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Toimetaja veerg

Mida põnevat pakuvad

aasta olendid?
M

tänavu esimest korda valitud aasta
kala saab samuti lugejatele tuttavaks.
Taimeriiki kuuluvatest liikidest
võtame vaatluse alla tänavuse aasta
orhidee lehitu pisikäpa. Huvitav on
tema võime otsekui liikuda kümneid
meetreid ja üldse elus püsimise viis:
pisikäpa sõltuvus seentest on täielik.
Küllap kõige suuremat süvenemist
vajab aasta muld, mida samuti
põhjalikult tutvustame. Tähelepanu
all olevat madalsoomulda leidub üle
Eesti; oma kodupaiga ümbruse saaks
kõigepealt üle vaadata maaameti
geoportaalis leiduva mullakaardi
järgi.
Aasta olendite teemat käsitledes
uurisin, kes või mis valitakse igal
aastal fookusesse meie naaberriikides.
Ilmnes, et lätlased on selle poolest
kõige agaramad: näiteks tänavu on
nad teadaolevalt valinud üksteist
liiki/objekti. Ka meil on välja
valitud liigirühmi võrdlemisi palju,
mistõttu kõikide põhjalik käsitlus
ühte ajakirjanumbrisse ära ei mahu.
Nõnda jätame mõned järgmise kuu
tarvis.
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eie ajakirja pikaaegsed
lugejad küllap märkavad,
et midagi on teisiti: Eesti
Loodus tuleb postkasti ka juulikuus!
Alates tänavusest aastast ilmub tõe
poolest tosin numbrit: varem jõudis
juunijuulinumber lugeja kätte ühte
de kaante vahel, nüüdsest aga eraldi
ajakirjanumbritena. Nii jagub sisukat
lugemist igasse kuusse!
Suvel, kui enamik siinseid
loomi ja taimi tegutseb või kasvab
aktiivselt, on mõnus mõtiskleda
selle üle, kui mitu seni tundmatut
liiki oleme viimasel ajal enda jaoks
avastanud. Juunikuus keskmes
olnud looduse vaatlemine andis
kahtlemata hoogu liigitundmisele:
peeti üleeestiline loodusvaatluste
maraton ja Eesti Looduski keskendus
loodusvaatlustele.
Need,
kes
süvenesid, said kindlasti tuttavaks
mõne uue olendi või taimega.
Hea võimaluse koguda veel tead
misi annavad juulinumbri kirju
tised: süveneme tänavuse aasta
liigiks
valitutesse.
Sulestiku
poolest
elukeskkonnast
üsna
kehvasti eristuvat öösorri on just
nüüd, jaanijärgsetel suveöödel,
kõige hõlpsam „üles leida“. Enne
tutvumisretke tasub teha veidi
eeltööd: uurida järele tema
elupaigaeelistused ja jätta meelde
linnu soristav ning laksutav laul.
Tasub teada, et aasta lind
on üsna laisk loom, ehk isegi
julgelt laisk, mistõttu võib
juhtuda, et maas kössitav sorr
jääb jalutajale suisa jalgu.
Tema kummaline käitumine
hämmastas ka meie esiisasid
ja emasid, kellelt öösorr
on saanud mitu toredat
rahvapärast nimetust.
Põgusa
pilgu
heidame ka aasta o Palo
looma kopra to: Tim
o
tegevusele ja F
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Sõnumid

Rõuge muinastalu

ootab ajaloohuvilisi töökäsi
Foto: Elena Salmina

R

õuge Ööbikuoru pervel asub
tuhande aasta taguste eesku
jude järgi rajatud muinastalu.
Ka sel suvel tehakse seal eksperimen
taalarheoloogia suvekooli raames ehi
tustöid. Jätkatakse poolelioleva rõht
palkhoone ehitamist, keskendutakse
katusele. Samuti viimistletakse lauda
ukseava ning ehitatakse uksed sepi
kojale ja aidale.
Kasutatakse ainult käsitööriistu,
nagu kirves, liimeister, vändaga puur,
nuga ja peitel. Süüa tehakse lõkkel,
saab harjutada odaviset, teha sepa
tööd ja tinavalu. 20. juulil korralda
takse rauasulatuseksperiment, mille
käigus üritavad Tartu ülikooli arheo
loogid korrata või ületada mullust
tulemust, kui rauamaagist saadi pool
teisekilone päts rauda.
Muinashuvilised on Rõugesse
oodatud alates 8. juulist. Eksperi
mentaalarheoloogia suvekool kestab
19. juulini. 20. juulil saavad huvili
sed osaleda Rõuge muinaspäeval ning
21. juulil pannakse muinastalu tal
veks valmis ja sõidetakse laiali.
Osalejatelt kogutakse 10 eurot
päeva kohta toidu ja majutuskulude

