruumi rikkumisele, reostusohule
ja lageraietele piirkonnas.
Kümnendi lõpul muutusid tegusamaks komi keskkonnaaktivistid. Komimaal ja Arhangelski oblastis protestiti selle vastu, et Moskva
linna ja oblasti prügijäätmeid ladestatakse Šiesis Arhangelski oblastis.
Piirkond asub Komi vabariigi piiridest vaid mõne kilomeetri kaugusel, kuid sealt saab alguse mitu
Komimaad läbivat ja Barentsi merre
suubuvat jõge. Meeleavaldusel kerkis
esile rahvuslik aspekt, lehvisid Komi
lipud. Komi vabariigi ajakirjanduses
tõusid päevakorda keskkonnakaitse

teemad: protestid loodusvarade hoolimatu tarvitamise ja lageraiete vastu.
Üle pika aja nõuti, et loodusvarade
kasutamisest tulevad maksud laekuksid vabariigi eelarvesse.
Üks kõnekamaid soome-ugri rahvaid puudutavaid märksõnu
21. sajandi teisel kümnendil on
„korruptsioon“. See puudutab peaaegu kõiki soome-ugri autonoomseid
piirkondi ja vabariike; kinni võetud ja
süüdi mõistetud kõrgete ametiisikute
nimekiri on muljet avaldav.
2015. aastal võeti vahi alla JoškarOla, Petrozavodski (Petroskoi) ja
Sõktõvkari linnapea. Samal aastal
arreteeriti Komi vabariigi riigipea
Vjatšeslav Gaizer, Karjala endine riigipea Andrei Nelidov ja parlamendi esimees Igor Kozvel. 2016. aastal
vahistati Komi vabariigi endine riigi-

Venemaa
föderatsiooni
soome-ugri
keeled ja rahvad kaotavad
ühtesoodu oma senist
tähendust ja osakaalu.
pea Vladimir Torlopov, 2017. aastal
Marimaa riigipea Leonid Markelov,
põllumajandusminister
Iraida
Dolguševa ja Udmurdi vabariigi riigipea Aleksander Solovjov.
Kümnendil ilmnes märke Venemaa
föderatsiooni soovist takistada
soome-ugri rahvaste koostööd. Aval
dati rohkesti artikleid, mis levitasid
vandenõuteooriaid selle kohta, et see
koostöö kahjustab Venemaa föderatsiooni huve, eesmärk olevat süvendada natsionalismi- ja separatismi
ilminguid, samuti takistada Venemaa
majanduse arengut. Ühtlasi juhtida
rahvusvahelise üldsuse tähelepanu
kõrvale oma probleemidest, näiteks
venekeelse elanikkonna õiguste rikkumisest Eestis, aga ka setode väidetavast diskrimineerimisest.
Nii katkes 2016. aastal rahvusvahelise fennougristikaüliõpilaste konverentsi IFUSCO korraldamine HantõMansiiskis ja 2017. aastast ei korraldata soome-ugri rahvaste noor-
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te assotsiatsiooni MAFUN kongressi
Iževskis (Ižkar). 2017. aastast ei ole
enam peetud rahvusvahelist hõimupäevi meenutavat soome-ugri festivali Pihlamarjad Ižkaris.
2016. aastast katkesid Eesti, Soome
ja Ungari suursaadikute visiidid soome-ugri rahvaste juurde, samuti polnud võimalik korraldada hõimumaade filmifestivali. Venemaa föderatsiooni soome-ugri rahvaste assotsiatsioon aga boikottis 2016. aastal VII
soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldamist Lahtis, mille tõttu
tuli permikomisid esindama kümne
delegaadi asemel üks delegaat, maridel 20 asemel kuus esindajat jne.
Siiski on jäänud püsima rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival
Maiatul ehk Majatuli, mis traditsiooniliselt toimub Joškar-Olas.
Peaaegu ainukese positiivse faktina väärib märkimist eestlaste eestvõttel 2013. aastal Helsingis algatatud tava kuulutada välja soome-ugri
kultuuripealinn. See traditsioon seob
Venemaa föderatsiooni soome-ugri
rahvaid ning eestlasi, soomlasi ja
ungarlasi. Esimeseks kultuuripealinnaks valiti 2014. aastal Udmurdimaa
küla Bõgõ, aga 2021. aastal on see tiitel Abja-Paluojal.
Kokku võttes võib möödunud
kümnendi kohta öelda, et Venemaa
föderatsiooni soome-ugri keeled ja
rahvad kaotavad ühtesoodu senist
tähendust ja osakaalu. Nende keeled
on välja tõrjutud peaaegu kõikidest
valdkondadest ja üha enam kasutatakse neid kui eksootilisi aksessuaare, mis on rakendatud turismi teenistusse.
Samamoodi on läinud soome-ugri
rahvastel, nende vähestele ühiskondliku ja poliitilise kaaluga organisatsioonidele on jäänud üksnes anujate ja palujate, mitte nõudjate roll.
Seetõttu on nende rahvuskeelne tulevik küllatki tume, mis omakorda sunnib kahtlema, kas soome-ugri rahvaste territoriaalne autonoomia tulevikus üldse säilib praeguste vabariikide
kujul.
Jaak Prozes (1965) on MTÜ Fenno-Ugria
Asutus nõunik ja ajaloolane.
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Joonis: Markus Kasemaa

Meie keelesugulased

Kunstnik Markus Kasemaa nägemus kolmest Euroopa rahvastikku kujundanud migratsioonilainest

Soomeugrilaste

geneetilised juured
Inimesi on rühmitatud mitmeti, sageli keele alusel. Üldiselt
eeldatakse, et sarnasem keel tähendab ka lähemat sugulust.
Kas see eeldus peab ikka paika? Tänavu kaheksandat korda
peetav soome-ugri rahvaste maailmakongress toob Eestisse
meie sugulasrahvaste esindajaid kogu maailmast ning on
hea ettekääne heita värske pilk meie ühisele pärandile.
Mait Metspalu, Lehti Saag,
Kristiina Tambets

U

urali keelkonda kuuluvaid
soome-ugri ja samojeedi keeli
kõnelevaid rahvaid lahutavad nüüdisajal mõnel juhul koguni tuhanded kilomeetrid. Arvatavasti
kunagisest ühisest algkodust kusagilt
Uuralite jalamilt on osa neid keeli ja
rahvaid jõudnud Läänemere äärde ja
teised kaugele Siberisse. Kui võrrelda
Doonau keskjooksul elavaid ungarlasi
ja neile keeleliselt lähimaid suguvendi,
Siberis elavaid hante ja mansisid, pais32
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tavad erinevused silma geene uurimatagi. Kuid kas ja mil määral kajastuvad uurali kirjut keelepilti kujundanud
minevikusündmused nende umbes 25
miljoni end uurali rahvasteks pidava
inimese geenipärandis? Et neile küsimustele vastata, ei piirdu nüüdisaegsed uuringud enam üksikute geenidega, vaid uuritakse terveid genoome.
Keeled, arheoloogia ja geenid.
Inimese esiajalugu uuritakse mitme
teadusharu koostöös. Selleks pakub
ainest nii immateriaalne kultuur,
näiteks keeled, kui ka aineline kul-

tuur, näiteks talletunud esemed.
Kultuurilist vaatenurka täiendab bioloogilisega genoomika: keeleteaduse ja arheoloogia kõrval on jõuliselt
areenile kerkinud DNA uurimine.
Esmalt ammutasid geeniuurijad
infot praegusaegsete inimeste genoomist, selgitades minevikusündmusi
geenijärjestuste tänapäevase leviku
põhjal. Ent üha enam saadakse teavet
kätte ka nn vanast DNA-st – endisaegsete inimeste säilmetest –, mis
võimaldab meil rännata otse kaugesse
minevikku, muu hulgas taaselustades
neidki inimesi, kelle geenid pole tänasesse päeva jõudnud. Nüüdisaegsete
inimeste puhul piisab genoomiinfo
uurimiseks piltlikult öeldes paarist
tilgast verest, endisaegsete puhul aga
ühest säilinud hambast.
Eelmise kümnendi keskpaigaks sai
neid meetodeid kasutades selgeks, et
praeguse Euroopa rahvaste geneetilise mitmekesisuse kujunemise taga on
laias laastus kolm suurt rändelainet.
Esmalt jõudsid umbes 45 000 aastat tagasi Euroopasse kütid-korilased, kes viimase jääaja järel asustasid
kogu Euroopa. Umbes 12 000 aastat
tagasi hakati Pärsia lahest Vahemere
idakaldani ning edasi mööda Niiluse
orgu kulgeval Viljaka poolkuu alal
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Eestlased, soomlased ja lätlased: hea võimalus heita pilk meetodite maailma

M

ida peetakse silmas, kui
öeldakse, et mingid rahvused või muud inimrühmad on „geneetiliselt sarnased“?
Kahte aspekti: esiteks, millal need
inimrühmad ajaloos omavahel lahknesid, ning teiseks, kui palju nad hiljem on mõne muu rühmaga segunenud (vt teist lisakasti).
Et geneetilist sarnasust kirjeldada, saame näiteks mõõta geenialleelide (sama geeni eri variantide) sagedust võrreldavates inimrühmades ning hinnata, kui sarnased need sagedused on. Kui jagame mõne ajalooliselt ühtse rühma
inimesi kaheks täiesti juhuslikult,
näiteks paariks-loe-põhimõttel, siis
kummaski rühmas on alleelisagedused väga sarnased. Ent kui võrdleme kahte inimrühma, kes on elanud aastatuhandeid üksteisest eraldi, siis ilmnevad alleelisagedustes
erinevused. Miks?
Enamik geenivariante ei mõjuta
organismi hakkamasaamist (sigivate

järglaste arvu). Seetõttu muutuvad
alleelisagedused põlvkonnast põlvkonda juhuslikult, isegi kui puudub
igasugune loodusliku valiku suunav surve. Kui eraldada kaks inimrühma üksteisest näiteks tuhandeks
aastaks ning seejärel uurida nende
geene, oleks juba võimalik märgata,
et juhuslikud muutused on nihutanud neil alleelisagedused erinevaks.
Siit ilmneks justkui väga lihtne ja
selge meetod, millega mõõta inimrühmade lahknemise aega: mida erinevamaks on muutunud alleelisagedused, seda rohkem aega on need
rühmad järelikult üksteisest eraldi elanud. Bioloogias kasutataksegi
laialdaselt sellist, nn molekulaarse
kella põhimõtet.
Paraku pole asi nii lihtne, nagu
esmapilgul paistab. See juhuslikkus,
millest jutt oli, on nagu mündiviskamine. Mida vähem kordi visata,
st mida väiksem on valim, seda rohkem kipub tulemus erinema tõenäosuslikult eeldatavast (st poo-

Tänapäeva soomeugrilased on üldjuhul geneetiliselt sarnased pigem
oma geograafiliste naabrite kui keelesugulastega. Näiteks eestlased ja lätlased on geenide poolest võrdlemisi
sarnased, ehkki kõnelevad täiesti eri
keeli. Soomlased on meiega suures
plaanis siiski niisama sarnased kui
lätlased (vt esimest lisakasti): põhjaeestlased on geneetiliselt sarnasemad

pigem soomlastega ja lõunaeestlased
lätlastega.
Samalaadset pilti näeme ka meie
keelesugulaste juures Venemaal,
Siberis ja Kesk-Euroopas: marid ja
udmurdid on geneetiliselt kõige sarnasemad oma naabrite tatarlaste ja
tšuvaššidega ning ungarlased sakslaste ja teiste Kesk-Euroopa rahvastega.
Üldise geneetilise sarnasuse määramisest samm edasi on nn geneetiliste komponentide analüüs (vt teist
lisakasti). Nii on võimalik saada aimu
ühe rahva geneetilise kujunemise loos
toimunud segunemistest. Üks selline analüüs on toodud joonisel 1, kus
on näha peaaegu kõigile uurali rahvastele omane geneetiline komponent – tõsi, mitte küll päris ainuomane, aga siiski selgelt iseloomulik. See
annab alust arvata, et uurali keelte
hargnemise ja levikuga kaasnes rahvaste ränne: keeltega koos levisid ka
geenid. Nimetatud komponenti leidub praegu kõige enam Lääne-Siberis
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tegelema viljelusmajandusega. Osa
neist nn varajastest põlluharijatest
rändas umbes 8000 aastat tagasi
Balkanile ning sealt edasi kaugemale
Euroopasse, tuues kaasa suure muutuse eluviisis: seni vaba looduse andidest sõltunud inimesed asusid põldu
harima ning vilja ja kariloomi kasvatama. Veel mõni tuhat aastat hiljem
läksid Musta ja Kaspia mere põhjarannikut riivava stepivööndi rändrahvad liikvele nii ida kui ka lääne poole
ning jõudsid umbes 5000 aastat tagasi Euroopasse, kus segunesid sealsete
varajaste põlluharijatega.
Nende kolme rändelaine mõjusid
näeme kõigi praegusaegsete eurooplaste genoomides. Tänapäevaste
Euroopa rahvaste geneetiline mitmekesisus seisnebki suurelt jaolt kunagiste küttide-korilaste, põlluharijate
ja stepirahvaste genoomide segus eri
osakaaludes.
Siinses artiklis püüame anda vastuse, kas ja kui palju on eestlaste

ja teiste soomeugrilaste ning laiemalt Euroopa uurali keelte kõnelejate genoomides midagi sellist, mis
neid ülejäänud eurooplastest eristab.
Ühtlasi otsime vana DNA abil, millal see miski Eesti aladele jõuda võis.

led korrad „kull” ja pooled „kiri”).
Tõenäosus saada nelja viskega kolm
„kulli” ja üks “kiri” on üpris suur, aga
praktiliselt täiesti võimatu on tasakaalus mündi korral saada 400 viskega umbes 300 „kulli” ja 100 „kirja”.
Samal põhimõttel on ka alleelisageduste juhuslikud muutused tõenäoliselt kiiremad väiksemas populatsioonis: molekulaarne kell käib
seal lihtsalt kiiremini. Seega ei kajasta alleelisageduste erinevus mitte
üksnes inimrühmade lahknemise aega, vaid ka nende suurust ja
selle suuruse muutusi ajaloo vältel. Alleelisageduste poolest on eestlastega kõige sarnasemad lätlased,
riburada pidi järgnevad meie naabruskonna slaavlased, ka leedulased,
ning alles seejärel soomlased. Ometi
ei tähenda see, et oleksime soomlastest lahknenud varem kui lätlastest. Lihtsalt soomlaste ajaloos leidub ajajärk, kui nende rahvaarv oli
väga väike ja alleelisagedused muutusid seetõttu väga kiiresti.

Seega, kõik ei
ole kadunud!
Meie geenides
on siiski jälgi ühisest
geneetilisest ajaloost oma
keelesugulastega.

33

Meie keelesugulased
rahvaste
geneetilise
sarnasuse
muster
◊Euraasia
1. Euraasia
rahvaste
geneetilise
sarnasuse
muster

Kirde-Euroopa

Siber

Jaapanlased

Hanid

Evengid
Eveenid
Nivhid
Korjakid
Tšuktšid
Jukagiirid
Mongoollased

Jakuudid

Burjaadid

Volga-Uurali piirkond/
Euroopa

Tuvalased
Dolgaanid
Neenetsid
Nganassaanid
Sölkupid
Ketid
Šoorid

Altailased

Mansid

Handid

Baškiirid

Tatarlased

Tšuvašid

Komid

Udmurdid

Marid

Mordvalased

Rootslased

Rootsi saamid
Koola ps saamid
Vepslased

Soomlased

Karjalased

Eestlased

Leedulased
Lätlased

Põhjavenelased

Keskvenelased

Lõunavenelased

Ukrainlased

Ida-Euroopa

Ingerisoomlased

KeskEuroopa

Valgevenelased

Gagauusid
Slovakid
Poolakad

Ungarlased

Rumeenlased

Bulgaarlased

Euraaslaste genoomide põhjal konstrueeriti üheksa geneetilist komponenti ning hinnati nende komponentide osakaalu igas uuritud indiviidis.
Need üheksa komponenti on esitatud eri värvidega tulpdiagrammidel. Näeme, et suuremalt jaolt jooksevad värvide erinevused mööda geograafiliste piirkondade piire, mis kinnitab, et sama piirkonna inimesed on geneetiliselt sarnasemad. Näeme, et Euroopas domineerib tumesinine komponent, Kesk-Euroopa suunas muutuvad olulisemaks ka roheline ja helesinine, Ida-Euraasias domineerivad kaks kollast karva komponenti. Ent enamikule uraali keeli kõnelevatele rahvastele (sinise tooniga kirjutatud nimetused) on iseloomulik, ehkki mitte ainuomane, vanaroosa komponent.
See annab alust arvata, et uurali keelte hargnemise ja levikuga kaasnes rahvaste ränne.

Ida-Aasia

Mis on geneetilised komponendid ja jagatud DNA-jupid?

K

ui üks populatsioon jaguneb kaheks, muutuvad need
kaks uut populatsiooni aja
jooksul teineteisest üha erinevamaks. Aga palju kiiremini suureneb see erinevus juhul, kui need
populatsioonid samal ajal segunevad muude populatsioonidega. Kui
nüüd mõõta lihtsalt kõnealuse kahe
lahknenud populatsiooni geneetilist (alleelisageduste) erinevust, on
raske hinnata, kuivõrd kajastab see
erinevus populatsioonide lahknemise aega ja kuivõrd hoopis nende hilisemaid segunemisi teiste populatsioonidega.
Siin tulevad appi meetodid, mis
teevad ühe genoomi sees kindlaks
eri päritolu genoomiosi. Üks meeelavatel hantidel ja mansidel. Seega,
kõik ei ole kadunud! Meie geenides on siiski jälgi ühisest geneetilisest ajaloost oma keelesugulastega.
Tõsi, sinna lukku mahub ka teisi keeli
kõnelevaid rahvaid.
Praegu on geneetikutel kasutada sellisedki tööriistad, mis võimaldavad teha väga täpselt vahet, milline osa eurooplaste geenipärandist
kajastab ammuseid lahknemisi ja milline väga hiljutisi (vt teist lisakasti). Soomeugrilaste ajalugu on aidanud selgitada just see uuem ühisosa:
on ilmnenud, et oma geograafiliselt
kaugetelt keelesugulastelt on võetud
kaasa suhteliselt palju ühiseid geenijuppe, seega on neist lahknetud
märksa hiljem, kui võiks arvata liht34
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tod on geneetiliste komponentide
analüüs: ei analüüsita mitte lihtsalt
alleelisagedusi, vaid genoomis sisalduv info korraldatakse matemaatiliselt ümber märksa infotihedamateks
nn komponentideks ning mõõdetakse nende komponentide väärtusi
eri populatsioonides (◊ 1).
Teine meetod on otsida genoomidest sarnaseid geneetilise järjestuse juppe. Nimelt pärandub genoom
põlvest põlve kromosoomidena ning
igas põlvkonnas lõigatakse vanematelt saadud kromosoomid juppideks
ja pannakse järeltulijas jälle pisut
teistmoodi kokku. Seda protsessi kutsutakse rekombinatsiooniks.
Kuna iga lõikamise ja kokkukleepimisega jäävad algsest genoomist
salt üldise geneetilise sarnasuse järgi.
Ent on ka erandeid: ungarlastel
pole seesugust hiljutist ühisosa leitud ja eestlaste puhul on see ilmnenud geograafiliselt suhteliselt kitsastes piirides: meil on küll lätlastest,
leedulastest, venelastest ja rootslastest suurem hiljutine ühisosa näiteks
soomlaste, karjalaste ja vepslastega,
kuid mitte Uuralites ja Siberis elavate
kaugemate keelesugulastega.
Soomeugrilaste ja eelkõige läänemeresoomlaste omavahelist sugulust on intrigeerivalt selgelt kinnitanud ka Y-kromosoomi uuringud.
Y-kromosoom on meessugukromosoom, naiste genoomis seda ei leidu,
see pärandub üksnes isadelt poegadele. Saamide, soomlaste, eestlaste ja

pärit jupid üha lühemaks, annab
see võimaluse mõõta lahknemisest möödunud aega: mida lähemad
sugulased, seda pikemaid ühesuguseid genoomijuppe nende genoomides leidub.
Genoomijuppide meetod on
tundlikum ja täpsem lähemate
sugulaste puhul, sest nende genoomides on identseid juppe rohkem
ja need on pikemad. Nii on neid
lihtsam leida. Nimetatud meetodi põhjal on näiteks ilmnenud, et
soomlased ja eestlased on tõenäoliselt lahknenud märksa hiljem,
kui võiks arvata lihtsalt alleeli
sageduste põhjal, mida on teadupärast mõjutanud ka segunemised
teiste rahvastega.
vepslaste seas leidub üllatavalt palju
(30–50%) mehi, kelle Y-kromosoom
on selgesti idapärane: levinud IdaEuraasias, ent puudub peaaegu täiesti paljude Euroopa rahvaste seas.
Näiteks rootslaste, norrakate ja poolakate hulgas kannavad seda kromosoomivarianti vähesed mehed, kuid
lätlaste ja leedulaste seas leidub seda
koguni sama sagedasti kui eestlastel – taas kinnitus, et geenid ja keeled ei rända sugugi rangelt koos ja
Läänemere idakalda rahvastikuprotsessid on olnud üpris keerukad.
Keerukuse tulle lisab õli teadmine, et võrreldes Y-kromosoomiga
on ülejäänud genoomis idapäraseid geenivariante lausa suurusjärgu võrra vähem, umbes viis prot-
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eurooplaste
eurooplaste genoomide
genoomide taustal
taustal

Peakomponentanalüüsi joonisel paigutuvad geneetiliselt sarnasemad indiviidid rohkem lähestikku, mis tuleneb peamiselt geograafilisest lähedusest (iga märge joonisel tähistab üht indiviidi).
Värviliste märgetega on tähistatud muistsed eurooplased luudest leitud DNA põhjal, hallid märked
tähistavad tänapäeva eurooplasi, tumehallid tänapäeva eestlasi. Punktiirjoontega on tähistatud
Eesti elanikkonna paiknemine eri aegadel, nooltega muutused selles paiknemises. Nagu näha, on
eri ajavahemikel Euroopas ja ka Eestis elanud geneetiliselt väga erinevad inimrühmad, kelle segunedes on välja kujunenud praegune mitmekesisus.
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Eesti alade esiajalugu vana DNA
järgi. Nagu öeldud, saame endisaegsete inimeste säilmetest leitud DNA
ehk vana DNA abil minna ajas tagasi, et selgitada, millal ja kus leidsid aset tänapäeva maailma rahvastiku geneetilisele pildile aluse pannud
demograafilised protsessid (vt kolmandat lisakasti). Saame uurida, millised inimrühmad on ühes või teises
piirkonnas aja jooksul elanud ning
kas ja kui palju on iga rühm panustanud selle ala tänapäeva elanikkonna genoomi.
Ka Eestis oleme uurinud eri ajaja kultuuriperioodidest pärit inimeste genoome: keskmisest kiviajast
rauaajani, küttidest-korilastest nöörkeraamika meisterdajateni ja tarandkalmetesse matjateni. Neid analüüsides rullub lahti rändeid ja segunemisi
täis ajalugu (◊ 2).
Eesti esimesed jääajajärgsed asukad tulid siia umbes 11 000 aastat
tagasi. On küll leitud nende asulakohti, ent inimsäilmeid paraku mitte.
Vanimad seni Eestis leitud inimluud
pärinevad paar tuhat aastat hilisemast
ajast: keskmise kiviaja teisest poolest
ehk hilisest mesoliitikumist. Nende
inimeste DNA põhjal on selgunud,
et nad sarnanevad geneetiliselt enim
nn Lõuna-Euroopa küttide-korilastega. Noorema kiviaja ehk neoliitikumi
alguses, umbes 6000 aastat tagasi, jõudis Eestisse kammkeraamika kultuur,
mille kandjad elatusid endiselt küttimisest-korilusest, kuid olid geneetiliselt kõige sarnasemad hoopis IdaEuroopa küttide-korilastega.
Neoliitikumi teisel poolel, umbes
5000 aastat tagasi, hakati ka Eestis
lõpuks tegelema viljelusmajandusega. Esimesed siinsed maaviljelejad, nn
nöörkeraamika kultuuri kandjad, olid
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senti. Mis põhjustel on nii drastiline
erinevus kujunenud, me täpselt ei
tea. Võib oletada, et idapärase genoomikomponendiga inimesi jõudis siia
Läänemere äärde kaunis vähe, kuid
millegipärast olid selle rahva mehed
kohalikest meestest märksa edukamad sigijad. Millal see idamõjudega
rahvastikulaine Eesti aladele jõudis?
Vastuse annab vana DNA.

Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Basq
Sar
Sar Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar
Sar

−0.10

−0.05

0.00

lia
oo ad
t
a ij
An ar
ja lluh
a
op põ
ro ed
Eu ras
va
0.05

Esimene peakomponent

geneetiliselt segu Euroopa varajastest
maaviljelejatest ja kolmanda suure
migratsioonilainega Euroopasse saabunud stepiasukatest.
Vanemal pronksiajal, umbes 4000
aasta eest, vähenes Eesti rahvastik
tunduvalt, mistõttu on sellest perioodist raske DNA-analüüsiks vajalikke
inimsäilmeid leida. Õnneks oli nooremaks pronksiajaks (umbes 3000
aastat tagasi) meie alal inimesi taas
rohkem ning surnuid hakati matma

tänapäevani üpris kergesti leitavatesse kivikirstkalmetesse. Nende inimeste genoomides on endistviisi näha
Euroopa varajaste põlluharijate ja stepirahvaste pärandit, kuid uuesti on
suurenenud küttide-korilaste geneetilise panuse osakaal. See panus näikse pärinevat pigemini Skandinaavia
kui Ida-Euroopa (kammkeraamika)
küttidelt-korilastelt. Ka selle perioodi
Eesti arheoloogilises materjalis ilmneb Skandinaavia mõjutusi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Nagu näha, oleme Eesti rahvastiku
ajaloos läbinud juba umbes 8000 aastat, kuid pole veel leidnud geneetilisi märke soomeugrilaste saabumisest.
Ent tulles ajas veel veidi lähemale ning
uurides vanemal rauaajal ehk umbes
2500 aasta eest tarandkalmetesse
maetud inimeste genoome, võib sealt
juba tuvastada ilmselt Siberist pärit
geneetilise komponendi, mis ühendab
tänapäevaseid uurali keelte kõnelejaid (◊ 1). Samuti on tarandkalmetesse
maetud esimesed sellised Eesti mehed,
kellel leidub eelkirjeldatud idapäritolu
Y-kromosoomi, mis on iseloomulik ka
tänapäeva soomeugrilastele.
Ehkki geenidest ei ole võimalik
välja lugeda, mis keelt inimene räägib, on ka uuemad keeleuuringud
kinnitanud arvamust, et just toona
saabusid Läänemere äärde esimesed
uurali keele kõnelejad. Arheoloogidki
näevad siinmail just pronksi- ja
rauaaja üleminekuaega läänemeresoome perioodi algusena.
Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et
nagu alati, on elu keerulisem kui lihtne jutustus ennemuistsetest aegadest.
Küsimus, kas soome-ugri keeli kõnelevad rahvad on ka geneetiliselt ühest
puust, nõuab pikemat ja nüansseeritumat käsitlust kui paar lihtlauset.
Võime siiski öelda, et suures plaanis on rahvad, sealhulgas soomeugrilased, geneetiliselt sarnasemad oma
geograafiliste naabritega kui kaugete
keelesugulastega. Peaasjalikult tuleneb
see paljusid rändeid, segunemisi, hääbumisi, kasvamisi ja muid demograafilisi protsesse täis pikast keerukast ajaloost, mis kiht kihi haaval ja tasapisi on
kudunud praegused rahvastevahelised
geneetilised mustrid.
Mait Metspalu (1975) on Tartu ülikooli
evolutsioonilise genoomika professor.
Lehti Saag (1991) on Tartu ülikooli vana
DNA teadur ja Marie Skłodowska-Curie
järeldoktorant Londoni ülikooli kolledžis (UCL).
Kristiina Tambets (1970) on Tartu ülikooli arheogenoomika professor.

Autorid on Tartu ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidus
uuringute kolleegiumi liikmed.
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Mats Volberg / Wikimedia Commons

Meie keelesugulased

Pronksiajal hakati Eestis inimesi matma kivikirstkalmetesse, millele on iseloomulikud ümmargused kiviringid. Koos rauaajaga saabusid siia tõenäoliselt
soomeugrilased, kes hakkasid rajama ristkülikukujuliste müüridega tarandkalmeid. Mäla kivikalmed Muhumaal on ilmselt rajatud kivikirstkalmetena, ent
hiljem on samasse lisatud tarandkalmed

Vana DNA: läbi raskuste tähtede poole!

M

õnelgi põhjusel on vana
DNA-d keerukam uurida kui tänapäevast.
Esiteks on vana DNA aja jooksul
tunduvalt kahjustunud. Ehkki ka
elusrakkudes kahjustub ja katkeb
DNA mitmesuguste bioloogiliste ning füüsikaliste tegurite toimel
sageli, parandatakse need vigastused kiirelt. Organismi surres lakkavad parandusmehhanismid töötamast, kahjustused kuhjuvad ja
DNA hakkab lagunema. Kui DNAahel laguneb juppideks, kipub
nende juppide otstes ka nukleotiidide järjestus muutuma. Teiseks
koguneb surnud organismide säilmetesse ajapikku teisi organisme
ning nende DNA-d, mis tekitab
analüüsil veelgi segadust. Kui DNA
on lagunenud liiga lühikesteks juppideks, on juba võimatu kindlalt
selgitada, millistest genoomi piirkondadest või millistelt organismidelt need jupid pärinevad.
Vana DNA-d hakati uurima
1980. aastatel. Esialgu avaldati hulga-

nisti töid, kus väidetavalt oli õnnestunud DNA eraldada väga vanadest
proovidest, näiteks 80 miljoni aasta
vanusest dinosauruseluust. Paraku
selgus, et neil puhkudel oli tegemist
hoopis uurijate endi DNA-ga, mis
oli kogemata proovidesse sattunud.
Järgnes umbusu periood. Ent 2000.
aastate keskpaigaks oldi õpitud vältima tänapäevase DNA-ga saastumist proovides ning arendati välja
uus tõhusam metoodika, millega
koguda suuri genoomiandmestikke
(nn teise põlvkonna sekveneerimine), mistõttu vana DNA uuringud
said taas tuule tiibadesse. Viimase 15
aastaga on metoodikad teinud läbi
tohutu arengu; nüüdisajal avaldatakse tuhandeid vana DNA genoome aastas. Ühtlasi oleme paremini tundma õppinud valdkonna võimaluste piire ning teame, et vanim
DNA, millest üldse on võimalik
sisukat teavet koguda, pärineb paari
miljoni aasta vanusest igikeltsast –
looduslikust külmkapist, kus DNA
kõige paremini säilib.
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SISUTURUNDUS

Foto: Shutterstock

Foto: Shuttertsock

Riiete parandamine
on jõukohane kõigile
Viimase 15 aasta jooksul on rõivaste ostmine kasvanud
kogu maailmas, aga samas on rõivaste kasutamise aeg
läinud poole lühemaks kui varem.
Globaalsel tasandil on tekstiili ja moetööstuse mõju ääretult suur. Näiteks 20
protsenti kogu maailma tööstuslikust
veereostusest tekib tekstiili värvimisest
ja töötlemisest. (1)

Enda riiete
parandamine ja
kasutuskõlblike riiete
annetamine aitab
pikendada nende
eluiga.

Suurbritannias hinnatakse rõivaste keskmiseks elueaks umbes 2,2 aastat.
Eesti kohta selliseid andmeid kogutud
ei ole. Tuginedes Suurbritannia andmetele, saab rõivaste eluea pikendamisega
üheksa kuu võrra (neid parandades ja õigesti hooldades) vähendada nende keskkonnamõju. (2)
Koos saabunud kevadega tekib nii
mõneski meis soov võtta ette üks suurem koristamine – tuulutada ja kraamida
toad ning viia ära näiteks riided. Kodust
koristamist on kasulik pisut ette plaanida.
2020. aastal avaldatud uuringust
selgub, et eestlased ostavad keskmiselt

kolm uut riideeset kuus – võrreldes Läti
ja Leeduga tunduvalt rohkem. Samast
uuringust on teada, et hinnanguliselt
tarbitakse meil 16 400 tonni uusi rõivaid
ja kodutekstiile, mis teeb 12,4 kilo selliseid tekstiilitooteid ühe inimese kohta aastas. Kaubandusstatistika andmete
põhjal tarbitakse Eestis peale rõivaste
ka suures koguses majapidamistekstiile. Kõige suuremaks tarbitud tootegrupiks on kardinad, eesriided jm sisustuselemendid, mis moodustavad ligi viiendiku kõigist uute rõivaste ja tekstiilide kogusest. Rõivastest tarbitakse kõige enam
aluspesu, T-särke, veste, sokke ja ööriideid, mis moodustab ligi 15 protsenti
tekstiilitoodete kogutarbimisest. (3)
Üksikisiku tasandil on riiete parandamine ja korduskasutuspoe eelistamine majanduslikult kasulik ning globaalsel
tasandil aitab see väärtustada ressursse.

1. Kant, R., Textile dyeing industry: An environmental hazard, Natural Science, Vol. 4, 1 (2012), p.23
2. https://wrap.org.uk/resources/guide/textiles/clothing#
3. https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2019/02/eesti-tarbimisjargsed-roiva-ja-tekstiilivood-1.pdf

Pea meeles, et
heategevuspoodi
annetamiseks ja
riidekonteinerisse
panemiseks sobivad
puhtad ja kantavad riided!

Juba enne
suurpuhastusega
alustamist või
suvekodusse kolimist
tee plaan, mida
teha ja kuhu viia
üleliigsed asjad ning
jäätmed!
Vaata: kuhuviia.ee
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Fotod: Heiko Kruusi

Soome-ugri loodusnimetused

Maastik Marimaal Tšodrajal Volžski rajoonis

Loodusnimetuste ühistüved
ulatuvad soome-ugri algkeelde
Soomeugrilased on alati olnud looduslähedased rahvad,
seetõttu võiks ka meie keeltes olla ohtralt ühist sõnavara looduse kohta. Siiski on loodusnimetused soome-ugri
keeltes küllaltki varieeruvad ja eri algupära, kuna Uurali rahvaste tänapäevane asuala ulatub Arktikast stepivööndisse.
Üllatavalt palju on säilinud ühistüvesid, mis ulatuvad uurali või soome-ugri algkeelde, seega on need vähemalt 4000
aastat vanad.
Sven-Erik Soosaar

V

aldur Mikita sõnul on maa ja
mets, jõed ja järved kõige iidsem osa meie identiteedist.
Kas ka need sõnad on kõige iidsemad
eesti sõnad?
Maa ja selle koostis. Üks vani38
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maid sõnu eesti keeles on maa.
See uurali tüvi tähendab enamikus
keeltes maad, nt udmurdi ja komi
mu, mansi maa ja nganassaani mou.
Nüüdseks väljasurnud kamassi ja
matori keeles tähendas selle tüve
vaste, vastavalt maja ja bijä, aga
mäge. Nagu näha, on eesti keeles
tüvi suure kasutuse käigus lühe-

maks kulunud ja algsest kahest silbist on alles vaid üks.
Maa omakorda koosneb mullast,
savist, liivast ja kividest. Neist on savi
ja kivi soome-ugri tüved, esimese vasteteks näiteks mari šun ja handi sŏwĭ
’savi, mudane pehme koht’ ja teise
vasted näiteks ersa ja mokša kev, mari
kü, handi kew ja ungari kő. Samojeedi
keeltes, näiteks neenetsi pe ’kivi’, on
säilinud ka teine kivi tähistanud tüvi,
mis soome keeles leidub kujul pii
’räni’. Muld on germaani laen, levinud kõigis läänemeresoome keeltes.
Sellest germaani tüvest on pärit näiteks rootsi mull ’kõdumuld’ ja taani
muld ’(must)muld’.
Sõna liiv on ilmselt balti laen ja
sellel on vasted ainult vadja ja isuri
keeles. Soome hiekka ’liiv’, millel on

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

vasted karjala keeles, on arvatavasti
tuletatud germaani päritolu tüvest.
Teistes läänemeresoome keeltes on
liiva tähistatud sõnatüvega, mille
eesti vaste on sõnas leede ja leetseljak, mis tähendab veest välja ulatuvat liivaseljandikku. Siit jõuame
veest välja ulatuvate pinnavormide
juurde. Sõna saar on läänemeresoome tüvi, millel kaugemad vasted
puuduvad ja mis võib pärit olla Eesti
ala asustanud protoeurooplaste keelest. Laid on arvatavasti balti laentüvi, mille vaste on nt leedu šlaitas
’(lauge) mäenõlv’.
Sõna mets on eesti ja teistes läänemeresoome keeltes ilmselt balti laen.
Laenuallikaks olnud tüve järglased on
leedu medis ’puu’ ja läti mežs ’mets’.
See tüvi on olemas ka saami keeltes, kuid kaugematest sugulaskeeltest leiame eri päritolu sõnu metsa
tähenduses. Näiteks on mordva keeltes metsa tähenduses sõna vir’, mille
vaste on eesti sõna veer.
Vesi ja selle eri vormid looduses:
jää, lumi, vihm, pilv, jõgi, juga, järv
ja meri. Vesi on uurali tüvi, mida
on peetud ka indoeuroopa laenuks.
Kuna vett tähistava sõna laenamine
on üsna ebatavaline, on ka arvatud,
et see võib olla üks nendest tüvedest,
mis annavad tunnistust indoeuroopa ja uurali keelte kaugest sugulusest.
Tüvi lumi on säilinud enamikus
soome-ugri keeltes, kuid saami ja ugri
keeltes on see enamasti asendunud
teiste tüvedega. Vaid lõunasaami keeles on see säilinud kujul lopme. Saami
keeltes on tavaline lund tähistav tüvi
muohta (põhjasaami), mis on arvatavasti balti laen ning sama päritolu mis verbitüvi eesti sõnas matma.
Kuid saami keeltes on kümmekond
tüve ja kümneid sõnu, mis tähistavad
eri tüüpi lund. Näiteks Kildini saami
keeles tähistatakse lund sõnaga veedz,
mis on sama tüvi kui soome viti
’uus kerge ja õhuline lumi’. Samojeedi
keeltes tähistatakse lumi-tüvega enamasti lumesadu, kuid näiteks nganassaani keeles on samatüveline d’um
’lumi’.
Jää on samuti kulunud vana soome-ugri tüvi, mille vasted on näiteks

Kivatši kosk jääb Petroskoist 78 kilomeetrit põhja poole
põhjasaami jiekŋa ’jää’, mari ij ’jää’,
udmurdi je̮ ’jää; rahe’, handi jεŋk ’jää’
ja ungari jég ’jää; rahe’. Algul oli seegi
tüvi kahesilbiline.
Vihm on läänemeresoome tüvi,
kaugemates sugulaskeeltes on näiteks
saami keeltes eelbalti laen (põhjasaami arvi). Soome sade ja ungari eső
on mõlemad moodustatud tegusõnadest, mille algne tähendus on ’langema, kukkuma’, ning seda ju vihm
teebki. Vihm langeb pilvedest ning
pilv on juba soome-ugri tüvi. Selle
vasted on näiteks ungari felhő, mari
põl, udmurdi piľem ja ersa pel’.

Saami keeltes on
kümmekond tüve ja
kümneid sõnu, mis
tähistavad eri tüüpi lund.

tähenduses kasutusel tüvi, mis leidub
näiteks komi ja udmurdi keeles kujul
tõ, handi tuw, ungari tó, neenetsi ja
eenetsi to ning kamassi tu. Selle tüve
vasteks on pakutud eesti sõna soo,
millel läänemeresoome keeltest kaugemad vasted muidu puuduksid.
Võime olla üsna kindlad, et meie
soome-ugri esivanemad saabusid
sisemaalt, mistõttu merd tähistav
sõna nende keeles puudus. Eesti keeles on meri arvatavasti balti või germaani laen, kaugemates sugulaskeeltes on vastav sõna enamasti kas turgi
(nt ungari tenger), indoiraani (komi
saridz) või slaavi laen (nt ersa morja).
Samojeedi keeltes on mere jaoks oma
tüvi, mille vaste on näiteks neenetsi jam.

Jõgi on soome-ugri tüvi, mille vasted kaugemates sugulaskeeltes on
ersa Jov ’Mokša jõgi’, komi ju ’jõgi’
ja ungari -jó (kohanimede lõpuosis).
Veelgi vanem ehk uurali tüvi on sõna
juga, mille vasted on näiteks mansi
jaa ’jõgi’ ja neenetsi jaχa ’jõgi’.
Sõnal järv on peale läänemeresoome keelte vasted saami keeltes,
näiteks põhjasaami jávri, ka ersa
eŕke. Mokša äŕχkä, niidumari jer ja
mäemari jär tähendavad kõik järve.
See tüvi on tõenäoliselt balti laen.
Kaugemates sugulaskeeltes on järve

Loomad ja muud elajad. Eluslooduse
juurde minnes on oluline see, kus
paikkonnas liik üldse levinud on.
Krokodillide ja ninasarvikute nimetused on kõikides uurali keeltes hilise, enamasti laenulise päritoluga, sest
need loomad olid hiljutise ajani siin
kandis tundmatud. Aga ka uurali rahvaste asualal elab liike, kes ei ole levinud kogu nende asualal ja ei ole kõikide rahvaste seas ühtmoodi tuntud
ja tavalised. Näiteks põhjapõder on
olnud tuntud vaid osale läänemeresoomlastest, saamidele, komidele
ja põhjasamojeedi rahvastele. Teistes
keeltes ei olnud üsna hiljutise ajani
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Soome-ugri loodusnimetused

Parvlaev Volga jõel. Permi rahvaste läänenaabrid on Kesk-Volgamaa põliselanikud marid, kelle kodumaad läbib Volga jõgi
nimetust selle looma kohta, kuid saamidel ja samojeedidel on rikkalik
sõnavara eri soost ja vanusest põhjapõtrade tähistamiseks.
Algkeele sõnade säilimiseks on
vaja seda, et liik oleks levinud algkeele rääkijate asualal ja üksiti tänapäeva
keele asualal. Kuigi uurali keeli räägitakse peamiselt parasvöötmealadel,
mis kliima poolest väga palju ei erine,
on see territoorium isegi maailma
mastaabis märkimisväärne.
Ainult osa saamidest ja samojeedidest elab lähisarktilises vöötmes.
Seetõttu on suurem osa kultuuriliselt olulisi taimi ja loomi tuntud
kõigi uurali keeli kõnelevate rahvaste seas. Siiski on hulk liike, mille levik
on kas ida või lääne suunas piiratud. Sellised on näiteks kaks puuliiki, siberi seedermänd (Pinus sibirica)
ja siberi nulg (Abies sibirica), mille
levila ei ulatu Kama ja Petšora jõest
lääne poole, kuid mille nimetuse saab
rekonstrueerida uurali algkeelde, vastavalt sïksi ja ńulka.
40
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Eesti keeles need nimetused säilinud pole, aga puunimetus nulg on
Julius Margi soovitusel kirjakeelde
laenatud esimesel iseseisvusajal mari
keele sõnast nulgo. Puunimetustest on
uurali päritolu veel toomingas, kuusk
ja Lõuna-Eestis kaske tähistav sõna
kõiv. Soome-ugri tüvi on sõnas pihlakas.
Permisoome tüved on nimetustes
kuslapuu ja pedajas, ent eriti palju
ühiseid puunimetusi on meil mari
keelega: haab (mari šopke), saar (mari
šertńe ’paju’), tamm (mari tumo) ja
vaher (mari vaštar). Säilinud ühiste
puunimetuste põhjal on püütud uurali rahvaste algkodu asukohta kindlaks
teha, sest seda keelt pidi räägitama
piirkonnas, kus kõik need puud koos
kasvasid tol ajal, kui algkeelt räägiti. Selleks on pakutud ala, mis ulatub Uurali läänenõlvadest Volga keskjooksuni.
Mõni vana puunimetus on eesti
kirjakeele aluseks olevates murretes asendunud uuega, kuid vana

nimetus on säilinud lõunaeesti murretes, sh võru keeles. Näiteks on
sõna mänd tõenäoliselt balti päritolu, kuid sama puuliiki tähistav permisoome tüvi pedajas, ka pedak,
pedakas – vasted: saami beahci,
ersa piče, mokša pičä, mari püńč́ö,
udmurdi puži̮m, komi pože̮m – on
hiljem jõudnud lõunaeesti keelest
ka laiemalt rahvakeelde.
Lõunaeesti kõiv on uurali tüvi,
millel on vasted ka kõige kaugemates sugulaskeeltes, näiteks eenetsi ko,
nganassaani küo, sölkupi k͔üә ja juba
välja surnud kamassi keeles kujш,
kojш. Kirjakeelne kask on algul tähendanud alemaad või aletegemiseks langetatud lehtpuid, millest annab tunnistust ka soome sõna kaski ’ale’.
Sõna puu on uurali tüvi. Sama tüvi
tähistab puud ja puitu peaaegu kõigis uurali keeltes, näiteks vepsa, mari,
udmurdi ja komi pu, ungari fa, neenetsi pja, sölkupi poo ja kamassi pa.
Ka sellele tüvele on pakutud vastet
indoeuroopa algkeelest: tüvena, mis