2018. aastal tehtud eksperimendi käigus õnnestus ise toota 1,5 kg rauda. Tooraineks
kasutati kohalikku Rõuge maaki koos mangaanirikka Tallinna teletorni maagiga
katteks. Öömaja saab osaleja soovil
kas Rõuge rahvamaja põrandal või
muinastalus, seega on tarvis kaasa
võtta magamistarbed. Rahvamajas on
ka WC ja dušš. Kui soovite tulla oma
majutuse ja toidukotiga, siis on osa
lus tasuta.
Registreerumiseks saatke e-kiri
aadressil ragnar.saage@ut.ee, täpsus

tades, millistel kuupäevadel soovite
osa võtta.
Tähelepanu, Tartu ülikooli tuden
gid! Teil on võimalus saada 3 EAP-d
(juhul kui varem on läbimata aine
HVAJ.01.004 muinastehnoloogiate
praktika).
Rõuge muinastalu / Loodusajakiri

T

änavusest loodusvaatlus
kampaaniast „Liigu ja vaat
le!“ võttis osa 162 loodus
huvilist, kes panid 8. aprillist 9. juu
nini kirja 1691 vaatlust. Kokku koha
ti 523 liiki.
92% kõigist vaatlustest hõlmasid
soontaimed, linnud, imetajad, lib
likad ja kahepaiksed, teisi liigirüh
mi oli tunduvalt vähem. Enim vaa
deldud liigid: metskits (49 vaatlust),
harilik kärnkonn (40 vaatlust), reba
ne (22 vaatlust; võsaülane (20 vaat

lust) ja päevapaabusilm (19 vaatlust).
Sel aastal kutsus keskkonna
agentuur inimesi loodusvaatlu
si tegema matka- ja terviseradade
le. Kõige populaarsemad vaatlus
kohad olid Tartu Tähtvere spordi
park, Laskevälja rattarada Värskas ja
Kilingi-Nõmme metsarada.
Täpsemate tulemustega saab tut
vuda loodusvaatluste andmebaasi
kodulehel lva.eelis.ee.
Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Piret Pappel

Loodusesõbrad vaatlesid ligi 500 liiki

Kahepaiksetest vaadeldi kõige rohkem harilikku kärnkonna, kes on meil
tavaline liik
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Foto: Rikardo Vallik

Foto: Karl Adami

Sõnumid

Mullu hinnati noorte kategoorias
peaauhinna vääriliseks pilt Valjala
kihelkonna Ariste küla rahaallikast

Järjekordne
hiite fotovõistlus

T

aas korraldatakse rahvus
vaheline hiite kuvavõist
lus, kuhu oodatakse foto
sid hiitest ja teistest looduslikest
pühapaikadest. Võistluse ees
märk on väärtustada põliste väe
paikade kultuuri- ja looduspäran
dit, jäädvustada nende hetkesei
sund ning suunata inimesi püha
paikades käima ja neid hoidma.
12. korda peetava võistluse
teema on looduslikud (mitte raja
tud) pühapaigad: hiied, pühad
mäed, puud, kivid, veekogud jm
looduspaigad, kus juba meie esi
vanemad käisid palvetamas, ravi
mas, ande jätmas, nõu pidamas,
ennustamas ja muid kombetalitusi
täitmas. Oodatud on nii Eestis kui
ka mujal maailmas jäädvustatud
ülesvõtted. Eeskätt idapoolsetele
hõimurahvastele mõeldes on kuva
võistlusel ka venekeelne veebileht.
Võistluse peaauhind on 1000
eurot, hõimurahvaste auhind 300
eurot ja kuni 16-aastaste piltni
ke auhind 200 eurot. Peale selle
jagatakse välja hulk eriauhin
du. Fotosid saab võistluse vee
bilehele (www.maavald.ee/kuva
voistlus-2019) üles laadida kuni
15. oktoobrini 2019. Hiite kuva
võistlust korraldab Hiite Maja
sihtasutus koostöös maavalla
koja ning vabatahtlike koostöö
ringiga Hiiepaik.
Hiite Maja sihtasutus /
Loodusajakiri
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Laulurästas eelistab pesa teha kuusemetsa. Ka see liik saaks linnurahust kasu