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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tähendas ’kasvama’ ja mille järglaste
seas on näiteks saksa Baum. Ka mitu
puuosade nimetust on pärit soomeugri perioodist, nagu sõna tüvi, mille
vasted on näiteks vepsa t’üvi, mari
tüng, udmurdi diń ja ungari tő. Sõnal
oks on peale läänemeresoome keelte vasted saami keeltes (põhjasaami
oaksi) kuni mari keeleni (ukš).
Sõnal mari võib samuti olla soome-ugri päritolu, selle vasted on näiteks mari mör ’maasikas, mari’ ja
arvatavasti ka mansi -moåri sõnas
pul-moåri ‘marjakobar’. Maride omanimetusel pole aga mingit pistmist
marjadega, sest marij tähendab mari
keeles ’meest’. Uurali algkeelest pärineb kaks eesti marjanimetust: pohl
ja murakas, vastavalt pola ja mura.
Soome-ugri tüvi on ka seen, mis eesti
või liivi keelest on jõudnud läti keelde. Selle tüve vasted on näiteks mari
šen ’tael; puukäsn’, udmurdi śeńki
’tael; seen’ ja handi san ’torikuline;
kasekäsn’.
Putukatest on uurali algkeelest
pärit täi, mille vasted on näiteks
mari tij, udmurdi tej, mansi tākəm ja
ungari tetű, ning koi, vasted näiteks
udmurdi kej ja idahandi kej. Sipelgat
tähistavas murdesõnas kusilane on
soome-ugri tüvi, millel on peale läänemeresoome keelte vasted ka permi
ja ugri keeltes, näiteks ungari hangya
ja komi sõna koʒ́uvkot esikomponent.
Selle sõna teine osa -kot on samuti
sipelgat märkiv tüvi, millel on vasted
säilinud saami ja mari keeltes, näiteks
põhjasaami gotka.
Lõpetuseks vaatame, milliste suuremate loomade nimetused on eesti
keeles soome-ugri päritolu. Vanimate
tüvede seas on kaks roomajaid tähistavat tüve: sisalik ja Saaremaal vask
ussi tähistav sõna küü. Viimase tüve
vasted soome-ugri ja samojeedi keeltes märgivad igasugust madu üldiselt,
nagu udmurdi kõj, ungari kigyó ja sölkupi śǖ.
Kala on sõna, mida sageli tuuakse
näiteks uurali keelte suguluse kohta,
sest see on suhteliselt äratuntaval
kujul säilinud peaaegu kõigis uurali keeltes peale permi keelte, näiteks
mari kol, ungari hal, neenetsi χaľa ja
kamassi kola. Eesti kalanimetustest

Soome-ugri tüvi on näiteks nugis
(võrdle ungari nyuszt )
on soome-ugri päritolu veel säga, säinas ja särg.
Lindudest on uurali tüved kurg,
vasted näiteks ersa kargo ja neenetsi χarjo; püü, võrdle ersa pov ja
ungari fogoly, ja vares, võrdle mokša
varśi, ungari varjú ja kamassi bare.
Soome-ugri tüved on pääsu(ke), sõtkas ja västrik ning võib-olla ka lagle
ja mõtus. Sõna lind võib samuti olla
soome-ugri tüvi, mille vaste oleks
näiteks ungari lúd ’part’. Permisoome

Imetajate nimetustest on eesti
keeles ja teistes
läänemeresoome keeltes
paremini säilinud väiksemate
loomade nimetused.
tüvedest saab vanade linnunimetuste loendisse lisada sõnad kotkas ja
koskel.
Imetajate nimetustest on eesti keeles ja teistes läänemeresoome keeltes
paremini säilinud väiksemate loomade nimetused. Seda võib selgitada
sellega, et suuremate ja ohtlikumate loomade nimetused olid tabusõnad, mida ei tohtinud avalikult välja
öelda. Seepärast kasutati ümberütlevaid nimetusi, aga needki muutusid
ajapikku tabusõnadeks. Nii on suurte
saakloomade nimetused võinud aastatuhandete jooksul mitu korda vahe-
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tuda. Võsavillem, haavikuemand ja
mesikäpp on kõik üsna hilised nimetused, aga nende loomise põhimõte
on igivana.
Nii pole ka karu ja hunt meie keeles kuigi vanad sõnad. Hunt on alamsaksa laen ning karu oli esialgu tuletis tüvest sõnas kare ’krobeline, karm’.
Vana hundi nimetus susi võib olla
väga vana laen eelbalti või eelgermaani keelest. Karu tähistanud sõnal
ott on vasted mordva keeltes, näiteks ersa ovto. Sõnadel ilves ja jänes
puuduvad vasted kaugemates sugulaskeeltes ja need võivad olla pärit
protoeurooplaste keelest. Uurali tüvi,
mis tähistab jänest, on säilinud saami
keeltes, näiteks põhjasaami njoammil, ja ungari keeles nyúl. Ka sõna
põder on laentüvi, kuid laenuallikas
pole päris selge, on arvatud, et tegu
on balti laenuga.
Imetajate nimetustest on vanim
ehk uurali tüvi koer, kuid ilmselt
tähistas see algul isaslooma üldiselt,
sest selles tähenduses esineb see tüvi
obiugri ja samojeedi keeltes, eelkõige
tähistab see isast põhjapõtra.
Soome-ugri tüved on väiksemate loomade nimetused hiir (võrdle
komi šõr ja ungari egér), nugis (võrdle
ungari nyuszt ) ja siil (võrdle mäemari
šülõ), võib-olla ka rebane, mille vasted on näiteks mari rõvõž ja udmurdi dzitšõ, võib-olla ka ungari sõna
ravasz ’kaval’. Eesti peni ja LõunaEestis levinud pini on permisoome
tüvi, mille vaste on näiteks komi pon
’koer’. Samasse kihti kuulub ka orav,
mille vasted on näiteks ersa, mari ja
komi ur.
Aga kuidas on lood loodusega? Kas
ka see on vana sõna? Praeguses tähenduses mitte, kuid see on tuletis üsna
vanast tegusõnatüvest looma, millel
on vaste ka mari keeles. Sõna loodus
vanem tähendus on olnud ’iseloom,
loomus’ aga ka ’millegi algus’. Nendes
tähendustes on sõna registreeritud ka
murretes ja Wiedemanni eesti-saksa
sõnaraamatus, näiteks sukaloodus –
’sukakudumise alustus’.
Sven-Erik Soosaar (1973) on eesti keele
instituudi vanemleksikograaf, uurija Turu
ülikooli juures.
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Neljandik Viinistu lautrisüsteemidest. Viinistu külas on säilinud üle 50 talude lautrikoha ehk juomi, nagu randlased ütlesid.
Teadaolevalt on see üks paremini säilinud lautrisüsteeme Eestis

Pohiranna –

merekeskse kultuuriruumi
erijooni Lahemaa rahvuspargis
Ave Paulus, Ott Sandrak,
Heli Kendra, Ene Velström,
Melika Kindel, Maila Velström

L

ahemaa rahvuspargi juubeliaasta raames tähistatakse
pohirandlaste eestvõttel, sõprade nõul ja jõul pohiranna kultuuriruumi praegused piirid maastikus ja
peetakse pohiranna päevi. Pohiranna
kultuuriruum väärib senisest suuremat tähelepanu, teda tasub teadvustada ja tutvustada nii Eestis kui ka
maailmas. See on viimane piirkond
kunagi tunduvalt laiemast kirderanniku murdealast, kus rannakeel ja
-kultuur on tänini kestnud ning elab
läbi selgelt tajutavat taassündi.
Mereline elulaad, mis Nõukogude
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okupatsiooni ajal oli katkestatud ja
viidud hävingu piirini (elanikkonna
kadu ja piiritsooni keeld käia merel),
sellega seotud traditsioonid ja kul-

tuuriline eneseteadvus on hakanud
taastuma. Mereline elulaad väljendub
pohiranna keeles. Õnneks ei vaenata
koolis ja meedias enam ammu murrete tarvitust. Hulk kohalikke on teinud pohiranna keele kestmise oma
südameasjaks, et jõuda hoogsalt järele setudele, mulkidele ja kihnlastele.
Lahemaa rahvuspargil on vedanud,
et pohiranna kultuuriruum on taas
ärganud. See on üks ürgne kild meie
olemisest, mis on tervele ilmale ringi
peale teinud.
Pohiranna kultuuriruumi ala paikneb Kuusalu kihelkonnas Juminda ja
Pärispea poolsaarel. Kõige vanapärasemal viisil on pohiranna keele- ja
kultuuriruum jäänud sajandite vältel
püsima Pärispea poolsaare ehk Kõnnu
ranna Suurpea, Pärispea, Viinistu
ja Turbuneeme külas ja Juminda
poolsaare ehk Kolga ranna KolgaAabla, Kiiu-Aabla, Leesi, Tammistu,
Juminda, Virve ja Tapurla külas.
Mõned rannakülad, näiteks Hara ja
Pedaspea, on ammu muutunud siirdemurdeliseks ning pigem põllu-
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majanduslikud Kasispea ja Vihasoo
veel varem keskmurdeliseks, nagu on
Kuusalu kihelkonna sisemaakülad.
Pohiranna kiel. Emäkiel käüb inimise
kaasas lapsest saadik. Sidä kield emme
unesta millaski. Pohja-Iestiss on kirderannigu murre old meie esivanembije
emäkiel aestasadu. Sidä murret lueda
Iesti kolmanneks päämurdeks lounaja keskmurde korvass.
Vanul aigul on murdeala ulatand
müödä pohiranda Viimsi niemeld
Narvani ja sisemaal Peipsi pohjaranniguni. Kuoliaridukse andamisega akkas
murderääkije ulk vähämmäks jäämä,
sendäp kuoliss obedetti murderääkijäd
„oigest“ ehk siis kirjakieless rääkimä.
Nüüdiseks on kirderannigu murde
rääkijist järele jääned ainuld vähikäne rahvakild Juminda ja Pärispä niemel ehk Kolga ja Konnu rannass.
Aestasadu on Kuussalu kihelkunnass
räägitüd kahte kield: niemejel rannakield ja sisemaal maakield ehk keskmurret, miŋŋest on tuledettud nüüdine kirjakiel.
19. aestasaa kielemies Mihkel
Veske on üöld, et rannigumurre on
rohkemb suome kui iesti murre.
Samate arvavad ka moned nüüdised
tiadusemihed (Valter Lang, Santeri
Junttila), et rannakiel on siirdemurre
suome ja iesti murdeje vahel ja on old
ennevanast sama mone suome kielemurdega. Sen tuestukseks on palju
vanu samamuotisi juoni, mes ei saa
olla suome kielest lainattud.
20. aestasaa algul löüsid rannakiele üles rahvalaulu korjajad ja kieleuurijad. Ninda on kuni 70-ndaje aestuni korjattud murdesanu üle kahetoist
tuhanne. Nie kaik on hoidumas eesti
kiele instituudi kartutiekijess. Kuna
rannass tiieti ielmäse aestasaa algul
viel palju vanu regilaulusi, tantsusi ja
laulumäŋŋüsi, on oite suur osa iesti
rahvalaulujest ja -tantsujest korjatud
just Kolga ja Konnu rannast. Paljujest
siit kandi regilaulujest on saaned üle
Iesti tiedä kuorilaulud. Kaige tunnedum kuorilauluje luoja on kintlast
Veljo Tormis, vade Lahemaa randuje
laulud on luomingu indu andand toistelegi: eliluoja Pärt Uusberg, ansambel Vägilased jm.

Rannakielele eriomased ehk päämised juoned
• Rannakieless ei
kui kirjakieless: ilusa
ole pienendust:
kasuga (ilusat kasupalk (tüötasu) ja
kat), muldusi sibulu
palk (puutüvi)
(mulluseid sibulaid),
üöllä samamuotituori muni (tooreid
seld.
mune).
• Rannakieless on
• Omastavas käänainuld kaks väldess üöllä d asemel
det, tümä ja kova
j: elejä (heleda), vervälde: käänädä Rannakiele tund. Milvi ja
kuje (võrkude), puije
lepp : lebä : leppä, Marlene Manitski
(puude).
kott : kodi : kotti,
• Täppijegä tähäd
tikk : tigu : tikku
on pia kaigil sanul
jne. Ühtämuotiseld üöllä kassi
lobuni: ädä (häda), pääsükäne
saba ja etsi kassi (otsi kassi).
(pääsuke).
• Õ-ääligü ega tähtä rannakie- • Kaasääligü ühend -ng üöllä läbi
less ei ole. Sen asemel on toinenä ninda, et g jääb ültse ärä:
sed tähäd: velg (võlg), ode (õde),
ŋŋ. Näütüseks: aŋŋerjas, ieriŋŋes
numm (nõmm), sana (sõna).
(heeringas), mäŋŋüd (mängud).
• Pikke täüsääligü asemel on • Kolga rannass sana algul h ei
kaks erinevä: puod (pood), mies
üöllä, vade Konnu rannass üöllä
(mees), vieras (võõras), aesta
h ka niisuguste sanuje ede, kus
(aasta).
kirjakieless sidä ei olekki: hussid,
• Tegusana kolmannes püöre on
hüüriline, häür (aur).
alade kovas astmess: minä luen, • Palju on suome kielega ühisi
sanu: halb (odav), suora reiti
sinä lued, sie lugeb; mei odamme
(otsesihis), muistan (mäletan).
(võtame), tei odate, nie ottavad
On mitmad sanad, mes kirjajne.
kielega on samad, vade miŋŋe
• Siessütlevä käände lopp kuulub kovemmald kui kirjakieless:
rannakieline tähännüs on uobis
meress, paadiss, tuass.
toine: kuulub (kostab), ilge
• Osastav kääne on toistmuotine
(julge), alles (hallitanud).
Rannakiele toimiduksed. 1990. aestuje lobuss eläs rannaküläjess viel
palju inimisi, ken konelid omakeskiss oma emäkieless: rannakieless ehk
pohirannass. Neije lapsijel ja lapselapsijel oli voimalus sen sies kasvada
ja sanu mielle jättädä kaikse ehejämmäl kujul. Vade kiires ajavuoss jäi rääkijäsi aeva vähemmäks.
Omitegi on löüdünd alade inimisi,
kenelle on rannakiele elus oidamine
tähtüs old. 1998. aestast saadik on sidä
kandand MTÜ Pohiranna. 1998–2004
olid Liesil igel suvel Juminda puolsaare
rannaküläje päiväd, kus sai rannakield
rääkidä ja kuuldada. 2005 pieti Liesil
peris rannakiele päiv, kus valadetti
kuos tieduseinimistega mei kiele sise.
Liesi rahvamaja näüteriŋŋi rahvas

on Kuussalu valla ja Lahemaa pidujel
ige ede kandand rannakielisi lugusi ja
näütemäŋŋe, et sidä kield mei kandiss
mieless oidada.
2013 sai kogu kampa „Rannakiele
üäks“ ja akkas toimitama sen nimel, et
1) rannakiel laiemmald mei kodupaigass ja Iestiss tiedä olis; 2) olis voimalus
rannakield konelda ja oppida kaikijel,
kes tahtuvad; 3) oppevara olemas olis.
Sest ajast saadik on iges kuuss old
rannakiele tund, kuhu kaik suovijad
on uodetud oppima. Samate toimib
üäst viebiss oppimine „Rannakiele
pesäkäsess“. Pääle selle tehä kieletüötubi ja Loksa kuoliss anneda rannakiele obedust pisukastele rantlastele. Liesi puodiss on kirjakieliste
siltije korvas rannakielised kaupuje
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Juminda kalur ja vabatahtlik merepäästja Ago Katvel, kelle vanavanaisa, vanaisa ja
vanaonu olid ka kalurid ja vabatahtlikud merepäästjad
nimed. Keskkunnaammedi ja MTÜ
Pohirannaga seltsiss on igel aestal
old suuremmad rannakiele päiväd ja
seminarid, kus ka tieduseinimised
kampass on. Suuremb ede ottamine
on old „Kuussalu rannakiele sanastigu“ kogu panemine ja valmis tegemine 2019. aestaks kuos iesti kiele instituudi ja Juminda puolsaare seltsiga.
Rannakiele sanastigust on viebisanastik samate. Sen aesta maikuu lobuss
saab valmis „Pisukase rantlase aabits“.
2020. aestast vieb edesi kampa tegemisi rannakiele keskus, kes on polisrahvaste kuostüökogu liige samate.
Randlaste elulaad ja sellega seotud
vaimne pärand. Seotus merega on
kujundanud nii külamaastikku kui ka
inimeste igapäevast eluolu. Et siinsed
liivased, kivised ja soised maad olid
põlluharimiseks kehvad, tuli elatist ja
leivakõrvast hankida kalastades. Kala
püüti oma rannast, aga käidi ka rändpüügil Soome saarestikus. Randlastel
on olnud harjumus teha töid ühiselt: kalapaadid olid mitme pere peale
ning võrku käidi laskmas ja noota
vedamas ikka üheskoos.
Kuigi kalastati ühiselt, olid kõigil
peredel oma tööriistad ja püügivahendid (võrgud, ujukid, poid, võrgukastid jm), mis olid tavapäraselt tähistatud peremärkidega. Pohiranna alal on
44
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peremärke kasutatud veel 20. sajandi esimesel poolel ning praegusajal
on neid kohalikus kogukonnas hakatud uuesti tähtsustama, näiteks on
peremärke lisatud talude nimesiltidele, neid tutvustatakse külaraamatutes.
Peremärgid viitavad kalastustraditsiooni järjepidevusele ja on üdisemalt
piirkonna kultuurilise eripära kandjad.
Rannakülades veedeti palju üheskoos ka töövälist aega. Sügisel ja talvel käidi koos mõnes suuremas rehe-

Randlane on
alati sõltunud
suurematest
stiihiatest, ilmastikust, tal on
kõrvus mere- ja metsamüha.
toas – aeti juttu, lauldi, mõistatati. Kuusalu rannakülades on teada
novembrikuine komme pidada jaguaega. Jaguaega peeti mardipäevast
kadripäevani. Käidi koos mõnes
peres videvikku pidamas, räägiti vanu
jutte, meenutati esivanemaid, esitati
mõistatusi jne. Suvel oli tähtis kooskäimise koht kiigeplats. Enamikus
Lahemaa rannakülades on olnud oma
kiigeplats. Kiigel käies lauldi, kuid
mängiti ka ringmänge ning tantsiti pillimeeste lugude saatel. Kuusalu
rannakülades (Kiiu-Aabla, Tapurla,

Hara, Pärispea, Viinistu) ehitati kiikede juurde puidust tantsuplatse.
20. sajandil sai hoo sisse seltsitegevus ning loodi laulukoorid, näitemänguseltsid; korraldati mitmesuguseid peo- ja tuluõhtuid, samuti kursusi. Seltsid ehitasid piirkonna keskustesse seltsi- ja rahvamajasid, mis said
mitmeks aastakümneks kogukonnakeskusteks. Erinevalt sisemaast oli
kõrtside roll aga teisejärguline. Hara,
Malusi ja Mohni kõrts olid pigem
hooajalised kalurite turvapaigad.
Randlase maailmanägemise viis ja
elutunnetus avaldub erilaadsetes folkloorivormides, millest väärivad esiletõstmist jutupärimuse liikidena kalastusjutud ja kohapärimus, lühivormidest vanasõnad ja laulupärandist
regilaulud. Ranna-alalt on üles tähendatud kohapärimust, mis on seotud
nii maismaal kui ka meremaastikus
asuvate paikadega. Kohapärimuses
on näha kohalike elanike paigatunnetust, samuti maastikukasutust (miks
just mõned paigad saavad olulisemaks kui teised) ja elulaadi seotust
looduskeskkonnaga.
Rannakeelses kalastuspärimuses –
kirderannikumurdes talletatud kalastuslugudes on kaks pärandväärtuse
komponenti: kohalik keel ja lugude sisu, mis kajastab randlaste eluolu, tegemisi ja ellusuhtumist. Kokku
moodustavad need terviku – kohaliku kultuuripärandi vaimse pärandi väärtuse. Piirkonnast on talletatud
rikkalik ilmastiku ja kalastusega seotud vanasõnade varamu. Vanasõnad
on lühikesed kujundlikud ütlused,
mis tuginevad elukogemusele ning
sisaldavad elulisi tarkusi. Neis väljenduvad kohalike elanike traditsioonilised arusaamad ja mitme põlve
moraalinormid.
Kolga ja Kõnnu rannaküladest talletatud rikkalikus regilaulupärandis
on meri, kalastus ning paadiehitus
oluliste teemadena esil mitmes laulutüübis. Regilauludes on säilinud pohiranna keel oma eheduses.
Pohiranna kultuuriruumi iseloomustab ühelt poolt väga kohalik keskkonnast ja ajaloost pärit olemise viis,
teiselt poolt kontakt kogu maailma-
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ga, isegi üleilmne haare. Randlane
hoiab traditsioonidest kümne küünega kinni, samas võtab kasutusele uuendused, mis seda väärt on.
Üldtuntud analoog rahvusvahelises
plaanis on näiteks Jaapani kultuuriruum. Vana ja väärtuslikku ei visata uisapäisa ära. Ja see on tasakaalus
uuega. Ehitati laudadest tantsupõrand ja tantsiti kõpskingadega, aga
vanu sabatantse. Igamees oskas rannal omi paate, sealhulgas ürgset viislaidu teha, aga salapiiritust veeti kiirkaatritega, millele paigutatud lennukimootorid. Traditsioonilisel viisil
kütiti hülgeid, samas seilati uhkete
omaehitatud purjelaevadega maailmameredel. Lahemaa randadel ehitati ligi 50 suuremat purjelaeva, sealhulgas Hara külas tehtud Eesti kauneimaks peetud Tormilind, samas
veidi hiljem oli pohiranna meestel
moodsaim ja suurim kaubalaevastik
Eestis. Rannasuitsud olid madalate
lagedega, kuid tubades olid kellad,
baromeetrid ja kohviveskid. Majad
läksid uhkemaks, laed kõrgemaks,
patefon ja telefonid tulid tubadesse.
Uuenduslik tuli siinmail kasutusele märksa varem kui sisemaa taludes.
Aga jutt käis ikka rannakeeles.
Randlase sidemed maailmakultuuriga ongi läbi aegade olnud teiselaadsed kui maamehel. Ühelt poolt on
poolsaared eemal suurtest maanteedest, teisalt avatud mereteedele. Kui
sisemaa küladesse jõudsid uuendused linnast aegamööda ja hobusega,
mõisate ja laatade kaudu, siis rannaküladesse kiiremini ja vahetult: laevaga, otse oma ja naabermaade linnadest. Näiteks Soomest on pärit kohv,
kiiktool ja tõukekelk (potku). Samas,
naiste rahvariietes püsis hulk ürgseid
elemente: sõba, ümbrikseelik, rõhud.
Randlane on alati sõltunud suurematest stiihiatest, ilmastikust, tal
on kõrvus mere- ja metsamüha.
Pohiranna külad on seal, kus lõpeb
sügav meri ja algab ürgmets: kaks
vägevat loodusvalda, mille serval ja
sees möödub randlase elu. Hoopis
teistsugune maastikuline taust, olemise viis ja elutunnetus kui sisemaal
või madala vee ääres. Kui välja jätta
kaks tõenäoliselt vanimat, poolsaar-

Anti Kreemi 2018. aastal rekonstrueeritud viislaid Suur Leenu.
Sellele arhailisele ainult
kirderannikumurde aladel
(Pranglist Toolseni) levinud
paaditüübile on iseloomulik s-kujuline vöör.
Lahemaa aladel on
viislaid-tüüpi paat
6–12 meetrit
pikk, ühe või
kahe mastiga.
Sellega käidi
ka Soome
vahet

te otstes asuvat ja neile nime andnud sumbküla, paiknevad külad reas
piki rannamaanteed, talud üksteisest
parajal kaugusel. Hoonete asetuses
on arvestatud tuulte suundi ja mere
mõju. Paljud suitsutared on luidete
varjus, omapärase murtud katusega
ja abiruumidega tuulepealsel küljel.
Ometi leiab ka hulga eripäraseid
uuendusi, näiteks omal ajal ühe suurima Eesti küla Viinistu häärberid
betoonlintvundamentide, mansardkorruste ja kahekorruseliste verandadega. Samuti on Viinistul säilinud
üks ligi 50 paadilautri ehk juomiga uhkemaid lautrisüsteeme Eestis.
Kõigi pohiranna külade loomulik osa
on olnud lautrid talude all või abajates, sadamakohad, randumiskohad,
laevaehitusplatsid.
Külad on näoga mere poole, rand
täis mereliiklust. Igal randlasel on
koduranna ja kodumere kaart koos
kõigi mikrotoponüümidega (kivid,
karid, paed, madalad, neemenukid ja
kalastuspaigad) lapsest saadik mällu
söövitatud. Ja randlaste lapsed leitakse merest suure kivi tagant – igal
külal on oma Titekivi.
Pohiranna külades oli keeleoskus-
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tega täpselt sama lugu kui peipsivenelastel, setudel, kihnlastel või
rannarootslastel, kus mehed
olid puha „polüglotid“,
naised
aga „umbkeelsed“. Naised
olid üsna paiksed
ja kontaktid teiskeelsetega peaaegu olematud. Mida
aeg edasi, seda rohkem olid täismehed alatasa kodust
ära: algul rändpüügil
Soome vetes ja hülgepüügil kuni Põhjalahe
ja Ruhnuni, hiljem
aastate pikku
ookeanireisidel.
Kuna
mehed
olid pikalt ära,
olid kodud naiste
päralt, seda tihedam
oli naiste omavaheline läbikäimine ja „vaimse pärandi edendamine“. Selline külakorda tubane seltsielu soodustas ka keele kestmist.
Pohiranna kultuuriruumi erijoon oli,
et ka naised olid puha kirjaoskajad
ja laste kogu koduõpetus käis sõna
otseses mõttes emakeeles, mis sest,
et aabits, katekismus ja muu lugemisvara olid kirjakeelsed.
Mehed olid võimelised oma kodumurdele lisaks kasutama mitut muud
keelt: maakeel, saksa, vene, rootsi,
soome ja inglise keel. Seda asjaajamisel mõisa ja Vene riigiga, suhtlemisel
tongrite (randrüütlite) ja kalavenelastega, teisel pool lahte toimetades, seilates maailmameredel ja ajades asju
kaugetes sadamates. Mõnele piisas ka
kahest sõnast – näiteks tuntud tsitaat
drei mark piiritusekuningas Eduard
Krönströmi läbirääkimistelt piirituseliitri hinna üle –, ent äri ajamiseks
peab ju teisest aru saama, isegi kui
selle targu omateada jätad. Nii või teisiti räägiti ju mitmes keeles. Kuna igal
pool räägiti isemoodi, ja ühiskirjakeel
oli üks paljude keelte hulgas, ei pidanud oma kodukeelt ju ometigi selle
vastu välja vahetama.
Kuigi pohiranna külad on Kuusalu
kihelkonna osad ja Kuusalu sisemaaJUUNI 2021 EESTI LOODUS |461|
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Krasmukse talu vana maja Pedaspeal. Laugja katusega eeskoda asub tuulepealsel küljel
murrak on üks meie kirjakeele nurgakive, säilitasid nad keelelise ja kultuurilise iseseisvuse. Selle põhjus oli
ühelt poolt kihelkonna asupaik: need
rannakülad jäävad Kuusalust väga
kaugele; teiselt poolt rannakabelite
ja kabelikoguduste keskaega ulatuv
traditsioon. Kuna enamik talitusi toimetati kodukabelis, pruukis randlane
käia kihelkonnakeskuses ainult leeritunnistust saamas.
Pohiranna külad asusid kaugel
ka mõisatest, sinnagi oli harva asja.
Teopäevad määrati kas kaubaveona või metsatöödena, mida samuti tehti omakeelsete seltsis, mõisaga arveldati kalas. Ka rannavallad
olid eraldi. Kuusalu pastor Eduard
Ahrens, kes hoolega arendas soomepärast eesti õigekirja, pidas
Soome eeskujul täiesti valeks nakkusohtlikku kooliorjust ega lubanud
oma kihelkonnas koole asutada. Ta
pidas õigeks edendada kirjaoskust
koduõppe ja rändõpetajate kaudu,
keelemehena talle murded tõenäoliselt isegi meeldisid.
Lapsed said lugemisoskuse kodus,
nad kasvasid üles rannakeelses keskkonnas. Pastor Woldemar Kentmanni
ajal, kui koolid lõpuks siiski tulid
(Pärispeal, Viinistul, Loksal, Haral,
Leesil, hiljem ka Kiiu-Aablas), oli
enamik kooliõpetajaid sama kandi
inimesed ja kodukeelt jäädi samuti
pruukima, lihtsalt õpiti lugema ja kirjutama ka „iesti“ ja hiljem vene kee46
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les. Koolilapsi ei nöögitud rannakeele rääkimise eest, nii nagu see kahjuks juba teise maailmasõja eelsel ajal
Eesti koolides pihta hakkas, rääkimata hilisemast.
Pohiranna keele omamoodi tagala oli Soome. Lähim Soome rand on
Uusimaa, Nyland, mis alates 14. sajandist oli hakanud keeleliselt rootsistuma. Uusimaa varasem soome keel on
sarnane pohiranna omaga, seda näeb
ka nüüd rannaalade toponüümikas,
isegi kui nad on rootsipärastatud. See
eesti keel, mida räägiti pohirannas, ja
see soome keel, mis on Soome ranni-

Ainukeseks
sidemeks
soomlastega jäid
Soome raadio ja hiljem
televisioon. Meri pandi lukku.
kult taandunud, võisid kunagi olla üks
ühine rannakeel. Rootsi keele kiiluga kunagine keelesild lagunes. Soome
keel ise taandus põhja poole, surudes
eest ära lapi keelt.
Sisemaa eestlase meelest imelik
soomepärane rannakeel pole pohiranna inimestele üldse imelik, kuna
täpselt samamoodi kõlas üle lahe
soomlaste keel. See, mida me tihtipeale peame ekslikult pohiranna
puhul soome keele hiliseks välismõjuks, on hoopis ürgsema ühiskeele
jooned nii foneetikas kui ühissõnava-

ras. Vahetud soome mõjud pohiranna alal on tänu Soome ranniku rootsistumisele tegelikult just viimastel
sajanditel puudunud.
Seni igapäevane üle lahe suhtlus muutus hooajaliseks, kui Soome
lahte talvel enam tavapäraselt jääd
mööda ületada ei saanud. Peterburi
mereteed hakati üleeelmise sajandi
vahetusest jäälõhkujatega talviti lahti
hoidma ja meritsi sai üksteist külastada nüüd meresõiduhooajal või eriti
külmal talvel.
Nõukogude okupatsiooniga saabus aga selline kultuuriline katkestus,
mida pole siinses kultuuriruumis kunagi varem olnud. Ainukeseks sidemeks
soomlastega jäid Soome raadio ja hiljem televisioon. Meri pandi lukku.
Keegi ei kahtle, et Kihnu, Muhu
või teised saarelised kultuuriruumid
on omaette kultuurid, aga just nimelt
pohirannas, nendel poolsaartel, selles keeles, on regilaulu rohkem üles
kirjutatud kui muudel aladel kokku.
Kõik, kes on kaasa laulnud tuntumaid
regilaule, võtke teadmiseks: te juba
räägite pohiranna keeles, kajate sadades häältes.
Pohiranna keelt ennast jagus peale
siinse pisikese keelekillu väljarännanutele Soomes Kabböles, Venemaal
Simititsal ja Kaukaasias. See kestab
pagulaste seas Rootsis ja Kanadas.
Hämmastaval kombel on sealne pohiranna keelekasutus sõjaeelse vabariigi aegne. Mõni neist inimestest on ka
tagasi tulnud. Keel elab siin taas kõigis vormides, hiljuti valminud põhjalikust sõnaraamatust ja vahvast aabitsast koolide ja lasteaedade keeletundideni. Igal aastal antakse välja rannakeelekalender. Inimesed on leidnud
oma juured.
Ave Paulus (1973) on semiootik ja pärandikaitsja Lahemaalt.
Ott Sandrak (1958) on ajaloolane
Kolgast.
Heli Kendra (1964) on muusikaõpetaja ja
põline randlane.
Ene Velström (1960) on eesti filoloog
Virvelt.
Melika Kindel (1979) on folklorist ja
Kolga kooli õpetaja.
Maila Velström (1949) on eesti filoloog
Virvelt.
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Selle suve kaaslane

Lihtne ja kiire
valmistada grillil või pannil.
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Foto: Ahto Kaasik

Tegutse teadlikult

Uuri hiiemets asub Kuusalu kihelkonnas Kahala järve kirdekaldal. Pikemalt on Eesti Looduses Lahemaa hiiepaikadest kirjutatud 2011. aasta mainumbris

Kuidas ära tunda
looduslikku pühapaika
ja seal väärikalt käituda?
Martin Tikk

E

esti loodus on maastikutüüpide ja elupaikade poolest
mitmekesine. Meie maastikul leidub rohkesti kohti, mis eristuvad ümbruskonnast: siin-seal köidab
pilku suur puu, salu või kivi, erilise
kujuga küngas, veekogu või allikas.
Keskkonnakaitsja ja rahvakultuuri
uurija Ahto Kaasiku sõnul võib mistahes paik koos seal asuvate looduse
üksikobjektide ja elustikuga olla põline looduslik pühapaik.
Ent kas koht on ajalooline pühapaik, saame teada suulise pärimuse
ja arhiiviandmete põhjal. Maastikul
48

|464| EESTI LOODUS JUUNI 2021

aitavad pühapaika kindlaks määrata ajaloolised kaardikirjed, tunnuslikud kohanimed ja eelkõige kirjalik ja
suuline kohamälu. Ligikaudu viiendik
põlistest pühapaikadest on praeguseks
kaardistatud, neist saab ülevaate veebilehelt kaart.hiiepaik.ee (vt ka ristipuude kaarti ja teisi kaarte: xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud).
Rahvusvaheline looduskaitseliit
(IUCN) peab looduslikke pühapaiku inimkonna vanimateks kaitsealadeks ning soovitab seal austada iidseid tavasid. Eestlased ja paljud teised
põlisrahvad on seda meelt, et pühapaiga on loonud ja kujundanud hingestatud loodus.

Soovides pühapaika ära tunda,
tasub maastikus otsida silmapaistvaid
elemente. Tallinna ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse vanemteaduri
Marju Kõivupuu sõnul on looduslikud pühapaigad üldjuhul tähelepanu
äratavad või muust maastikust eristuvad loodusobjektid: silmatorkava
välimusega kivi, põlispuu või puudesalu, mõni kõrgem koht maastikus.
Ajaloolist hiiekohta aitavad kindlaks teha pärimuslood, teabetahvlid
ja -viidad või inimtegevuse jäljed. „Ka
meie meteoriidikraatrid on seotud
püha pärimusega, samuti on enamikku allikatest pühaks peetud. Vahel
võib leida puude küljest või kividelt
ande või allikast münte, mida on inimesed jätnud,“ lisab Kõivupuu.
Folklorist Mall Hiiemäe märgib, et
üksnes maastiku ja eristuva objekti
järgi ei pruugi pühapaika leida. Kõige
kindlam kinnitus on asjaomane silt
hiiepaigas.
Looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist koordineerib muinsuskaitseameti juur-
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Pühapaigas tuleb järgida pärimuslikke ja loodushoidlikke tavasid. Ahto
Kaasik toonitab, et inimene ei sekku
seal looduse kulgu. Seega võib pühapaigas julgesti käia, kuid seal ei tohi
kahjustada maapinda, niita, karjatada loomi, vigastada meelega puid
ja muid taimi, noppida loodusande,
pidada jahti, püüda kala ega ka ümbrust reostada. Pühapaigast ei võeta
midagi kaasa, erand on vaid allikavesi ning seal kogetud rahu ja turgutatud tervis.
Ahto Kaasik tõdeb, et meie
rahva põline tava on metsa tervitada ja pühapaika kummardada.
Kummardus on osa austavast tervitusest. Loodusrahvana oleme viinud
külakosti ka pühadele paikadele. Pisut
värsket sööki ja jooki, lõng või pael,
hõbeesemelt kaabitud hõbevalge või
mõni münt on pärimuslikud annid.
Praegusel ajal peame vaid hoolega jälgima, et puule seotud pael oleks looduslikust kiust. Pühade ajal regilaulude laulmine, tantsimine ja mängimine
on samuti vanad hiietavad.
Marju Kõivupuu soovitab looduslikus pühapaigas vaadata ja tunda silmade, hinge ja meeltega. Hiiepaigas
ei ole mõistlik midagi murda ega
kaasa noppida. Samuti pole eetiline
loodust risustada ja lärmata. „Mina

Foto: Marju Kõivupuu

de loodud looduslike pühapaikade
eksperdinõukogu. Inimesed on eri
põhjustel paljud pühapaigad unustanud. Kõivupuu tõdeb, et raske on
leida ka meres või ranna ääres olevaid
pühasid kohti, kuhu rannakalurid on
vanasti merejumalatele ohverdanud.
Pühaks võib pidada paika, kus vesi ka
talvel ei taha külmuda.
Marju Kõivupuu sõnutsi on need
maastiku katkestused, millega seostub
püha-pärimus. Maastikukatkestus
tähendab mõnda erilist pinnavormi
või maastikuobjekti, mis tuleb ülejäänud maastikust mingil moel esile,
eristub. Lõuna-Eesti ristipuudele on
tehtud ristimärk, seetõttu on selliseid
matusekombestikuga seotud pühasid puid kerge ära tunda. Aga paljudel pühapuudel, näiteks lautsipuudel,
mingeid erilisi märke pole, on vaid
pärimus.

Ohvriannid Jõgevamaal Kassinurme
hiies 2019. Pühapaika tuleks ohvrianniks tuua hõbedat või münte, mitte
plastiribasid
isklikult olen seda meelt, et ei peaks
jätma ka ande. Seda võiks teha äärmise vajaduse korral ja väga-väga harva,
kui üldse, ning sel juhul kindlasti
kasutama materjale, mis looduses
lagunevad,“ mainib Kõivupuu.
Sama meelt on Mall Hiiemäe, kes
ei pea õigeks siduda puude külge
linte: „Puu seda linti ei vaja. See on
nagu nime kraapimine paljandile.
Kõige targem on endast mitte jälgi
jätta”.
Kõivupuu nendib kurvastusega, et
kahjuks näevad nii mõnedki pühapuud välja nagu taaskasutuspoe haruosakonnad: sealt võib leida mänguasju, riideräbalaid, juukselõkse, pangakaarte, kaelapaelu, jõuluehteid, kilekotte jms. Erilises paigas ei tasu üldse
mitte midagi teha, vaid lihtsalt olla
ja vaadata, kuidas loodus välja näeb.
Kuulata looduse hääli ja olla loodusel
külas, olla aupaklik külaline, soovitab
Marju Kõivupuu.
Sagedamini käiakse pühapaikades rahvakalendri tähtpäevade aegu
või eriliste elusündmuste puhul. Ahto
Kaasik toob näite, kuidas iidse pärimuse järgi tuldi neljapäevaõhtuti
sageli hiide pidulikule kogunemisele.
Pühapaikades on käidud ka enamikul
põlistel tähtpäevadel. Kogukondlikest
pühadest on tänini tähistatud hiiekülastusega näiteks jaanilaupäeva.
Kümnetes Eesti hiites tehti jaanituld
ja peeti muid kevadsuviseid pühi veel
20. sajandi esimesel poolel.
Pühapaigas on käidud ja käiakse
praegugi siis, kui abiellutakse ja lapsele nimi pannakse. Kagu-Eestis on
matusekombena tuntnud tava märgis-
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tada risti- ehk virvepuid. Paljud pühad
kivid, allikad ja puud on hinnatud tervendamispaigad. Sealsed toimingud
on enamasti isiklikud ja isegi salajased.
Marju Kõivupuu lisab, et pühapaika tuleb minna siis, kui tekib selline tunne, et peaks minema. Eks me
praegu elame natuke teistsugust elu
kui vanasti, kui näiteks tõnisepäeval
viidi püha kadaka alla pool seapead,
et sead kasvaks jõudsalt. Kuid rahvakalendris on ka päevi, millal kindlasti ei tohtinud hiide minna, näiteks
pühapäevadel: usuti, et loodus tahab
inimestest rahu saada, temalgi tuleb
lasta olla.
Oma pühapaigale mõeldes tasub
valida mõni vaiksem nurk. Ahto
Kaasik selgitab, et varem olevat mõnel
pool olnud oma väike pühapaik igal
talul. Ent pered ja vahel kogukonnadki loovad ka nüüdsel ajal uusi pühapaiku. See võib olla puutumatu aianurk, kivi, puu või metsatukk – pere
enda loodushoiuala ja ühtlasi loodusvaimude austamise koht. Tähtis on
jätta osake oma maast üksnes looduse kujundada. Selle piiril asuv värav
ja lähedal paiknev lõkkekoht ja ehk
püstkodagi lisab paigale võlu.
„Piisab koduaiast, et seal oleks
vana kombe kohaselt püha kohake
kuskil nurgas, kus ei niideta ega tehta
muid toiminguid. Sellisesse kohta on
inimpõlvi viidud toiduohvrit kõigest
uuest: kui lehm tuli lüpsma või kui
tehti värsket leiba. See oli kõik puhas
looduslik kraam. Mulle meeldib see
mõtteviis, et püha looduses ongi see,
kui lastakse loodusel ka lihtsalt olla
– temalt ei nõuta midagi, ei võeta
midagi. Selline metsatukake võiks igal
metsaomanikul olla,“ sõnab Marju
Kõivupuu.
Kuigi meie eluviis on suuresti
muutunud, vajame ikka oma paika,
kuhu minna ja kus olla. Lihtsalt
koos loodusega, natuke mõelda ja
otsida rahu. Õnneks pakub rikas ja
mitmekesine loodus selleks palju
võimalusi.
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ
rohelise ülikooli peaspetsialist.
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Intervjuu

Soome-ugri rahvaste

usk ei kao kuhugi
Tartu ülikooli etnoloogiaprofessorit
Art Leetet küsitlenud Toomas Kukk
Soome-ugri rahvad on keelelt ja
kommetelt üsna erinevad. Kas saab
esile tuua soome-ugri rahvauskude
ühiseid jooni, mille põhjal usundiuurija saab kohe aru, et see on soome-ugri päritolu?
Selleks et soome-ugri päritolu rahvausundi tunnuseid tuvastada, peaks
need olema sarnased kõigil soomeugrilastel, aga samas erinevad teiste
rahvaste juures leitust. Selliste uskumuste või rituaalide avastamine on
ebatõenäoline. Animistlikule maailmapildile on omane oportunism, igasuguste huvitavate mõtete lõimimine
juba olemasoleva uskumuste koguga. Seega on iseenesest asjatu otsida
täiesti puhast ja eksklusiivset soomeugri usundit.
Samas on soome-ugri rahvaste
ühise ja neid kõigist teistest maailma rahvastest eristava maailmapildi konstrueerimisega ikka aeg-ajalt
tegeletud. Teaduslikult on see ju
põnev väljakutse: soomeugrilastele
eriomasema väljasõelumine.
Viimase aja suurejoonelisemaid
ja teaduslikult tõsiselt võetavamaid üritusi selles vallas on olnud
Vladimir Napolskihhi süntees soome-ugri rahvaste kosmoloogilistest
ettekujutustest. Napolskihhi järgi
olid soome-ugri arhailisele ühis
usundile omased mitmed tunnused,
näiteks kolmeosaline maailmamudel (üla-, kesk- ja allilm), arusaamad jõest eri maailmade ühendajana, veelindudest maa toojatena
ürgmere põhjast ning kasepuust kui
inimeste ja jumalate maailma ühendajast ja kuusest kui kesk- ja allilma
vahelisest vana aja liftist või eskalaatorist. Ilmneb, et meil on omajagu ühist, mis vähese kohendamise
50
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järel võib mõjuda päris koherentse
soome-ugri süsteemina.
Samas tuleb arvestada sellega, et
need näited pole unikaalsed, omased
ainult soomeugrilastele. Näiteks kolmeosalist maailmamudelit tunnistavad ka paljud teised põlisrahvad. Aga
kui lähtuda mõttest, et kuigi sarnaseid nähtusi leidub ka teiste rahvaste
usundilises pärimuses, on põhiline,
et need on olemas paljudel soomeugrilastel, siis võime niisugust kosmoloogilist pilti ikkagi omaks pidada. Sest see ju ongi soomeugrilastele
omane.
Varem oli rekonstrueerimine palju
rohkem moes, soome-ugri ühisusund
toimis 19. sajandi ja 20. sajandi alguse
teadlaste uurimustes nii aksioomi kui
ka hüpoteesina. Püüti tõestada ühist
usundilist elementi ja peamine tõend
oli seesama ühtsus. Juba välitöödele
siirdudes häälestasid õpetlased end
mõtestatud sarnasuste väljanoppimisele andmete üldisest voost.