Õiguskantsleri hinnangul peab riik

linnupesade kaitseks
rohkem vaeva nägema

K

odanikuühendus Eesti Metsa
Abiks pöördus õiguskantsler
Ülle Madise poole ja palus
hinnata kevadsuviste raiete seadus
likkust. Õiguskantsleri kinnitusel ei
pruugi riigi tegevus olla piisav, et
saavutada looduskaitseseaduses ja
metsaseaduses kirja pandud ees
märgid. Nimelt, looduskaitseseadu
se § 55 lõige 6-1 keelab pesitseva
te metsalindude tahtliku häirimise ja
tapmise ning linnupesade hävitami
se. Õiguskantsleri hinnangul on rii
gil kohustus tagada seaduse täitmine.
„Täitevvõim ei saa raietööde kavan
damisel jätta arvestamata looduskait
seseaduse § 55 lõiget 6-1 ja hindama
ta raiete mõju lindude pesitsusrahu
le ning panna kogu vastutuse tööde
tegijale,“ teatas Madise. „Raietööde
tegemiseks loa saamiseks tuleb met
saomanikul või tema esindajal esi
tada keskkonnaametile metsateatis.

Keskkonnaametil tuleb seega hinna
ta üheaegselt seda, kas metsateatis
vastab nõuetele ja kas taotletav raie
vastab õigusaktidele. Seejuures tuleb
tagada, et raiet lubades järgitaks loo
duskaitseseaduse nõudeid.“
Ülle Madise nentis, et ehkki metsa
registri avalehel on soovitus pesitsu
se kõrgajal 1. aprillist 31. juulini raiet
mitte teha, ei pruugi sellest lindude
kaitseks piisata.
Õiguskantsler on saatnud oma hin
nangu edasi keskkonnaministeeriu
mile. Kodanikuühendus Eesti Metsa
Abiks on võtnud ühendust ka kesk
konnaametiga ja palunud selgitust,
kuidas amet kavatseb lõpetada loo
duskaitseseaduse rikkumise. Praegu
piirab keskkonnaamet ainult loodus
kaitsealuste liikide pesitsuspaikades
tehtavat metsaraiet.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti Metsa Abiks / Loodusajakiri

Bioaktiivsed loodustooted Šveitsist
liigestele, looduslikud toidulisandid,
vitamiinid ja looduskosmeetika

Natural. Precious. And simply good.

Puhas loodus, rahvatarkus ja
Šveitsi kvaliteet – kolm ühes!

Liigu terviseks!
Kadakakreem

Valuvaigistav, põletikuvastane ja kiire mõjuga
• Aitab kauakestvate seljavalude korral
• Aitab liigese ja lihasvalude korral
• Aitab venituse, põrutuse ja kõõlusepõletiku korral
• Kreemil hingamisorganeid desinfitseeriv toime,
efektiivne külmetushaiguste profülaktikaks
Kadakakreem on kiire mõjuga, soojendav ja verevarus
tust parandav. Sobib massaažiks.

Olio Plus 33+7, eeterlik õli

Eriline segu 33+7 looduslikust eeterlikust õlist, mis koos
moodustavad mõjusa lõhnabuketi ja toetavad üksteist
• Kergendab enesetunnet külmetushaiguste korral
• Leevendab lihas ja liigesevalusid
• Aroomilambis kasutades värskendab õhku ja meeli
Soovitame kasutada koos kadakakreemiga, lisades 1 tilk
õli kreemile ja masseerides valutavale kohale.