Marid esitlevad
ennast „Euroopa
viimaste
paganatena“ ja neil on
sellega paljuski tõsi taga.
Soome-ugri rahvastest on vist
maridel kõige tugevam rahvausk,
mis on saanud ka põlisusu tunnustuse ja on Marimaal üks kolmest
ametlikust usust. Mis iseloomustab
maride rahvausku? Miks on seda
tihti peetud paganluseks?
Mari usund on väga hästi bränditud.
Marid esitlevad ennast „Euroopa viimaste paganatena“ ja neil on sellega paljuski tõsi taga. Nad pole küll
sellistena ainsad, ent põlisusund on
Marimaa külades paremini säilinud
kui naaberrahvastel, kõnelemata

kaugemate Euroopa nurkade elanikest. Ka bürokraatlikes edusammudes pole mari animismile Euroopas
võrdset.
Rahva suure osa animistlik eelistus
on institutsionaliseeritud samamoodi
kui tavalised kahtlusalused selles vallas: õigeusk ja islam. Viimane asjaolu
teeb mari pärandi unikaalseks, andes
mari põlisusundile eripärase kvaliteedi. Aga see esimene küsimus animismi säilimise kvantiteedist on ikkagi
natuke hapram, sest muutused võivad
kergesti toimuda.
Mari usku nimetatakse tõesti tihti
paganluseks. Mõiste on mari kultuuri väline, aga suhteliselt ohutu.
Eesti keeles ja meie kultuuriruumis mõjub see imelikumalt kui seal,
keset Venemaa avarusi. Omas keeles ja traditsioonis maridel sellist
sõna siiski mari usundi tähistamiseks kasutusel pole. Samas on mõistetud, et turunduslikult tasub see
siiski ära ning omade seast väljapoole on kasulik end lihtsa ja selge
kuvandiga esitleda.
Mille poolest erineb maride usk
teistest soome-ugri rahvaste uskudest?
Udmurdid on maridega kõige sarnasemas seisus. Neilgi toimuvad kollektiivsed palveriitused, mis on pärandunud põlvest põlve tänaseni välja.
Ent udmurtidel kannab animistlikku
lippu pigem diasporaa Tatarstanis ja
Baškiirias, kus põlisusund sai paljuski säilida tänu sõbralikele ja tolerantsetele moslemitest naabritele. Tatarlased ja baškiirid ei lasknud
õigeusu kommetel udmurtide sekka
levida (õigeusu misjonärid hoidsid
eemale sellistest piirkondadest, kus
oli palju udmurdi, tatari ja baškiiri külasid läbisegi) ja oma usku pole
moslemid ka peale surunud.
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Art Leete on sündinud 19. veebruaril 1969. Lõpetas 1994 Tartu
ülikooli etnoloogia erialal. Aastail
1995–1997 töötas ERM-is soomeugri ja võrdleva etnoloogia osakonna juhataja ning 1997–2001
teadusdirektorina. 1996 kaitses
TÜ-s magistritöö folkloristika
erialal ja 2000 samas doktoritöö
(„Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite
kirjelduste muutumine“). Alates
2001. aastast töötanud TÜ-s
vanemteadurina, alates 2004
etnoloogiaprofessor. 2002–2003
töötas teadurina Georgetowni
ülikoolis USA-s. Olulisemad uurimisteemad on põhjarahvaste
moderniseerumine, religioossed
muutused põhjarahvaste ja
komide seas, komi jahindus ja
põhjarahvaste kuvandi käsitlused.
1991. aastast käinud etnograafilistel välitöödel hantide, manside,
metsa- ja tundraneenetsite ning
komide seas. Mitme erialaseltsi ja
ühenduse liige.
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Tartu ülikooli armastatumate õppejõudude fotonäitust saab vaadata ülikooli peahoone kõrval. Pildile on jäänud ka Art Leete
oma foto juures
Venemaal soome-ugri vabariikides on üldiselt tunnuslik, et kultuuriline assimileerumine on vahel
tugevam rahvusautonoomia piires
ning kompaktsetes diasporaades säilib kõik paremini, nii keel kui ka
pärimuskultuur. Rahvaste sõprusest
kantud sulandumine toimus müstilisel kombel eeskätt seal, kus rahvuslik kultuur võinuks idee järgi tugevneda.
Lääne-Siber on teine piirkond,
kus soome-ugri animism on jõuli52
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ne ja loomulik. Sealsetel hantidel,
mansidel, metsa- ja tundraneenetsitel on loodususund nii loomulik,
et usuorganisatsiooni jaoks vajadus
puudub. Et piirkond jääb Euroopa
piiri taha, siis mari paganliku kuvandi eksklusiivsust nad selles võtmes
ei ohusta (marid ju ei panegi rõhku
sellele, et nad oleksid animismi alal
soome-ugri tšempionid, nad on kuulutanud end võitjaks Euroopa meistrivõistlustel).
Marisid ja hante on keerukas võr-

relda ka seetõttu, et küttide, kalurite
ja põhjapõdrakasvatajate usund pole
hästi kõrvutatav põlluharijate omaga.
Kuidas neid mõõta? Siberi omadel on
aga ilmselgelt midagi, mida kõrvaltvaataja võib nimetada animismiks,
kõik kohad täis. Et aga Lääne-Siberi
põliselanikud on vaid murdosa piirkonna elanikest, siis jääb see animismi vohamine suuremale osale rahvast
märkamatuks.
Leidub ka drastiliselt erinevaid
soome-ugri rahvaid, näiteks komid,
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kelle jaoks animistlik enesetunnetus
või loodususule omaste põhimõtete avalik tuntus pole mingi teema.
Kuigi 1990. aastatel tehti marginaalne katse rajada rahvuslik ideoloogia animistlikule alusele, pole hiljem
enam sellist avalikku diskursust propageeritud.
Samas, omamoodi kurioossel moel
on just Komi vabariigi vapp kõige
autentsemalt ja ürgsemalt animistlik.
Komi vapp on disainitud tuhatkond
aastat vana permi metsloomastiilis
kuju järgi. Algsel kujutisel on kotkal
kolm pead, aga et Venemaal on keelatud kohalikud vapid, kus linnul oleks
rohkem päid kui riigivapil kujutatud
sulelisel, siis on Komi vapil lind ühepealiseks muudetud (alguses taheti
teha nagu päriselt soome-ugri ürgses
usus, et kotkal on korralikult kolm
pead).
Samas on komidega seis päris
segane. Teadlased on juba üle saja
aasta vaielnud selle üle, kas komid on
eeskujulikud kristlased või parandamatud paganad. Sajandi eest täheldas
komi etnograaf Vassili Nalimov näiteks, et külas on komi õigeusklik, aga
metsas pagan. Mine võta siis kinni.
See komi näide võib esmapilgul
tunduda ambivalentsevõitu. Aga soomeugrilased võivad olla ka kristlased
animistlikul moel. Soome-ugri loodususund ei kao kunagi, ent ta võib
rohkem või vähem peituda hilisemate
usukihistuste vahele.
Milles seisneb maride edu teiste
Venemaal elavate soome-ugri rahvaste seas: nende rahvaarv on viimasel kümnendil jäänud teadaolevalt ligikaudu samasuguseks.
Venemaa viimase rahvaloenduse
tulemused pole küll enam esimeses värskuses, aga võrdleva ülevaate tarbeks saab neid andmeid siiski
kõige kiiremini ja mugavamalt kasutada. Ükshaaval saaks välja otsida ka
soome-ugri vabariikide hinnangulised rahvaarvud eelmise aasta lõpu
seisuga, ent etnilist komponenti see
hinnang ei sisalda. Kõigi suuremate soome-ugri rahvaste rahvaarvud
on Venemaal siiski selges languses.
Karta on, et rahvaarvu langus jät-

kub, kurvastavalt väheneb ilmselt
enamgi ka emakeeleoskuse osakaal
rahva seas.
Maridel on arvukus seni vähenenud mõõdukamalt kui teistel suurtel idapoolsetel soome-ugri rahvastel (ersadel, mokšadel, udmurtidel,
permi- ja sürjakomidel). See ei anna
aga siiski põhjust rõõmustamiseks.
Need arengud on nukrad igal pool.
Aga kui spekuleerida, siis võib
muidugi olla tinglik seos enesetunnetuse parema püsimise ja kultuurilise
edenemise vahel. Ja kui võtta arvesse
ka oma usund, siis on maride suutlikkus oma asja ajada tõesti tulemusrikkam kui teistel. Aga eks maridelgi on
põhjust muretseda küllaga.

Mõnikord on meie
vana usk muutunud
nii moodsaks, et
seda ei tuntagi enam ära.
Milliste soome-ugri rahvaste juures saab rahvausku uurida veel
kohapeal inimesi küsitledes ja kelle
puhul peab piirduma vaid muuseumidesse-andmebaasidesse talletatuga? Millistesse muuseumidesse
on seda kõige enam kogutud?
Kultuuri peatse surma troop on üks
vanemaid ja elujõulisemaid kultuurifilosoofilisi fenomene. Teadlased
ja filosoofid on kogu aeg oma silmaga näinud või aimanud ilmselgelt
kohe saabuvat hävingut. Niisamuti
on ka soomeugrilaste usundiga. Juba
19. sajandil väitsid etnograafid, et
nemad on viimased, kes veel näevad kauge mineviku jälgi, ning peatselt on soome-ugri usund unustatud.
Samamoodi ennustati ka kõige muu
hävingut soome-ugri kultuuris ning
rahvastele endilegi üldist kadu.
Seda, kas midagi soomeugrilikku
veel üldse kuskil säilinud on, küsitakse minult tihti. See näib olevat küsimus, mis inimesi kõige rohkem paelub. Mulle näib, et niimoodi küsides
eeldatakse, et kõik on praktiliselt läbi.
Päriselus ei kao soomeugrilased ega
nende kultuur aga kuhugi.
Soome-ugri rahvausku saab uurida
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igal pool. Tõsi on muidugi see, et usulised ideed ja tavad teevad läbi muutusi ning mõnikord on usundiliste
ilmingute tabamiseks vaja kohendada
oma tunnetuslikke eeldusi. Aga usundi kadumisse on siiski raske uskuda.
Kui aga kõneleda muuseumitest,
siis on kõige uhkemad põlisrahvaste esemekogud seal, kuhu on rituaalseid objekte rohkem kokku varastatud. Religioossete esemete kogumine on eetiliselt probleemne valdkond
ning tihti pole lihtne selliseks kogumistööks üldse mingit ausat võimalust leida.
Vanasti olid etnograafid veendunud, et esemetel on alati parem olla
muuseumis kui inimeste käes ning
teadlasel on kõrgem õigus asjad inimeste käest ära võtta. Usueluga seotut koguti kõhklematult, iga hinnaga
ning kõiki mõeldavaid ja mõeldamatuid meetodeid kasutades, näiteks,
kui šamaanid nõukogude ajal represseeriti, leidis nende varustus tihti tee
mõnda muuseumisse. Niimoodi ei
tekkinud kogujatel mingeid hingelisi
tõrkeid. Aga nii on talletatud ka asju,
mis on unikaalsed ja räägivad meile
palju põnevat. Kui me samas saame
teadmisi seesuguste varastatud esemete uurimise teel, kui eetilised on
siis meie teadmised?
Kui aga mõelda kirjeldustest, siis
neid on Eestis rohkem eesti rahva
muuseumis ja Eesti kirjandusmuuseumis. Kuigi muuseumikogud
sisaldavad soome-ugri etnograafilisi
ja rahvaluuleaardeid, püüame siiski
eeskätt käia kohapeal vaatamas, mis
toimub, ja kuulamas, mida inimesed
on nõus meile jutustama. Vahetu
kogemus on soome-ugri usundi
tajumiseks palju parem tee mõistmise poole. Muuseumimaterjali
põhjal on samuti võimalik soomeugri animistlikku maailma uurida, aga see eeldab vahetu kogemuse pagasi uurijalt võimet rakendada adekvaatselt kaudse kultuurilise
empaatia taju.
Mida arvata eestlaste rahvausust
tänapäeval, kui usu järjepidevus on
ilmselt katkenud?
Miks me kahtlustame, et see on katkeJUUNI 2021 EESTI LOODUS |469|

53

Intervjuu

Eesti rahvausu asjus ma pole vist
originaalne, kui kahtlustan, et paljugi tänapäevasest rahvausust on
tegelikult loetud Eiseni, Looritsa
või Paulsoni teostest ja uuesti õpitud. Kas praegusajal saab meie rahvausus eristada pidevat ja algset
raamatutarkustest?
Iseenesest pole ju halb omandada teadmised rahvausust kompaktse ja süstemaatilise ülevaate kaudu.
Samamoodi on paljud muinasjutud ja
mõistatusedki praeguseks tuntud ees-

Mis vahe on eesti maausul ja taarausul?
Taarausk on rahvusromantiliste juurtega ja arenes 1920.–1930. aastatel.
Taara nimelist jumalat pole kunagi olemas olnud. „Henriku Liivimaa
kroonikast“ sõjahüüu „Taara, avita!“
väljalugemine nõuab omajagu fantaasiat. Aga et seda Taara juttu omal
ajal palju rõhutati, hakkas see juba tõe
moodi paistma. Ent jällegi, kes neid
taaralasi teab. Eksituski võib olla tõe
mõistmise viis.
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le eeskujudele toetudes televisioonis
omavahel sportlikke mõõduvõtmisi, siis tõrgub meel millepärast siin
järjepidevust nägemast. Aga miks
mitte?

kätt tänu sellele, et need on trükituna kättesaadavad. Miks peaks mingi
pärimuse levimise viis õigupoolest
teisest parem olema?
Rahvausu omandamine võib siis
ju olla lubatud ka raamatute kaudu.
Siinjuures tõstatub aga põnev küsimus: kui adekvaatselt võis üks või
teine autor tunnetada eesti rahvausu
meelelaadi? Raamatutest võib välja
noppida usundilisi teateid, mida eri
autorid on pidanud kas siis autentseks või mingil muul põhjusel asjakohaseks. Näiteks võis mõni autor
arvata, et rahvausund pole oma toorel kujul atraktiivne ja sinna oleks hea
lisada midagi ilusat ja vajalikku. Aga
akadeemilised ülevaated peegeldavad
ka autorite arusaamasid usundi üldisest toonist või hoiakust.
Kõige tahtlikumalt soomeugrilikus
võtmes vaatab eesti usundile ehk hoopis Uku Masing. Ja Eisen näib siin
esmapilgul autsaiderina, kes avaldas
kõike, mis näppu sattus. Aga äkki see
näiv süüdimatus on hoopis midagi
tabavat? Just Eisen kirjutas esimese
eestikeelse ülevaate soome-ugri rahvastest. Seal pole küll ühtegi teaduslikku avastust, aga värvika arusaama soomeugrilikkusest võib sealt leida küll.
Me ei saa siiski öelda, kust inimesed tegelikult teadmised saavad.
Et raamatud on olemas, ei tähenda
seda, et muul moel enam usku edasi
ei antagi. Igaühega võib olla omamoodi. Maausuliste seas on inimesi,
kelle pidev seos esivanemate tarkusega on kübemetes. Aga kes otsustab, kui palju peab seda päritud teadmist ja tunnet olema, et see arvesse
läheks?

Rahvausu uurimisel on hädavajalikud välitööd. Pildil Art Leete kaelkookudega
komi külakaevult vett võtmas
nud? Milliste mõõdikute alusel ja kes
need kehtestab? Samamoodi, nagu
mõeldakse, et soomeugrilaste usund
on kadumas ja seda enam rahva seas
uurida ei saa, on selline eesti usundi hääbumise mõte tuletatud eespool
mainitud üleüldisest kõige kadumise ootusest. Eks eesti usund muutub
samamoodi nagu teiste soome-ugri
rahvaste omad.
Mõnikord on meie vana usk muutunud nii moodsaks, et seda ei tuntagi enam ära. Kui handi šamaan läheb
tänapäeval hingerännakule mootorsaaniga ja vaimud peavad ta maailmade piiril passikontrollis kinni,
siis me saame aru, et nõia nägemus
on moderniseerunud. Aga kui meie
nõiad korraldavad rahvusvaheliste54
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Maausuga on teine lugu. See nimetus on maailma ajaloo seisukohast
päris värske. Niisuguse nimetusega
püütakse osutada sellele, et tegu on
iidse, ent avalikkusest aina kõrvale jäänud hoiakuga elu asjaoludesse. Maausulised võivad ammutada
teadmisi ja hingejõudu arhiividest,
juba mainitud usundi käsitlustest ja
uuematest teaduslikest avastustest,
aga ka esivanematelt, kui kellelgi on
midagi võtta. Aga prototüüpsetest
taaralastest eristab maausulisi sellistest kahtlastest usu moderniseerimise
katsetest hoidumine. Ka ei hüüa nad
naljalt Taarat appi.
Aga Maavalla Kojas, maa- ja taarausuliste ühenduses, on kõik koos
seepärast, et eesti põlisusundi ametliku organisatsiooni loomise mõte
polnud vanade eestlaste usulise tõe
formaliseerimine, vaid maa- ja taarausuliste esindamine avalikkuses
ning läbirääkimistel ametivõimudega. Seega mahuvad Maavalla Kotta
natuke erinevate vaadetega inimesed,
kes ei püüa üksteise usku korrigeerida, aga kellel on põlise maailmapildi
ja pärimuse küsimustes sarnased avalikud huvid.

luse vastu hõlmavad süüdistusi soome-ugri meelt õpetlaste teaduspoliitilises ja ideoloogilises kallutatuses
ning isegi keeleteaduslikus ebakompetentsuses.
Selle soome-ugri eituse teooria
kohta kirjutas ungari keeleteadlane,
tuntud soome-ugri rahvaste sõber
ja endine Udine ülikooli professor
Gábor Bereczki, et kuigi ungarlaste
soome-ugri keelesuguluse eitajatel ei
õnnestu seda keelelist seost ennast
ümber lükata, heidetakse sellele tõsi-

Tuleme tagasi põhjarahvaste juurde. Kuidas nüüdisajal suhtutakse oma põlistesse kommetesse ja
usku? Kui palju see erineb rahvuseti? Kui oluline on see soome-ugri,
uurali ja Siberi rahvaste püsimisel?

Rahvus pole põhjarahvaste seas usku
ja tavadesse suhtumise intensiivsuse puhul oluline. Aga piirkondade ja
kogukondade vahel on ikkagi erinevus. Need handi ja mansi grupid, kes
on juba sajandeid elanud suurte jõgede ja vene kauplemispunktide lähistel, on rohkem minetanud põlise kultuurilise omapära.
Tänapäeval mõjutab kohaliku elu
põlist kulgu enim nafta- ja gaasitööstus. Ühest küljest käib see mõjutamine selle kaudu, et tekkinud on palju
suuri asulaid, mis toimivad tugevate argikultuuri muutjatena. Teisalt
aga hävineb tööstuse levides looduskeskkond, milleta on ka vanu elu- ja
kultuuritraditsioone hoida keerulisevõitu.
Keskkond määrab põhjarahvaste
hoiakuid; kütt ja põhjapõdrakasvataja peab kuidagi hakkama saama ja
põlvkondade kogemuses järeleproovitu on tihti adekvaatne. Nende käitumisviiside juurde käib ka põline usk
ja rituaalid, mis on kohanenud traditsioonilise majandusvormi eripäradega. Küsimus on ka puhtalt bürokraatlik: traditsiooniline elulaad käib
Venemaal põhja põlisrahvaste määratluse juurde. Ametlikult põlisrahva
hulka arvatud inimestel on aga suuremad õigused kalastuse, jahipidamise ja põhjapõdrakasvatuse vallas ning
võimalus saada naftafirmadelt kompensatsiooni traditsiooniliste elupiirkondade hõlvamise ja elukeskkonna
reostamise eest. Isegi kui olukord on
halb, siis on ikkagi natuke kasulikum
olla põliselanik. See tähendab aga
identiteedimotivatsiooni olemasolu
ja toetab omal kombel põlisrahvaste
püsimist.
Omapära säilimiseks on keskkond
oluline ja eks kultuur on loomulikum
seal, kus looduskeskkond on kahjustamata, seega suurtest tööstuskeskustest eemal. Teisalt akumuleerub
ja elavneb põhjarahvaste põliskultuur
ka linnades, olgu siis arhiivisalvestiste või lavaliste esitlusvormide kaudu.
Moodsad ajad nõuavad uusi kultuurilise käitumise vorme ning põhjamaiste soome-ugri põlisrahvaste kultuur püsib, kui neid mudeleid on rohkem.
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Kuivõrd erinev on ungarlaste rahvausk? On ju vahel arvatud, et
ungarlased ei kuulugi õieti soomeugri rahvaste sekka.
Ungaris on tõesti tekkinud tõrge soomeugrilaseks olemise vastu. See olukord meenutab 18. sajandit, kui János
Sajnovics tõestas ungari ja saami
keele sarnasuse (ja pani sellega aluse
teaduslikule fennougristikale), mille
järel lahvatas Ungaris suur seltskondlik skandaal. Peened härrad ja prouad
ei tahtnud midagi kuulda oma kaua
kadunud olnud „kalarasvasugulastest“.
Viini ülikooli professor Johanna
Laakso kirjutab, et sajad keeleteadlased maailma eri paigus on kahesaja aasta jooksul tõestanud soome-ugri keelte suguluse eri aspekte.
Sellisel taustal on vähe tõenäoline,
et lingvistikast kaugel seisvad ungari entusiastid lükkavad selle suguluse „müüdi“ paari väitega ümber.
Need argumendid soome-ugri sugu-

Põhjarahvaste
põliskultuur
akumuleerub
ja elavneb ka linnades,
olgu siis arhiivisalvestiste
või lavaliste esitlusvormide
kaudu.
asjale varju ajalooliste tõlgenduste abil. Väidetakse, et soomeugriluse
mõtlesid välja austerlased, sakslased,
juudid ja venelased, et ungarlasi alandada. Asemele pakutud ungarlaste
sküüdi, türgi, hunni, tamili, sumeri ja
etruski päritolu tundub nendele aktivistidele muidugi palju tõepärasem
ning käepäraste vahenditega hulga
hõlpsamini tõestatav.
Soomeugrilasi ühendav tunnus
ongi eeskätt keel. Aga ungari usund,
nagu ka teiste soome-ugri rahvaste
usundid, ammutab ainest oma vahetust ümbruskonnast, olles seega eeskätt paigakeskne, mitte kaugetest sarnasustest lähtuv. 19. sajandil oldi ehk
liigagi entusiastlikud kõikvõimalike
analoogiate otsinguil. Näiteks arvati, et hobuse ohverdamise tava leidumine nii ungarlastel kui ka hantidel
näitab, et see rituaal võib pärineda
ugrilaste (hantide, manside ja ungarlaste) ühisajast. Selliseid kokkulangevusi muidugi paraku kuidagi tõestada
ei õnnestu.
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Peadpidi
töös

S

Edvard
Ellervee
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Foto: Erik Ellervee

ee pilt sai tehtud ühel soojal kevadisel päeval. Hommikul
panin kaamera seljakotti, istusin rattale ja sõitsin Keila-Joa ümbrust avastama. Pikalt eri teid pidi sõites leidsin mahajäetud aia, kus heina
sees õitsesid eri värvi hüatsindid. Ent
mulle pakkus huvi vali ja väga aktiivne sumin. Kohe hakkasid silma mesilased, kes seal usinasti toimetasid.
Ümbruses on päris mitmes kohas
tarusid ning ilmselt seetõttu oligi seal
rohkelt mesilasi.
Üht sellist töökat tegelast ongi
õnnestunud jäädvustada. Ta oli üks
vähestest, kes ei kartnud kaamerat
ja lasi kenasti ligi. Jälgisin teda päris
kaua. Ta korjas igalt õielt väikse koguse õietolmu, mida niisutas suus ning
lisas juba korjatud saagile: tagumistel jalgadel olevatesse suirakorvidesse. Pärast igat õit oli keerukam lendu
tõusta, kuid pooltühjalt ei soovinud
ta naasta. Tõesti imestusväärne, et
sellise olematu koguse järele lendavad
mesilased tarust kohe mitme kilomeetri kaugusele.
Viimased kolm aastat olen üritanud jäädvustada loodust sellisel kujul,
mida iga inimene ei näegi. Fotograafia
on minu hobi, millega on mind nakatanud vanaisa ja onu. Nad panid mind
märkama loodust ning uurima selle
kohta.
Pildistan linde, loomi ja loodusvaateid, kuid kõige enam pakub huvi
makrofotograafia. See on võimalus
vaadelda omaette maailma, mida palja silmaga
ei näe.
Fo to v a r u s tu s :
Canoni peegelkaamera
ja
makrooptika.
Säri 1/500, ava
F 7.1, ISO 640.
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Foto: Fir0002 / Wikimedia Commons

Abiks õpetajale

Korjemesilane kogub õitelt nektari sooltoru laienenud ossa ehk meepõide. Kuna nektaris on palju vett, tasub seda kontsentreerida ja töödelda eri ensüümidega, parandamaks säilivust. Selle töö teevad ära tarumesilased

Õielt purki:

kuidas saab nektarist mesi?

M

esilasi peetakse nüüd näiteks nii Tartus hotellikatusel kui ka Tallinnas
politsei- ja piirivalveameti tarbeks.
Statistikaameti kinnitusel on mee tarbiminegi Eestis viimasel kümnendil
kahekordistunud. Tuletame meelde,
kuidas mesilane mett teeb.
Meemesilastel ja nendega sarnanevatel putukatel, nagu näiteks kimalastel, on meepõis. See on sooltoru laienenud osa, kuhu kogutakse
nektar. Selles on eri suhkruid, kuid
vett võib olla isegi kuni 80 protsenti.
Hoidmaks tarus kokku ruumi, tasub
sellist lahust töödelda ensüümidega
ja selle veesisaldust vähendada. Nii
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väheneb toiduvarude maht ja suureneb mee osmootne rõhk, mis omakorda hoiab seda mikroobide põhjustatud riknemise eest.
Esimesed ensüümid lisanduvad
nektarile juba korje ajal. Tarru jõudnud korjemesilane annab saagi üle
tarumesilasele, kes asub seda omakorda töötlema. Tarumesilased pressivad meepõies valmivat mett oma
iminoka otsa ja imevad siis jälle meepõide tagasi.
Nii puutub küpsev nektar kokku
mesilase kehas olevate ensüümidega.
Neist kõige olulisem on invertaas,
mis lagundab meile lauasuhkruna
tuntud sahharoosi lihtsama ehituse-

ga suhkruteks glükoosiks ja fruktoosiks. Veel leidub mees tärklist lagundavat diastaasi ja happelist keskkonda tekitavat glükoosi oksüdaasi, mis
pidurdab küpsevas mees bakterite
kasvu.
Valmivat mett paigutatakse ka
kärjekannu seintele, et vesi kiiremini aurustuks, ja tõstetakse ühest kannust teise. Samuti õhutavad taru
mesilased tiibadega taru, et veeaurust
lahti saada.
Valmis mee villivad nad kärjekannu ja katavad need oma vahanäärmete eritisega, et niiskus uuesti mee
sisse ei pääseks. Nimelt on mesi tugevalt niiskust imav ehk hügroskoopne aine.
Miks kristalliseerub mesi mõnikord
kiiresti?
Siin peab meelde tuletama koolifüüsikat. Suur osa meeliike kristalliseerub pikema aja jooksul, sest mesi
on üleküllastunud suhkrulahus. Mee
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suhkrustumist mõjutab eelkõige selles oleva glükoosi ja fruktoosi kogus.
Glükoosirikas mesi suhkrustub kiiremini, suurema fruktoosisisaldusega mesi aga aeglasemalt. Palju glükoosi on näiteks võilille- ja rapsimees.
Suhkrustumist mõjutab seegi, kui
palju on mees õietolmu ja teisi väikesi osakesi, mille ümber kristallid tekkima hakkavad.
Miks võib mesi käärima minna?
Käärima läheb eelkõige suure veesisaldusega mesi, mida hoitakse soojas.
Selline mesi võib olla liiga vara tarust
välja võetud või on mesilaspere nõrk
ega suuda nektarit piisavalt töödelda.

Mees on üle 400 koostisosa
Vett on mees tavaliselt 15–18 protsenti (Eesti mee kvaliteedinõuete
järgi on lubatud kuni 20 protsenti)
ja ülejäänu on suuresti süsivesikud.
Neist omakorda 85–90 protsenti on
glükoos (viinamarjasuhkur) ja fruktoos (puuviljasuhkur).
Mees leidub ka mineraalaineid
ja mitmesuguseid bioloogiliselt
aktiivseid ühendeid, millest osal on
bakterivastased omadused.

Mee koostis oleneb
ilmastikust, mis mõjutab taimede õitsemist ja see
omakorda mee koostist. Ka ühe
mesilaspere korjemesilaste samast
paigast korjatud nektarist valmistatud mesi võib olla aastati erisuguste omadustega. Tähtis on seegi,
millistelt taimedelt korjemesilased
nektari koguvad ja kui palju on
peres mett töötlevaid tarumesilasi.

Miks ei soovitata anda mett imikutele?
Bakterid mees üldiselt ei kasva, sest
see on neile ebasoodus keskkond.
Siiski võivad mees säilida botulismitoksiini tootva bakteri Clostridium
botulinum spoorid. Imikute soolestiku mikroobikooslused pole veel välja
kujunenud ja nende maomahl pole
veel piisavalt happeline. Seetõttu võib
neil meest tekkida botulism.

Kirjandust ja infoallikaid
Mesilaste ja mee kohta leiab huvitavat lugemist näiteks Eesti kutseliste
mesinike ühingu kodulehelt (mesinikud.ee) ja mesinike liidu kodulehelt
(mesinikeliit.ee).
Mesinike liit on välja andnud raamatuid, mida saab tasuta alla laadida, näiteks Marje Riisi ja Reet Karise
„Mesilaste korjetaimed ja taimede
tolmeldamine mesilaste abil“ (2015).
Samuti on olemas mesinduse oskussõnastik. Selgitamaks mee ja mesinduse tähtsust, on loodud lihtsas keeles huvitav koduleht mesionhea.ee.
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Mis on lehemesi?
Lehemett kutsutakse ka mesikasteks. See on puude-põõsaste lehtedel olev kleepuv magus vedelik, mille
võib päritolu järgi jagada loomseks ja
taimseks. Taimset mesikastet toodavad taimerakud. Loomne mesikaste
on põhiliselt lehetäide ja teiste tillukeste taimemahla söövate putukate
väljaheide. Selles on palju mineraalaineid ja valku. Sellest tehtud mesi
kipub olema mõrkjas ja tumedat värvi

ning mesilased ei suuda seda kergesti
seedida. Inimese seedesüsteemile see
muret ei tee.
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Põlvest põlve
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Foto: erakogu

Kalevi Kull
tere
bioloogiline
tõmblus
pikaldasel planeedil
kuhu
sa siis
nii kiiresti

Foto: erakogu

N

eed usaldavad sõnad
kõnniteel Tartu ülikooli peahoone ees jäävad
jala käijale meelde.
Et mõista, kuidas elab ökosüsteem, meie selle sees, ja mismoodi edasi, tuleb ajas kaugemale,
ette ja taha vaadata. Siis saame
tänaseid tegusid targemini teha,
vähem valida valesti.
Kõikjal, kus saab, kattub maa
rohelise kooslusega. Ta on roheline, sest Päikese energia annab
taimede tööga elujõu kõigile
hingelistele. Nõnda juba miljard aastat, rahuses tasakaalu
leidmises.
Ajaga kujuneb nii, et igas paigas sobitub kokku mitusada liiki:
seened ja ainurakulised ja põõsad ja putukad ja linnud ja kes
kõik – just need, kel sel pinnal
ja kõigi ta elanikega koos on elutingimused terveks eluringiks.
Viisil, et kõik, mis kasvatatakse,
sööb keegi ka ära. Ökomajandus
ei paisu ega kahane, midagi ei
jää üle, millestki pole puudus.
Sobitumise kaudu sünnib paigapärase koosluse ilu.
Vabadust on alati natuke rohkem, kui seda kasutada on hää.
Osa võimalusi viib hukatusse.
Kuna elusolendid õpivad – need
rohkem, kel vabadust enam –,
omandavad ja pärandavad nad
harjumusi, samuti reegleid, mis
püsimisega koos käivad.
Inimesel on vabadust palju
rohkem kui oidu. Rääkida sõnu,

mis ei sünni, teha tegusid, mida
ei kõlba. Rohkema vabadusega saab suuremaid vigu teha.
Kahekümnenda sajandi vead
olid kõige hullemad.
Elu ilma energiata ei käi.
Energia on ikka olnud pärit
Päikeselt: taimede kaudu, kes
seda siis teistele ökosüsteemi
elanikele jagavad. Kuni inimene
leidis, et põleb ka kivi, mitte vaid
puu. Et maa seest saab vabalt
naftat ja gaasi, ehk energiat.
Masinadki käivad energiaga.
Aurumasinat sai puudega kütta,
kuid naftal on võimu hulga
enam. Niisiis, kogu töö võivad
teha masinad – milleks enam
meeste jõud? Sündis sajandi naftahullus, energianarkomaania.
Selle energiaga, mis polnud
ökosüsteemi loomulik osa, sai
majandust kasvatada. Sai maad
ümber pöörata, kanaleid kaevata, ehitada paljurealisi teid,
betoonist gigante püstitada.
Aineringed ära rikkuda, kliima
kihva keerata.
Kahekümnenda
sajandi
hakul oli Eesti rohelise majandusega maa. Turvast lõigati
väheke, põlevkivitööstust polnud. Ent teiste maade halb eeskuju on nagu influentsa, nakkub tahtmata.
Eestis kasvas inimese energiakasutus kahekümnenda sajandiga üle kümne korra. Viiendik
sellest on endistviisi pärit taimede saadustest, põhiosas aga
fossiilsetest kütustest, nüüd ka
Soome tuumajaamadest, sest
elektrit ostame sealt sisse. Seeeest oma metsa ja turvast veame
välja nõnda palju, kui me üleüldse kokku energiat kasutasime
sada aastat tagasi.
Kahekümnes sajand oli üleilmne viga. Ent esimesel poolel tollest sajandist ei saanud
õieti keegi veel veale pihta.
Ökosüsteemi sõnagi tuli alles
teha, aineringeid ei tuntud.
Vaid sajandi teisel poolel hakati häda mõistma. Selleks ajaks
möirgas me heas usus loodud
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majandusmonstrum üle ettenägevast häälest.
Siiski, koos energiatööstuse
sünniga hakkas sündima looduskaitse: arusaam, et peame end
piirama, muidu vana ja kaunis ei
püsi. Sajandi keskel, kui hädade
pärispõhjused paistma hakkasid,
lisandus keskkonnakaitse, seega
piirangud üle kogu ökosüsteemi.
Esialgu üksikute ohtlike kemikaalide kaupa, radioaktiivsete
ainete kohta, seejärel fossiilse
materjali jaoks, mis ökosüsteemi
ringeisse kuuluma ei pea. Aga
aluspõhjus on ikkagi ülemäärane energiatootmine ja tarbimine, millega kogu seda materjali
liigutatakse. Võimsuse piiramine
on me tee. Terve maa, ökosüsteemid üleni, peavad me rumaluste eest kaitstud saama.
Jäätmeid jätame võrdeliselt
kasutatud energiaga. Vähem
energiat tootes jääb vähem
prügi. Suuri rumalusi samuti
vähem. Me valik on lihtne: kas
tehisilm ja jalad seinal või elurikkus ja töö. Kuhu on meil kiiret,
kui kavatseme oma kodukoosluses veel sada tuhat aastat toimetada? Elurikkuse surnuaiale, kultuurikõrbesse?
Kahekümnes sajand oli
viga. Natuke oli ka head: tarkust kogusime. Saja aasta vigade
parandamine – kestlik kahanemine – võtab arvatavasti järgmised seitsesada aastat. Meeste
asi on kehalist tööd teha, mitte
motosporti. Igavesti.
Oskamaks püsivalt ehk ökoloogiliselt elada, palju tuhandeid
aastaid, on vaja ökosüsteemi elu
tunda. Kõige põhjalikumalt on
Eesti elukooslusi uuritud meie
bioloogiajaamades: Vooremaal,
Võrtsjärvel, Kõigustes, Akstes,
Laelatul, Puhtus. Et elaks elust
arusaamine. Seepärast on siin
meie vanima elava – Puhtu bioloogiajaama pilt.
Kalevi Kull (1952) on Tartu ülikooli
humanitaarteaduste ja kunstide
valdkonna filosoofia ja semiootika
instituudi biosemiootika professor.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Vaade Miti karjääri kõige vanemale, korrastatud osale läbi lausaliselt õitsvate nurmenukkude

Miti kruusakarjääris:
uhiuus loodusmaastik
T
Juhani Püttsepp

artu suusamaratonil osalejad, liueldes mugavas kägarasendis pikkadel unenäoliselt
edasikandvatel laskumistel Arula küngastelt Palu teeninduspunkti poole,
võivad endale julgesti ette kujutada,
et kusagil neis rajaäärsetes võserikes
Otepää looduspargi servaalal magab
üks, aga võib-olla kogunisti mitu karu.
Muidugi, veebruaris võib tähelepanelik silm märgata vaid karu hin-
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geauru tema magamiskambri laest
tõusmas. Kevadel ärkab ott aga üles
ja siis räägib tema tegemistest terve
Miti küla.
Savimäe talu perenaine Taivi
Raudsepp läks tänavu 14. mai õhtul
kasvuhoonet kinni panema, kui karu
poolsada meetrit eemal võpsikus
rahulolematult möiratas. Taivi röögatas vastu, mis pani vastase puhisema. Sellega siiski ei jäänud: öösel
kell kolm kraapis kass perenaise voodist üles, sest laanekuningas tõmbas

õues mesitarusid ümber. Hommikul
kirjutas Taivi Raudsepp lähedastele:
„Appi! Mina elan Mõmmiku territooriumil ja mis edasi saab!?“.
Jahimehed, kes Miti karule on saanud pilgu heita, hindavad, et tegu on
kolmeaastase 160 kilo kaaluva loomaga.
Miti külas asub ka töötav kruusakarjäär, aga tööstusmaastik otti ei peleta.
Mõned head aastad tagasi oli juhus, kui
karjäärirahvas ei saanud päevatööga
pihtagi hakata, sest karu viibis karjääris.
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Savimäe perenaine Taivi Raudsepp peab oma kolme taru karuga jagama: „Ega minul kahju pole,
sest
mesilastega on palju tööd!“

Miti karjäär sai alguse Hellenurme
kolhoosi kruusaaugust, mille põhi
veega täitus. Igatahes aastal 1978, kui
Raudsepa pere Mitile kolis, oli seal
juba väike järv. Siis soovisid sõjamehed lähedase Roopjärve taha rakettide stardiplatsi rajada ja sinna teed
ehitades karjäär laienes. Kord nägid
Raudsepad ka päris raketti mööda
veeremas, kuid siis enam mitte: ju
miski seal rakettidele siiski ei sobinud.
Eesti Loodus on 2010. aasta
11. numbris avaldanud artikli „Miti
kruusakarjäärid rikuvad Otepää kõrgustiku loodusmaastikku“. Arutlused
loodust säästa soovivate kohalike inimeste, kaevandajate ja valla vahel
muudkui kestavad. Läinud aastal
omandas silekorrastatud ilme kõige
vanem karjääriosa ja sinna, järvesilmale, sai rajatud ujumiskoht.

Ordoviitsiumi lõpust ja silurist pärit
Catenipora ahelkoralli leidmine rõõmustaks iga last ja õpilast

Mõru vahulill ja liivosi sobivad karjäärijärve kaldale justkui valatult

Rusunõlvadel tärkavad kased,
lepad, kuused ja männid. Aastakümnete pärast võib ette kujutada
kena metsa seal kasvamas.
Keskkonnaameti plaani järgi saavad kunagistest karjääriaukudest paarikümne aasta pärast järved – järveilmelised on need veekogud juba praegugi.
Maaülikooli limnoloog Ingmar Ott
ütleb, et ajapikku, aastakümnetega,
muutuvadki need järved looduslikuks,
olenevalt vee karedusest, mahust ja
veekogu sopilisusest, kuid „esialgu selline ökosüsteem vintskleb“.
Käisime Ingmar Muusikusega Miti
karjääris 16. mail. Kuulsime talvikest esitamas oma Riiga-mineku
laulu („siit-siit-siit saab Rii(ga“), ja
tõesti, Otepää–Rõngu maantee jäi
vaid mõnesaja meetri kaugusele. Üle
järve liugles kaks jõgitiiru. Olgu Eesti

ornitoloogiaühingu 100. aastapäeva
puhul öeldud, et just sellest liigist
linnud said esimestena, 1970. aastal,
jalga Eesti oma linnurõngad – kirjaga
„ESTONIA MATSALU“.
Kiivitajad, sinikael-pardid, ja ka
Eesti linnuatlase kaanelinnud väiketüllid tiirutavad me ümber, ilmselt
oma pesa asukohta varjates. Püüame
järvekaldal jalutades tüllipesa siiski
leida ja näeme tärkavaid vaarikaid,
maasikaid, vahulilli, kopra haisumärki ja ahelkorallide kivistisi. Loodus
mis loodus, kuid muidugi – mai keskpaigas tundub kõik meile antu alati
ilus.
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Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.

Autor tänab paleontoloog Oive Tinni
abi eest artikli koostamisel.
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Fotod: Helen Külvik

Matkarada

Haanja kõrgustikku iseloomustab suur vaheldusrikkus: seal on metsa, soid, põlde, talusid, käänulisi teid ja väga palju ilusaid vaateid

Metsa matkarada

viib matkaja Võru- ja Setomaa kaudu Riiast Tallinna
Eesti Looduse aprillinumbris tutvustasime rahvusvahelise
E11 kaugmatkatee osana Metsa matkaraja osa, mis kulgeb
Lätis ja Leedus. Kirjeldatud teekond lõppes Eesti piiri lähedal Kornetis ning siit jätkamegi, matkates Võru- ja Setomaa
kaudu Võõpsuni välja.
Helen Külvik

Loksa

V

õru maakonnas kulgev rada
on jagatud kuueks lõiguks,
neist lühim on 12-kilomeetrine Haanja–Tsiistre ots ning pikim
ja kõige raskem Vana-Vastseliina–
Kolodavitsa lõik.
Luutsnikult Viitinale. Metsa matkarada siseneb Lätist Eestisse
Väike-Palkna järve otsast. Kahe
riigi piir jookseb pikuti keset orus
paiknevat järve. Piiriületus on lihtne, ühtegi selget tähist peale Läti
Vabariigi piiriposti seal õigupoo64
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Jõhvi

Maardu

Narva

Tallinn Rakvere
Mustvee

EESTI
Pärnu

Tartu
Valga

Võru

Valmiera
Cēsis
Sigulda

Ventspils
Kuldīga
Liepāja
Telšiai

Riia

L ÄT I

Jelgava
Šiauliai
Panevėžis

LEEDU

Klaipėda

Kaunas

Kaliningrad

Alytus

Vilnius

lest polegi. Ja juba ongi matkaja
jõudnud kaitsealale – Väike-Palkna
maastikukaitseala moodustab terviku Lätis paikneva Veclaicene
kaitsealaga. Järv on tähelepanuväärne elustiku ja vee läbipaistvuse poolest, olles muu hulgas Eesti
suurima keskmise sügavusega järv
(14 meetrit) ja sügavuselt teine
(32 meetrit) pärast kõigile tuntud
Rõuge Suurjärve.
Järveorust tõuseb rada kõrgemale, Luutsniku ümbruse vanadesse laanemetsadesse, ja jõuab Luutsnikul
kohaliku tähtsusega maanteele. Tee
äärde jääb hämmastavalt tohutu ja
vaataja õnneks lage Loogamägi, mille
suhteline kõrgus on üle 40 meetri
ning kõrgeim tipp ulatub 197 meetrit
üle merepinna. Kus siit annaks kelguga alla tuhiseda!
Siksali bussipeatuse juures jõuab
matkaja Haanja loodusparki ja nüüd
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suundubki Metsa matkarada peaaegu kahe matkapäeva pikkuselt läbi
Haanja looduspargi. Siin, looduspargi äärealal, on võimsad vaated. Isegi
kui tee ei ole matkajale kuigi mugav,
sest kuni Viitinani tuleb kõmpida
asfaldil, teevad vaheldusrikkad vaated ja mastaapne reljeef ebamugavuse tasa.
Viitina ümbruses ongi Haanja
kõrgustik kõige maalilisem. Siin on
avaraid vaateid ning märkimisväärseid pinnavorme, tee lookleb kaunilt
ja kurviliselt, justkui oleks kujundatud ja kavandatud inimese ilumeele, mitte liiklusohutuse või sõidumugavuse alusel. Matkata on muidugi
igati hea, kuid neil väikestel käänulistel teedel peab olema ettevaatlik,
sest seal sõidavad siiski ka autod,
ehkki harva.
Viitina on Haanja kõrgustiku pärl.
Kui keegi vaatab kaarti ja mõtleb,
et lõikaks õige Viitina kohalt otse ja
jätaks järve ümber oleva ringi käimata, siis panen teile südamele: ärge
tehke seda. Ring ümber Viitina järve
on just see kõige parem osa. Siin on
vaated kaunile Viitina järvele, mõisale, veidi tänapäevast asustuspilti ja
kultuurmaastikku selle kõige paremas tähenduses, leidub metsa, põllulappe ja täiesti enneolematut reljeefi,
mis sunnib üha uuesti haarama fotoaparaadi järele. Reaalsus on muidugi
see, et fotokaameraga ei õnnestu seda
ilu ja neid maastikuvorme püüda.
Seepärast peab raja kindlasti ise läbi
käima.
Haanja looduspargis. Nüüd kulgeb Metsa matkarada mööda väikest
külateed Haanja poole. Huvitavam
ja reljeefsem on Viitina-poolne ots,
kus on veidi rohkem asustust ja kultuurmaastikku, mis võimaldab vaateid nautida. Haanja pool on rohkem
metsa, aga tihedas laanemetsas ei tule
kõrgustiku võimas reljeef paraku eriti
esile. Seetõttu toovad üksikud talukohad, mida ümbritsevad põllud ja heinamaad, matkaja teekonnale vajalikku vaheldust.
17 000 hektari suurust Haanja loodusparki on raske kirjeldada. Seal
on natuke kõike ja ehk on just tohu-
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Metsa matkarada teeb poolringi ümber Viitina järve
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Vastseliina piiskopilinnuse varemed paiknevad Piusa jõe ja Miikse oja ristumise
kohas oleval kõrgel neemikul
Foto: Jerzy Opioła / Wikimedia Commons

tu mosaiiksus ning vaheldusrikkus
märksõnad, mis seda kaitseala kõige
paremini iseloomustavad. Ja muidugi
mäed. Umbes 18% looduspargi territooriumist asub üle 250 meetri kõrgusel merepinnast. Kuna tegemist
pole platooga, vaid rahutu reljeefiga,
kulub matkajal kilomeetri läbimiseks
kindlasti veidi rohkem aega kui tasasel rajalõigul.
Loomulikult läheb Haanja kõrgustiku südame poole liikudes tee ikka
üsna ühtlaselt ülesmäge, vastupidises
suunas liikudes on muidugi vastupidi. Kui Viitina järve pind asub 178
meetrit üle merepinna, siis kümne
kilomeetri kaugusel Suure Munamäe
jalamil oled juba 278 meetri kõrgusel üle merepinna. Seega ootab
Haanja suunas matkajat ees sadakond
meetrit ülesmäkke ronimist, aga kuna
maastik on väga künklik ning tee
vonkleb üles-alla ja vasakule-paremale, koguneb tegelikke tõusumeetreid
palju rohkem.
Haanja looduspark ja kõrgustik ei
hõlma ainult mägesid. Väga olulised
on ka märgalad: leidub nii madalsood,
siirdesood kui ka raba, viimast on küll
vähem. Niiskemad alad on olulised
elupaigad mitmesugustele käpalistele. Kõige haruldasem Haanja taim
on Brauni astelsõnajalg: looduspargis on tema ainus kasvukoht Eestis.
Haruldustest kasvab siin ka harilik
kobarpea. Selgrootutest on erilisemad rohe-sinihobu ja paksukojaline
jõekarp, kahepaiksetest harivesilik ja
mudakonn, kes mõlemad end Haanja
kandi väikestes tiikides ja lompides
hästi tunnevad. Linnuliikidest elavad
siin teiste seas esimese kaitsekategooria liigid must toonekurg ja väikekonnakotkas.
Haanjas jõuab Metsa matkarada
otse Suure Munamäe jalamile. Tuled
sa ühelt või teiselt poolt, selge on, et
omajagu on tulnud ülesmäge ronida ning seetõttu võiks kindlasti peatuse teha legendaarseks kujunenud
kohvikus Suur Muna, mida võib julgelt nimetada vähemalt Eesti kõige
mõnusamaks kohvikuks. Kui mäe
tipus käimata, siis nüüd saad end
veelgi enam mägironimisega proovile panna.