ArtiFit pulber

Pulber liigeste tugevuse ja normaalse funktsionaalsuse
säilitamiseks
• Toetab liigeseid suurema koormuse korral
(ülekaalulisus, sportlased)
• Aitab säilitada kõhrematerjali ja elastset sidekudet
• Säilitab ja parandab sünoviaalvedeliku kvaliteeti
• Leevendab liigesvalusid

ArtiFit kreem

Optimeeritud, tõhus kreem, millel on liigeseid
toetav ja tugevdav toime
• Toetab liigeskudede varustamist toitainetega
• Säilitab sidekoe elastsust
• Põletikku leevendav
• Vähendab valusid liigeskulumise korral

OsArTen

Looduslik abivahend liigestele, suurepärane
räni ning glükosamiini allikas
• Ennetab liigesehaiguseid ja kõhrede kulumist
• Leevendab liigesevaevusi ja vähendab
liigesejäikust
• Parandab liigeste liikuvust, põletikuvastane
• Aitab kaasa luude tiheduse säilitamisele
• Parandab naha, küünte ja juuste seisundit

Kurkumi kapslid

• Üliefektiivse kurkuminoidi, Cavacurmin®,
vormiga
• Tugev antioksüdant
• Põletikuvastane
• Toetav luudele, liigestele

Telli mugavalt e-poest www.nahrin.ee või tulge Swiss Nahrini
esinduspoodi Roosikrantsi 17 Tallinnas E–R 9–17, tel 618 0733

www.nahrin.ee

Foto: Piret Pappel

Sõnumid

Lea Leppiku koostatud näitusel saab teada, kuidas on kujunenud praeguses kõnepruugis kinnistunud tähtkujunimed

Tartu tähetorni suvenäitus
tutvustab eestikeelset taevakaarti

T

artu tähetorni aias saab
30. septembrini vaadata näi
tust „Eestlastele Eesti taevas!“,
mis annab ülevaate eestikeelsete tae
vakaartide kujunemisest.
Eestikeelseid taevakaarte on mõju
tanud nii teaduse areng kui ka moelai
ned. Üksikuid eestikeelseid tähe- ja
tähtkujunimesid tuleb sõnaraama
tutes ette juba alates 17. sajandist.
1886. aastal püüdis Ado Grenzstein

esimesel eestikeelsel taevakaardil luua
originaalse pseudomütoloogilise tae
vapildi. Suurema populaarsuse saavu
tas siiski Jakob Hurda uurimus tõeli
sest rahvaastronoomiast; selle põhjal
koostati ka 20. sajandi alguse kooli
õpikute taevakaarte.
Kahe maailmasõja vahel välja
antud kaartidel jäeti rahvaastronoo
mia kõrvale ja kasutati rahvusvahe
lisi nimesid. 1960. aastail, kui kõik

rahvapärane läks jälle moodi, kas
vas ka huvi eestlaste omakultuurilise
taevapildi vastu. 21. sajandil kasuta
takse Eestis valdavalt rahvusvaheliste
tähtkujunimede eestikeelseid mugan
deid. Nende kõrval on taevakaartidel
kindlalt oma kohta hoidnud rahva
astronoomiast pärinevad nimed, nagu
Suur Vanker, Põhjanael ja Linnutee.
Tartu tähetorn / Loodusajakiri

L

innuvaatleja Margus Eller
maa kohtas 30. mail Ruhnu
saarel punakurk-põõsalin
du (Sylvia cantillans), kes pesit
seb Vahemere maades ja talvitub
Aafrikas Sahara kõrbe lõunaosas.
Punakurk-põõsalind on Eesti linnu
liikide nimestikus 390. liik.
Punakurk-põõsalind eksib Põhja-

6
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Euroopasse suhteliselt sageli, näi
teks Soomes on liiki vaadeldud üle
40 korra ja seetõttu oli ta oodatud
eksikülaline ka Eestis.
Ruhnu saarel vaadeldud puna
kurk-põõsalinnu fotod ja laulu sal
vestise leiab eElurikkuse andmebaa
sist.
Linnuvaatleja/Loodusajakiri

Isasel punakurk-põõsalinnul on roostekarva rind ja punane silmarõngas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Mick Sway / Wikimedia Commons

Ruhnus kohati Eestis uut linnuliiki

Foto: Eesti loodusmuuseum

Foto: Ahto Kaasik

Sõnumid

Loodusmuuseum äratab uue
rakendusega ellu trilobiidid ja teised muistsed mereelanikud

Eesti loodusmuuseum pakub
moodsat elamust
Erametsas jääb kevadine raie iga omaniku südametunnistusele. Aburi hiis
raiuti maha tänavu juuni alguses