Foto: Janeli Järvelill

Matkarada

Kõige haruldasem Haanja taim on
Brauni astelsõnajalg

Piusa jõgi on Eesti
kõige suurema
languga jõgi: vahe
lähte ja suudme vahel on 214
meetrit.
Haanjast
Vana-Vastseliinasse.
Haanjast laskub Metsa matkarada
nüüd Hämkoti, Suhka ja Pari küla
kaudu Tsiistre poole. Pari külas jääb
Haanja looduspark selja taha ning
rada jõuab omapärasesse piirkonda, mida nimetakse Tsiistrenukaks.
Maastik on siin endiselt väga mosaiikne, aga rohkem on kultuurmaastikku: väikseid talukohti, mis pakuvad
põnevat taluarhitektuuri, suuremaid
ja väiksemaid põlde, niite. On ka
mitu pärandkultuuriobjekti, näiteks
Tsiistre endises vennastekoguduse palvemajas asuv linamuuseum ja
Hürsi tuuleveski.
Nende vahele jääb omaette vaa-

tamisväärsusena üle Eesti kuulus
Nopri talu, kus Niilode töökas pere
valmistab kohalikust toorainest traditsioonilistel retseptidel põhinevaid
piimatooteid. Talus võetakse huvilisi
alati vastu: astu julgesti rajalt kõrvale
ning uita lautade vahel ringi; külastajatele üles seatud viidad ja infotahvlid, et oleks mugavamalt orienteeruda. Iga päev on lahti ka Nopri
talupood, kust väsinud matkaja saab
vajalikku kosutust, kusjuures saadaval on ka muu talukaup, mitte ainult
piimatooted.
Mosaiikne maastik – tegemist on
ju ikka veel Haanja kõrgustikuga –
jätkub ka Kirikumäe poole suundudes. Asustuspilt on veidi tihedam
kui Haanja ja Viitina vahel, kuid
juba lisandub ka metsaseid rajalõike. Metsa matkarada läbib riivamisi
Kirikumäe maastikukaitseala idaosa.
Siin valdavad juba loodusmaastikud,
järve ümbrus on soine ja metsane.
Kirikumäe järv on aga mõnus supluspaik. Toitumiskohana kasutavad
seda näiteks kalakotkas ja järvekaur.
Kirikumäe-Illi teelõik kulgeb suuremas metsalaamas.
Piusa jõe ürgorus. Vana-Vastseliina
on eestlaste seas üsna tuntud sihtkoht, sest Vastseliina piiskopilinnus
on tõeline maamärk. Haanja kõrgustiku äärealale omaselt on maastik siin veel künklik. Linnus paikneb Piusa jõe ja Miikse oja ristumise

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Toomas Tuul

Härma mäemine müürmägi on Eesti kõrgeim liivakivipaljand
Foto: Helen Külvik

Obinitsa lipuväljakul lehvivad soome-ugri riikide ja rahvaste lipud
Foto: Didier Descouens / Wikimedia Commons

kohas tekkinud järsunõlvalisel neemikul. Metsa matkarada suundub
järsust nõlvast mööda treppi otse
alla Piusa jõe äärde. Nüüd jääb Piusa
jõgi matkaja saatjaks umbes kümne
kilomeetri vältel. Rada kulgeb Piusa
ürgoru maastikukaitsealal, kattudes kuni Härma müürideni RMK
Piusa ürgoru matkarajaga. See lõik
pakub erilisi elamusi just loodussõbrale, ehkki lõigu esimene pool
kuni Saviojani kulgeb pigem asustatud piirkonnas.
Kui juhtud matkama maikuus, siis
jälgi hoolikalt, kas näed Piusa jõe niitudel lendamas kaitsealuseid mustlaik-apollosid. See liblikaliik armastab
toituda võililledel ning just võilillede
õitsemise aegu on neid kapsaliblikalaadseid, kuid neist suuremaid liblikaid niitudel kerge kohata. Mustlaikapollo elutsüklis väärib tähelepanu
röövikujärk, nimelt toituvad selle liigi
röövikud ainult lõokannustest, mis
paraku juba juuli alguseks kuivavad.
Seejärel ootab röövik nukkumisega
järgmise kevadeni, mis on liblikate
puhul üsna haruldane.
Kui Metsa matkarada ületab Savioja külas Piusa jõe, jõuame
Setomaale. Piusa jõgi on nüüd üsna
pikalt, peaaegu kogu oma keskjooksul Setomaa piir ning jõge on nimetatud Setomaa Emajõeks. Piusa jõgi
on Eesti kõige suurema languga jõgi:
vahe lähte ja suudme vahel on 214
meetrit. Kõige suurema langusega
on jõgi ülemjooksul Haanja kõrgustikul ning teiseks Vana-Vastseliina
ja Tamme küla vahelises lõigus ehk
Piusa ürgorus. Suure languse tõttu
on jõel omal ajal olnud palju vesiveskeid, mille jälgi on maastikus praegugi märgata.
Hoopis paremini on näha arvukad
Devoni liivakivipaljandid. Kaitseala
lõigul on 14 paljandit ehk müüri
kõrgusega 6‒30 meetrit, peale selle
veel paarkümmend madalamat.
Vahetult enne seda, kui Metsa matkarada keerab ürgorust Obinitsa
poole, jõuab ta aga Eesti kõrgeima
liivakivipaljandi ‒ Härma mäemise
ehk Keldre müüri laele. Kui nii palju
on juba ära käidud, siis tasub kindlasti laskuda ka mööda RMK rada

alla jõe äärde, jalutada üle silla
ja heita pilk võimsale paljandile
altpoolt. Pikkust on sel liivakiviseinal 150 meetrit, kõrgus on 30
meetrit. Oruveer on veelgi kõrgem,
43 meetrit.
Obinitsa ja Piusa. Nüüd võtab Metsa
matkarada vahelduseks suuna kultuurmaistu poole. Härma ja Obinitsa
vahel kulgeb rada suurel põllustatud tasandikul, mida ilmestavad väiksed seto külad ja maalilised Piusa
jõe kõrvalorud. Enne Tääglova külla
jõudmist ületab matkarada Viinaoru,
Tääglova küla aga läbib Klõmmõoja
org. Setomaa kubiseb vahvatest kohanimedest, mis eestlase kõrva jaoks
sageli veidi slaavipäraselt kõlavad, nt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kaitsealune mustlaik-apollo armastab
toituda võililledel
Obinitsa, Tääglova, Kolodavitsa,
Lobotka jne.
Obinitsa on Setomaa kultuuripealinn ja veelgi enam: 2015. aastal oli
see väike ligi saja elanikuga küla isegi
kogu soome-ugri maailma ehk 25
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Fotod: Helen Külvik
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Matsuri lähedal on Metsa matkarada
juhitud raudteetammi all olevasse
truupi. Sama teed kasutab takistuse
läbimiseks ka Piiroja
miljoni inimese kultuuripealinn. Selle
erakordse aasta mälestuseks ning
soome-ugri hõimude kokkukuulumise märgiks on külla rajatud lipuväljak
kõikide soome-ugri riikide ja rahvaste lippudega. Millised sa ära tunned?
Obinitsas jagub vaatamist kauemaks:
külasüdames asub muuseum ja tsässon ehk õigeusu külakabel, lipuväljakul galerii, selle vastas tuntud söögikoht Taarka Tarõ, eemal järve kaldal
Lauluema kuju.
Obinitsast laskub Metsa matkarada
mööda mõnusat metsateed taas alla
Piusa jõe orgu ning jõuab välja KaguEesti ühe suurima turismimagneti –
Piusa koobaste juurde. Koobastiku,
karjääride ja nende elustiku kaitseks
on rajatud looduskaitseala. Liiva hakati Piusalt kaevandama sadakond aastat tagasi, 1922. aastal. Hiljem, kui allmaakaevandamine lõppes ja koobastes kõik rahulikuks jäi, avastasid selle
nahkhiired, kelle jaoks on koobastest
kujunenud Baltimaade uhkeim hotell.
Parematel aastatel on siin talvitunud
isegi ligi 4000 käsitiivalist! Karjääri
põhja kujundatud tiikides tunnevad
end hästi harivesilikud.
Järgmised neli kilomeetrit kulgeb
Metsa matkarada paralleelselt PiusaKoidula raudteetrassiga, mis omakorda kulgeb Võru-Petseri ürgorus.
See on üks kaunimaid rajalõike: tuulevaikne org on täitunud mõnusa
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Setomaal kulgeva Metsa matkaraja suurim looduslik vaatamisväärsus on Mustoja
mõhnastik
männilõhnaga, suvisel ajal lõhnavad
kanarbik ja teised palumetsataimed.
Valgusküllased männikud on matkamiseks mõnusad: männid pakuvad
päikesevarju, aga mets on siiski piisavalt hõre, et saab ringi vaadata ja
reljeefi nautida. Ürgoru põhjapoolne
veer on kohati kuni 40 meetrit kõrge
ning sellesse lõikavad sisse mitmed
külgorud: Sirgõsaarõorg, Viinakuaorg
jt. Orus elutseb ohtralt liblikaid, seal-

Värskas võib vabalt
veeta terve päeva,
nõnda palju on seal
uudistamist.
hulgas haruldusi, ning kasvavad paljud kuivalembesed taimed, näiteks
käokuld, võsu-liivsibul, mis mujal
Eestis pole kuigivõrd levinud.
Kolodavitsast keerab rada taas
metsa ning õige varsti suundub tunnelisse: rada ristub omaaegse TartuPetseri raudteetammiga. Tammialune
tunnel toimib ojasängina, aga tunneli servale mahub kõndima ka matkaja. Niiskel aastaajal tuleb muidugi olla
ettevaatlik, sest ümbrus võib olla libe.
Mustoja mõhnastikul. Setomaal kulgeva Metsa matkaraja suurim looduslik vaatamisväärsus on Mustoja
mõhnastik. See on Kagu-Eesti suu-

rim ja reljeefseim mõhnastik ning
igale loodusesõbrale tõeline maiuspala. Rajavalik on õnnestunud: rada
kulgeb suuremas osas metsateedel,
mitte külateedel nagu näiteks Haanja
kõrgustikul. Mustoja on meeldivalt vaheldusrikas, siin on palu- ja
nõmmemännikuid, liivikuid, soid ja
lagerabasid, künkaid ja orge. Säpina ja
Õrsava küla vahelisel lõigul umbes 12
kilomeetril puudub igasugune asustus. Sõjaeelse Eesti vabariigi ajal asus
mõhnastikul kaitseväe väljaõppelaager ehk laskepolügoon ning jälgi ala
militaarsest minevikust võib leida siit
ja sealt.
Mõhnastik on kõige ilusam augustis, kui õitseb kanarbik. Siis on valmis
saanud mustikad ja esimesed pohlad,
niiskel suvel leidub metsas ohtralt
puravikke ja kukeseeni, nn Setomaa
kulda. See on korilase paradiis. Kui
sinus on korilase hinge, siis soovitan
võtta kaasa paar tühja kotti, et seda
kulda kaasa korjata.
Värskast Võõpsu. Värska lähedale jõudes teeb Metsa matkarada
poolringi ümber Õrsava järve, kulgedes läbi kunagise Eesti kaitseväe
Petseri Põhjalaagri territooriumi.
Põhjalaager oli suvine väljaõppekeskus, kus suviti treenisid ratsa- ja suurtükiväelased üle Eesti. Mitu omaaegset hoonet – kõik sõdurite endi ehi-
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Matkarada
tatud – on veel alles, näiteks sõdurite barakid ja mõned ohvitseride elumajad. Kunagisel spordiplatsil asub
nüüd Värska talumuuseum, lipuväljakul on laululava ja peoplats ning
Põhjalaagri asutaja, kindral Nikolai
Reegi suveresidentsist on kujundatud
uhke külastuskeskus, kus eksponeeritakse Põhjalaagri ajalugu ja kogu piirkonna militaarpärandit.
Värskas võib vabalt veeta terve
päeva, nõnda palju on seal uudistamist. Alles eelmisel aastal valmis
uus sadam ja Värska lahe kaldale
rajati valgustatud promenaad. Kui
vahepeal on vaja korralikult puhata, siis lihaseid taastab ja lõdvestab hästi Värska sanatooriumi mudavõi mineraalveevanniprotseduur või
puhkus veekeskuses. Nii järvemuda
kui ka mineraalvesi on täiel määral
kohalikud maavarad. Muide, Värska
on kuurortpiirkond, Eesti ainus sisemaakuurort ning sel aastal tähistatakse kuurordiks nimetamise 50.
aastapäeva.
Värskast põhja poole suundudes on Metsa matkarada taas väga
sümpaatselt juhitud metsateedele ja
-radadele, kus on mõnus astuda ja
tõelist metsas olemise tunnet nautida. Setomaale omaselt kasvavad siin
palu- ja nõmmemännikud ning Edgar
Kant andis sellele piirkonnale omal
ajal vastava maastikugeograafilise
nimegi ‒ Palumaa.
Värska lahe ja Laossina piirkonnas matkates tasub tähelepanelikult
maapinda uurida: siin kandis võib
elutseda silenastik, ehkki kinnitatud
andmed puuduvad. Silenastik, seto
keeles liivahuss või kanarikuhuss, on
lüheldane madu, kelle keha on liivakarva või hallikas, seljal on kahes
reas tumedad täpid. Kui märkate sellist madu, kes on nastiku kohta liiga
hele, aga rästiku kohta liiga pruun ja
sakkideta ning vaskussi kohta liiga
suur, siis tehke võimaluse korral pilti
ja teatage oma leiust näiteks Seto instituuti (tel 529 4033). Silenastikule
meeldivad liivased kanarbikunõmmed ja kuivemad metsaservad. Teda
pole vaja karta, kuna ta ei ole mürgine, ehkki kätte võttes võib hammustada.
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Laossina tsässon ehk õigeusu külakabel asub keskaegsel kalmistul, mis on tänini
kasutuses

Hea teada!
• Metsa matkarada on loodu
ses tähistatud valge-oranživalge tähistusega puudel ja
liiklusmärkide postidel, välja
arvatud paikades, kus rajamarsruut kattub RMK radadega. Kõige lihtsam on õigel teel
püsida, kasutades mobiilirakendust Navicup, kust leiab ka palju
muud teavet ümbritseva kohta.
• Metsa matkaraja kohta on olemas
väiksed käepärased trükised
ning ka suurem, A4-formaadis
teejuht.

Laossina külas naaseb matkarada tsivilisatsiooni rüppe. Siin
tasub võtta aega ja tutvuda õigeusklike setode kalmistu- ja tsässonakultuuriga, sest matkarada kulgeb kalmistust ja sellel asuvast tsässonast ehk külakabelist otse kõrvalt mööda. Laossinast edasi kuni
Võõpsuni välja kulgeb Metsa matkarada Põhja-Setomaa külateedel
kesk suuri põlde ja üksikuid külasid.
Võõpsusid on muide kaks: lõuna
pool Võhandu jõge asub Setomaale
kuuluv Võõpsu küla, teisel pool aga
Võõpsu alevik, mis on ajalooliselt
olnud Liivimaale ehk Eestimaale
kuuluv asula ja kuulub nüüd Räpina

• Rohkem infot Metsa matkaraja kohta, sh marsruutide, huviväärsuste, teenusepakkujate jms
kohta, leiad veebilehelt baltic
trails.eu/et/forest.
• Eestis on Metsa matkarada jagatud 35 lõiguks, matkata võib mõlemas suunas ning
alustada ning lõpetada mis
tahes punktis.
• Tore oleks, kui jagaksid oma
matkaelamust sotsiaalmeedias,
kasutades teemaviiteid @metsamatkarada ja #metsamatkarada.

valda. Pärast Võhandu jõe ületamist oledki Setomaa piiri taga ja ees
ootab rännak Peipsimaal.
Helen Külvik (1975) on geograaf, töötab
Seto instituudis ja tegutseb ka Seto- ja
Võrumaa giidina.

Projekti „Piiriülene kaugmatkarada Metsa matkarada“ (04/01/2019 –
06/30/2021) kaasrahastavad Euroo
pa Liit ja Euroopa regionaalarengu fondi Kesk-Läänemere programm.
Artikkel kajastab autori vaateid ja
programmi korraldusasutus ei ole
vastutav selle teabe võimaliku kasutamise eest.
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Fotod: Jaak Neljandik

Aasta orhidee

Väike käopõll ja suur käopõll

Väike käopõll, tilluke lill
Tiiu Kull

T

änavuse aasta orhidee on üks
õige tilluke lill – väike käopõll. Looduses ringi liikudes
tuleb märgata ka pisikest kasvu tegelasi ja arvestada nendega. Eestis kasvab kahte liiki käopõlli: suur käopõll ja
väike käopõll. Nende suuruse vahe on
tohutu, ka kõige tagasihoidlikuma kasvuga suure käopõlle taim on väikesest
käopõllest tunduvalt lopsakam.
Üsna hiljuti on see sõsarliikide paar
tõstetud geneetilise sarnasuse, aga ka
õieehituse tunnuste alusel perekonda pesajuur (Neottia). Eesti liikidest
kuulub sinna lehtedeta täielikult seentoiduline ehk mükotroofne pruunikas pesajuur. Pesajuure perekonnas
on väikese käopõlle teaduslik nimetus
Neottia cordata (L.) Rich. varasema
Listera cordata (L.) R.Br. asemel.
Väike käopõll oli kirjeldatud juba
Linné-eelsetel aegadel kärbesõie pere-
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konnas kui Ophrys minima (Bauhin
1620). Hiljem on ta läbi rännanud
suure hulga perekondi: neiuvaip
(Epipactis), soovalk (Malaxis), käopõll (Listera), pesajuur (Neottia) ning
eestikeelse nimetuseta perekonnad
Bifolium, Diphryllum, Distomaea,

Hoolimata väga
laiast levilast on
väike käopõll
kohastunud üsna kindlate
kasvukohtadega.
Helleborine, Pollinrhiza ja Serapias
[3]. Tahaks loota, et pesajuure perekond jääb nüüd väikese käopõlle
koduks pikemaks ajaks.
Väike käopõll on levinud nii
Euraasias kui ka Põhja-Ameerikas,
ulatudes Euroopas arktilisest tundrast
Püreneede ja Itaalia Apenniinideni,

Rodope mägedeni Kreeka-Bulgaaria
piiril, Türgi ja Gruusiani [2].
Hoolimata väga laiast levilast on
väike käopõll kohastunud üsna kindlate kasvukohtadega. Muld on neis
märg ja happeline (pH 2,8–5,5) ning
toitainevaene [3]. Sellistes paikades
kasvab enamasti väga tugev samblarinne, mistõttu on taime nimetatud
ka samblalembeseks ehk brüofiiliks.
Enamik meie käpalisi on lubjalembestena rohkem levinud Lääne-Eestis,
kuid väike käopõll on mullaolude
eelistuste tõttu levinud ühtlaselt üle
Eesti, ehkki kõikjal hajusalt (◊). LääneEesti lubjarikastel muldadel saab väike
käopõll hakkama, sest ka lubjarikka
mullalähtekivimi korral püsib tugev
turba- ja samblakiht happeline.
Peale märja või vähemalt ajuti liigniiske pinnase eelistab väike käopõll varju kas puhmaste, põõsaste
või puude kujul. Seega leiame teda
sagedamini soostunud, rabastunud ja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kõdusoometsadest ning sooservadest.

Kooselu seentega. Väikese käopõlle seensümbiondid on sugukonnast Serendipitaceae (Sebacinales),
keda võib leida Euroopas nii mõnegi roheliste lehtedega käpalise juurtest. Sealt on leitud ka seeni perekonnast Tulasnella, mis on samuti väga
laialdaselt orhideedega seotud [6, 9].
Risoomis seeni ei leidu.
Täiskasvanud taime uued juured
nakatuvad siis, kui need on vähemalt 5 cm pikkused. Seent leidub neis
ebaühtlaselt, rakkudest on nakatunud 7–45%, mida peetakse madalaks
nakatumistasemeks [3].
Siiski on stabiilsete süsiniku- ja
lämmastikuisotoopide uuringust selgunud, et väike käopõll on autotroofide ja mükoheterotroofide vahepealne ehk osaliselt mükoheterotroof [7].
Teisisõnu saab täiskasvanud väikese
käopõlle taim osa süsiniku- ja lämmastikuühendeid seene kaasabil.
Õied ja tolmlemine. Väikese käopõlle hõredas õisikus on 3–15 rohekaspunast õit. Huul on kuni pool
sentimeetrit pikk ja teistest õiekattelehtedest poole pikem ning sügavalt
kaheks lõhestunud. Käopõlle õied
meelitavad tolmeldajaid ligi lõhna

rostellum
polliiniumid
puutetundlikud
karvakesed
rostellum
puutetundlikud
karvakesed

rostellum
emakasuue

◊ Väikese käopõlle õie ehitus. Rostellum on ilmselt tekkinud ühest emakasuudmest ja ta asetseb vaheribana fertiilsete emakasuudmete ja fertiilse tolmuka
vahel. Polliinium tekib tolmuterade kokkukleepumisel
Fotod: Jaak Neljandik

Taime kõrgus jääb enamasti vahemikku 5–10 cm, ulatudes harva 30
sentimeetrini. Väga iseloomulik tunnus on kaks vastakut südajat lehte
(1–2 cm pikad ja laiad), mis asetsevad
varrel täisnurga all umbes varre poolel kõrgusel. Mitteõitsvatel vartel on
see lehepaar võsu tipus.
Vars on peenike ja lehtedest ülalpool õrnalt kolmekandiline ning
hõredalt näärmekarvaline. Käopõllel
on samblakihis lühike ja peenike,
kuni 2 mm jämedune vertikaalne või
horisontaalne risoom. Sellelt arenevad kuni 15 cm pikkused juured, mis
tungivad läbi samblakihi vaid mõne
sentimeetri turbasse. Juure tipumeristeem võib muutuda võsumeristeemiks ning vegetatiivne paljunemine ongi osas populatsioonides laialdane [3]. Ühe taime eluiga piirdub
8–13 aastaga [8].

Väikese käopõlle
õie ehitus

Väikese käopõlle rohekad ja punakad õied

◊ Väikese käopõlle tolmeldaja Mycetophila hetschkoi Landrock, kogutud
Taevaskojast
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ja magusa nestega. Nektar paikneb
45°N
nektaariumis, mis asetseb piki huule
keskosa ja huule ülemises osas samba
12
0° E
0°W
12
alusel.
60°N
Eestis ei ole käopõlle tolmeldajaid
uuritud, aga Põhja-Ameerikas on väikese käopõlle tolmeldajateks seene- 5°W
75°N
sääsklased perekonnast Mycetophila
(◊) ja leinasääsklased perekonnast Sciara (väga harva ka juuluklased, Braconidae, ja käguvamplased,90°W
Ichneumonidae) ning seal võib viljuda
kuni 78% õitest [5]. Nektari tõttu käib
õitel rohkesti mitmesuguseid putu- 5°W
kaid, kes liiguvad õielt õiele, kuid kõik
nad ei ole tolmeldajad.
Tolmlemisviisi iseloomustab eel60
°W
°E
60
Väikese käopõlle
isasus ehk proterandria ning aktiivne
levik maailmas
polliiniumide vabastamine ja putukale kleepimine. Polliiniumid asetsevad
klapikujulise rostellumi tipu lähedal
ja selle servad on kooldunud ümber
nende (◊).
Rostellumi tipus on kolm puutetundlikku karvakest. Kui putukas puutub kasvõi ühte neist, paiskub rostellumist talle selga tilk kleepuvat ja kiiresti
kuivavat vedelikku. Rostellumi servad
avanevad automaatselt ja kiiresti ning
polliiniumid langevad kleepaine tilgale putuka seljal; kui putukas taganeb,
eemaldatakse need rostellumilt. Selle
mehhanismi tundlikkus ja kiirus on
hämmastav, sest kleepaine tulistatakse ja polliiniumid vabanevad sõltumatult, kuid sünkroonsena, ajaliselt kooskõlas [1].
Seejärel rostellum sirutub ja katab
emakasuudme ning vabastab selle
vastuvõtlikuna alles umbes päeva
pärast. See tagab, et sama taime õie- Väikese käopõlle ajaloolised ja nüüdisaegsed leiukohad Eestis [4]. Lühendid
tolm ei satuks emakasuudmele. Kui kaardi alaosas: staatus Eestis – pärismaine, üldlevila – katkestunud tsirkumpoaga õitsemise esimese poole jooksul laarne, 2. kaitsekategooria, liikide ohustatuse hinnang: ohualdis
putukad õisi ei külasta ja polliiniume
ei eemaldata, siis päästikumehhanism
inaktiveerub ning rostellum vabastab Eestis kuulub väike käopõll teise
emakasuudme, võimaldades viljasta- kategooria kaitsealuste liikide hulka;
viimase punase nimestiku põhjal
da ka sama taime õietolmuga.
Väike käopõll alustab õitsemist mai (2018) on liik ohualdis (VU). Meie
lõpus või juunis, ja õied on veel kaua põhjanaabrite juures ja Skandinaavias
näha juba viljunud kuparde tipus (◊). liik ohustatud ei ole, küll aga paljudes
Viljad saavad küpseks vaid kolme maades meist lõuna pool, eriti Lõunanädalaga; alumised kuprad juba ava- Euroopas, kus ta kasvab ainult mägenevad, kui tipmised õied veel õitse- des. Kuna väike käopõll vajab kasvuvad. Üksik õis püsib värskena 10–25 kohaks nii metsa kui ka niiskust, on
Väikese käopõlle lehed
päeva [1].
ohuteguriteks raie ja kuivendus.

Foto: J. Jersakova
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Väikese käopõlle risoom ja juured; üks juur on tipust kasvatanud tütartaime
Eesti orhideekaitse klubi soovib
kõigile loodushuvilistele põnevaid
kohtumisi väikese käopõllega ning
palub leiuandmeid lisada loodusvaatluste (LVA) või elurikkuse (elurikkus.
ee) andmebaasi vahendusel.
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Tiiu Kull (1958) on botaanik ja orhideede
uurija, Eesti maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi professor.
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Troopikametsast ja -põllult

Harilikku kardemoni saab meie parasvöötme kliimas kasvatada troopikahoones. Pildistatud taim kasvab Tartu ülikooli botaanikaaias. Lehtede ja väliskuju poolest on taim pigem tagasihoidlik

Vürtside kuninganna

kardemon
Triin Nõu

K

ardemon jõuab kodumaisele toidulauale peamiselt talvekuudel, sest seda vürtsi
leidub piparkoogimaitseaine segus.
Kardemon on kallis vürts, aga toitu
maitsestades kulub teda väga vähe,
sest toimeaineid eraldub rikkalikult.
Kui musta pipart peetakse vürtside
kuningaks, siis kardemon on pälvinud vürtside kuninganna tiitli.
Harilik kardemon (Elettaria cardamomum) on mitmeaastane troopiline taim, kes kuulub ingveriliste sugu76
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konda. Tal on pikad nooljad hõbedase
läikega lehed. Põõsad sirguvad kuni
nelja meetri kõrguseks. Taime õied
paiknevad maapinnalähedastel roomavatel vartel.

Kardemoni
kodumaa on India
ja Indoneesia, kus
ta kasvab soojades niisketes
mäestikumetsades.
Kuprataolised viljad on läikivrohelised, pikliku ja ovaalse kujuga
ning ühe-kahe sentimeetri pikku-

sed. Kupar koosneb kolmest kambrikesest, millest igaühes on neli kuni
kaheksa pruuni, veidi krobelist ja nurgelist nööpnõelapea suurust aromaatset seemet. Need seemned annavadki
kardemonile iseloomuliku maitse ja
lõhna.
Kardemoni kodumaa on India
ja Indoneesia, kus ta kasvab soojades niisketes mäestikumetsades.
Tänapäeval kasvatatakse teda ka
Guatemalas, Costa Ricas, Sri Lankal,
Tais, Malaisias ja Tansaanias. Suurim
kardemonikasvataja ja eksportija on
Guatemala. Seejuures ei tarbi selle
Kesk-Ameerika riigi kohalikud seda
vürtsi ise toiduks, sest kardemon ei
ole sealse piirkonna põline liik ja väidetavalt ei ole kohalikud selle maitsega harjunud.
Sakslasest kohviistanduse omanik
Oskar Klöffer tõi 1914. aastal esimesed
kardemoniseemned oma Guatemala
istandusse ja avastas, et taimele
sobivad sealsed olud väga hästi. Nii

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kardemonist kallima hinnaga
vürtsid on ainult safran ja vanill.
Põhjus peitub selles, et vürtsi saamiseks tuleb teha palju tööd käsitsi ning
taimed kasvavad üldjuhul mägistes
piirkondades üsna looduslikes kasvukohtades.
Kardemonikuprad, milles peituvad
imeliselt lõhnavad vürtsikad seemned,
kasvavad pikkade looklevate varte
otsas maapinnal. Taim viljub järk-järgult, seega ka saak valmib eri tempos.
Vürtsi lõppkvaliteet oleneb kuparde
õigest küpsusastmest. Õige ajastus on
väga oluline, sest täisküpsed viljad
avanevad iseenesest ja seemned pudenevad maha. Pärast korjamist peavad
kuprad jõudma 12 tunni jooksul kuivama, muidu lähevad nad mädanema.
Korjatud saaki kuivatatakse päikese
käes või kuivatites.
Kardemon on iidne vürts. Esimest
korda on teda kirjalikult maininud
sumerid, viiteid leidub ka India ajurveda ülestähendustes. Vahemere rannikule tõid vürtsi arvatavasti araabia kaupmehed ja see oli üks esimesi
kaubaartikleid, millega oriendi ning
Euroopa kaupmehed äri tegema hakkasid.
Kardemoni müüakse poes jahvatatult, seemnetena ja kupardena. Kõige
paremini säilivad vürtsi maitseomadused nende looduslikes pakendites
kupardes. Seemned tuleb enne tarvitamist kupardest välja võtta ja uhmriga või veskis peeneks jahvatada. Nii
saab ka kõige vürtsikama ja aromaatsema maitse. Seemneid võib jahvatada
ka koos kupraga, aga siis pole saadud
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ongi Guatemala alates 1980. aastast olnud maailma juhtiv kardemonikasvataja. Oma osa
mängib kindlasti ka see, et
kuparde kasvatamise eest
makstakse üsna hästi ja
see on kohalikele oluline sissetulekuallikas.
2019. aastal tuli 55%
maailma kardemonist
Guatemalast. 2020. aastal oli 96% eksporditavast
kardemonist Guatemala
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Kardemoni õied ja viljad arenevad peaaegu maapinnal. Viljad on botaaniliselt
kuprad, milles küpseb umbes tosin vürtsikat seemet

Kohv kardemoniga (3 tassi)
1,5 klaasi vett
1 spl araabika kohvi
2 purustatud kardemonikupart
Pane kardemon koos veega
keema. Kui vesi keeb, lisa kohv ja
keeda veel viis minutit. Vala tassidesse ja naudi. Selliselt Araabia
stiilis valmistatud kohvi ei kurnata. Enamasti ei lisata sellele
ka suhkrut, vaid hammustatakse juurde datlit või mõnda muud
maiustust.

segu nii vürtsikas. Odavama hinnaklassi kardemonid poes on jahvatatud tervetest kupardest; ainult seemnetest jahvatatud segu on tumedam
ja vürtsikam.
Kõige suuremad kardemonitarbijad on praegusajal Lähis-Ida piirkonna riigid, Euroopa, India ja USA.
Suurim importija on Saudi-Araabia.
Põhjus on lihtne: Lähis-Idas pakutakse külalislahkuse sümbolina kardemoniga kohvi, peale selle kasutatakse seda vürtsi mitmesugustes
rahvusroogades. Kohvi ja kardemoni segu müüakse araabia maaseguna, aga osa inimesi
des valmis

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

eelistab endale sobiva segu jahvatada
vahetult enne joomist.
India köögis kasutatakse seda
vürtsi nii puhtal kujul kui ka maitseainesegudes. Tuntumad segud
on karri ja garam masala. Suurem
osa Euroopasse saabuvast kardemonist tarbitakse Soomes, Rootsis,
Inglismaal, Saksamaal ja Hollandis.
Kardemoni lisatakse paljudele ammu
tuntud küpsetistele ja soojadele jookidele. Tegelikult sobib kardemon suurepäraselt ka soolastesse roogadesse:
lamba- ja vasikaliharoogadesse, vorstidesse ja pasteetidesse.
Hiina ja India rahvameditsiinis on
kardemon tuntud kui seedimist soodustav, liigset vett väljutav ning hingeõhku parandav vahend, samuti kui
afrodisiaakum. Tänapäeva uuringute
järgi võib see maitsetaim aidata kõrge
vererõhu korral, kuna sisaldab rohkesti antioksüdante ja tal on diureetiline mõju.
Lääne meditsiinis lisatakse kardemoni seedimist soodustavatesse ja
turseid vähendavatesse ravimitesse.
Väga palju pruugitakse kardemoni
kosmeetika- ja parfümeeriatööstuses,
aga suurem osa kardemonist kulub
siiski toiduainetööstuses.
Triin Nõu (1986) on loodus- ja aiandushuviline, vabakutseline kirjutaja.
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Foto: Georg Aher

ts-kats-kolm-neli-viiskuus-säidse, kon om
minu lillihäidse? Ei
ole siin, ei ole sääl, ei ole
terve ilma pääl!“
Sellist salmi luges ema
kindlas rütmis mulle ja aastate pärast mu lastele. Ilmselt
oli Võrumaal olevas kodus ilusas
murdekeeles lugenud sama salmi ka
tema ema või vanaema. Tänapäeval
jääb aina vähemaks selliseid lapsi, kes
teavad, mis on lillihäidse või mida
mõtleb inimene, kes kõneleb, et uibu
häitses.. Palju rohkem on neid, kes räägivad lilleõiest ja õunapuu õitsemisest.
Sama salm on levinud ka mujal
Eestis, aga kuna „lilleõis“ ei riimu
kuidagi sõnaga „seitse“, tuleb kõla ja
rütmi saavutamiseks öelda näiteks
„roosiõitse“. Kuna võru keele oskajaid
on aasta-aastalt järjest vähem, jääbki see salm aina sagedamini lapsele
lugemata ja üks traditsioon on jällegi
hääbunud.
Sama kurb on asjaolu, et mitte
ainult võrukeelse salmi lugejaid ja
kuulajaid, vaid ka õisi jääb muudkui
vähemaks. Varem juunikuus silma

Uibuhäidse
ehk õunapuuõis

kaudselt on võimalik
ka lilleilu patta panna.
Kui putukatel pole kogu
suve jooksul piisavalt eri
aegadel õitsevaid taimi, siis
ei ole ka putukaid sel ajal, kui
tahame, et nad tuleksid meie sõstraid, õunapuid, maasikaid, tomateid ja muid toidutaimi tolmeldama. Peaksime ehk neile rohkem
lillihäitsmit jätma? Muidu peavad
hoopis putukad seda vana salmi
lugema hakkama, kurvalt tõdedes,
et „lillihäitsmit ei ole siin, ei ole
sääl, ei ole terve ilma pääl“.

rõõmustanud kirevate õitega teeääred on pideva niitmise tõttu asendunud ühetoonilise murulaadse taimkattega ning põllupeenrad suurema
eurotoetuse lootuses peaaegu olematuks küntud.
Looduslikke mitmekesise taimestikuga õierikkaid niite ei ole
enam kuigi palju. Ometi võiksime järele mõelda, mida teeme, sest

Georg Aher, bioloog ja loodusemees

Leia täherägastikust üles kahekümne soome-ugri rahva nimetused! Sõnad võivad
peidus olla ka tagurpidi.
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 18. juuniks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute
vahel loosime välja Marty Jopsoni raamatu „Argielu teadus“. Eelmise ristsõna õige vastus on „... ilmub lindude erinumber“. Kokku
saime 42 õiget vastust. Mainumbris meeldisid enim artiklid kuldnokast, nurmenukkudest ja matkarajast. Ristsõna auhinna, Peep
Veedla raamatu maailma rahvuslindudest, võitis Arno Bester.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad
60 aastat tagasi
Looduskaitse on tsivilisatsiooni arenguga
kaasaskäiv nähtus. Suurem või väiksem
vajadus selle järele eri aegadel on kaudselt inimkultuuri saavutuste baromeetriks looduses. Seepärast pole ka looduskaitse looduse kangekaelne säilitamine
üldse, vaid vahend, mis aitab välja selgitada, uurida ja reguleerida neid mõjusid,
mida on toonud loodusesse inimene.
Selle põhjal mõistame, miks me vajame
looduskaitset täna ja homme, vajame
veelgi rohkem teaduse ja tehnika võimsa
arengu tõttu tulevikus. Looduskaitse
jääb, sest jääb ja areneb üha kõrgemaks
inimkultuur. [Jaan Eilart: Looduskaitse
meie ajal, 1961: 157]

40 aastat tagasi
Et kujundada õpilastes marksistlikleninlikku maailmavaadet, iseseisva
loomingulise töö harjumusi, aktiivset
eluhoiakut, sügavat huvi teadustöö
vastu ning varakult avastada võimekaid
noori, anda neile juba koolipingis oskusi, kogemusi ja vilumusi teadustööks
ning leiutus- ja ratsionaliseerimis
tegevuseks, asutati 20. veebruaril 1980
ELKNÜ Keskkomitee sekretariaadi, Eesti
NSV Haridusministeeriumi kolleegiumi, Vabariikliku Teaduslik-Tehniliste
Ühingute Nõukogu ja ühingu „Teadus“
vabariikliku juhatuse presiidiumi
otsusega Õpilaste Teaduslik Ühing
(ÕTÜ). Mullu 22. novembril toimus
vastse ühingu asutamiskonverents
ning käesoleva aasta 25. aprillil esimene ülevabariigiline teaduskonverents.
[Anto Raukas: Noorteadlaste taimelava,
1981: 386]

20 aastat tagasi
Esimene suurem ettevõte oli talgud
Nedrema puisniidul 1997. aasta sügisel.
Seal peeti talguid ka järgmisel kevadel
ning nüüd on veel mõned aastad tagasi
unustusehõlmas olnud niidust saanud
üks põhjamaade suurimaid: niidetava
ala pind ulatub üle 30 hektari. Sellest
ajast saadik ongi igakevadised ja -sügisesed puisniidud n.-ö. PKÜ kaubamärk.
Korrastatud on ka Ranna talu puisniitu
Sõrves, Koiva ning Kirikuküla puisniitu
Matsalu looduskaitsealal. Ühingu liikmed on aidanud taastada ja hooldada
veel mitut väiksemat puisniitu. [Heikki
Luhamaa: Pärandkoosluste Kaitse Ühing,
2001: 243]
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Mustpea-põõsalinnu kurblik-flöötiv laul kostab tihedatest põõsastikest juunis ja
juuliski – siis, kui kõik teised linnud on ammu oma laulud laulnud. Seda tavalist,
kuid peidulist lindu õnnestub siiski korralikult vaadelda harva

Jaanikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
200 (snd 1821)
29.06 Heinrich Moritz Willkomm,
botaanik ja dendroloog,
TÜ
professor (srn 1895)
175 (snd 1846)
12.06 Gustav Eduard Grünwald,
loomaarstiteadlane (srn 1897)
140 (snd 1881)
27.06 August Voldemar Mätlik, aiandus- ja mesindustegelane
(srn 1956)
125 (snd 1896)
14.06 Theodor Aleksander
Heinrichson, paleontoloog
(srn > 1957)
120 (snd 1901)
04.06 Bernhard Aleksander Tuiskvere,
metsateadlane (srn 1983)
115 (snd 1906)
15.06 Alexander Parwel, keemik
(srn 1978)
29.06 Osvald Hallik, mullateadlane ja
agrokeemik (srn 1964)
100 (snd 1921)
04.06 Virve Kulbin, mesindusteadlane
(srn 1999)
13.06 Paul Alles, mesindusteadlane
13.06 Karoly Stern, zooloog (srn 1975)
28.06 Heldur Kopvillem, entomoloog
(srn 1993)
95 (snd 1926)
21.06 Helgi Kessel, geoloog (srn 1989)
90 (snd 1931)
01.06 Emil Ilmas, füüsik (srn 1992)
04.06 Ivar Arold, maastikugeograaf
04.06 Ants Raik, klimatoloog ja geograaf (srn 1994)
16.06 Ants Nilson, keemik
85 (snd 1936)
04.06 Tarmo Timm, zooloog ja hüdrobioloog
05.06 Heino Türnpu, matemaatik

07.06 Uudo Roosimaa, ornitoloog ja
haridustegelane (srn 2004)
15.06 Hella-Mare Männamaa, Eesti
Looduse endine toimetaja
(srn 2016)
18.06 Lembit Allikmets, farmakoloog
22.06 Kalev Päid, geograaf ja koduuurija (srn 2001)
24.06 Lembit Int, klimatoloog ja agrometeoroloog
28.06 Rein Jürgenson, informaatikateadlane
80 (snd 1941)
03.06 Lembitu Tverdjanski (Tarang),
metsamees ja kodu-uurija
21.06 Valve Kivi, botaanik, aiandusteadlane (srn 2005)
75 (snd 1946)
03.06 Mati Kaal, zooloog
04.06 Ilmo Sildos, füüsik
18.06 Malle Kurm-Oks, metsateadlane
22.06 Ulve Pihlik, botaanik
70 (snd 1951)
03.06 Kalev Kukk, majandusgeograaf
ja poliitik
11.06 Peep Miidla, matemaatik
26.06 Tiit Randveer, zooloog ja jahindusteadlane
65 (snd 1956)
07.06 Urmas Sutrop, keeleteadlane ja
bioloog
09.06 Aado Lintrop, folklorist ja
usundiuurija
29.06 Tõnu Pani, paleontoloog
60 (snd 1961)
14.06 Heli Meripõld, rohumaateadlane, sordiaretaja
27.06 Kalev Tihkan, metsamees ja
looduskaitsja
50 (snd 1971)
11.06 Toomas Kukk, botaanik, Eesti
Looduse peatoimetaja
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PIUSA
KÜLASTUSKESKUS
www.piusa.ee/piusainfo@gmail.com/53044120
MÜSTILINE PIUSA OOTAB TEID!

OLEME AVATUD IGA PÄEV
11:00-18:00

!

Maailma parimad

kummikud
KÄSITÖÖNA VALMISTATUD KVALITEETSED

art 88-441

art 88-15731209

art 88-574
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• Naelte (libisemistõkke)
kinnitamise võimalus
• Klassikalised kummikud,
mida jahimehed ja kalurid
eelistavad
• Sääre küljel kergesti lukustatava
klambriga reguleerimisrihm
• Materjal talub –40 °C
• Lai sääreosa
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke)
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
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke) 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: oliiviroheline

FINNWALD

89 €

KEVO Outlast
HIGH

KOLI

119 €

169 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee
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