Loodusturismiettevõtted

paluvad ministrilt
linnurahu

L

igi 150 loodusturismiga tege
levat ettevõtet ja ühingut on
alla kirjutanud avalikule kir
jale, millega palutakse keskkonna
minister Rene Kokalt kevadsuvist lin
nurahu. Kirja on koostanud Marika
Mann, Mati Kose, Levo Tohva, Rene
Valner, Tarvo Valker ja Aivar Ruukel.
Loodusturismiettevõtted annavad
28. mail saadetud kirjas teada, et
toetavad ministri üleskutset Eesti
erametsaomanikele järgida riigi head
eeskuju ja pidada kevadsuvist raiera
hu, kuid paluvad kehtestada keskkon
naministri määrusega ametlik metsa
raiumise keeld.
Aprilli alguses pöördusid raiera
hu nõudega tollase keskkonnaministri
Siim Kiisleri poole kodanikuühendus
Eesti Metsa Abiks, Eesti loomakaitse
selts ja loomade eestkoste organisat
sioon Loomus. Kolm ühingut palusid

avalikus kirjas keskkonnaministeeriu
milt Eesti kultuurile kohast suhtumist
metsalindudesse.
Matkakorraldajad ja loodusgiidid
juhivad tähelepanu sellele, et pesit
susaegne metsaraie mõjub halvasti ka
turismile. Eesti on Euroopas kolme
enim tunnustatud linnuturismimaa
seas; linnureiside kõrghooaeg kestab
märtsist juunini. Lindude elus kõige
olulisemal ajal tehtav pesapuude raie
hävitab Eesti kui loodusturismi siht
koha maine ja kahjustab turismima
janduse rahvusvahelist konkurentsi
võimet.
Eestis kestab riigimetsas raierahu
15. aprillist 15. juunini, kuid üleriigi
list metsatööde keeldu pole välja kuu
lutatud.
Eesti loodusturismi ühing /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

E

esti loodusmuuseumil on
valmis saanud uudne liit
reaalsuse rakendus. Selle
saab tasuta alla laadida ja loodus
muuseumi jõudes oma nutitelefo
nis või tahvelarvutis tööle panna.
Liitreaalsuse puhul täienda
takse nutiseadmega pärismaail
ma ja kuvatakse sellele digikuju
tis. Nii saab ekspositsioonis teki
tada täiesti uue virtuaalse kihi ja
ellu äratada sadu miljoneid aas
taid tagasi välja surnud loomi,
piiluda muti maaalustesse käiku
desse või uurida lähedalt rahvus
liblika tiivamustrit.
Rakenduse loonud meeskonda
juhtinud loodusmuuseumi geo
loogiaosakonna juhataja Sander
Olo kinnitab, et liitreaalsuse abil
näidatav põhineb muuseumi
kogudel. Täpse ja detailse lõpp
tulemuse nimel on tehtud väga
palju eeltööd.
Paar aastat tagasi lõi loodus
muuseum oma esimese virtuaal
reaalsusfilmi. Muuseumis käijate
hulk on kiirelt kasvanud, seega
pakuvad uued tehnoloogilised
lahendused inimestele huvi ning
aitavad põnevaks teha teemasid,
mis muidu võivad jääda tähelepa
nuta või tunduda lihtsalt igavad.
Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri
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Välismaalt

Foto: Andreas Trepte / Wikimedia Commons

LÄÄNEMERi

Läänemere tursad
ja hülged on näljas
Rootsi teadlaste uuringu põh
jal kannatavad Läänemere toi
duahela tipus olevad röövkalad
ja hülged toidunappuse käes.
Probleem saab alguse merepõh
jast: eutrofeerumise tõttu kaha
neb põhjaelustiku arvukus, sest
suured merepõhjaalad on nii hapnikuvaesed, et ei sobi selgrootutele.
See omakorda mõjutab röövkalade toidubaasi ja kaladest toituvad hül
ged jäävad samuti hätta. Toiduvõrgustiku muutumist mõjutab ka soo
jenev kliima.
Allikas: EurekAlert

Kanada kuulutab plastile sõja
Kanada plaanib juba 2021. aas
tal loobuda ühekorraplastist.
Mis täpselt keelu alla läheb, peab
otsustama teaduslik uuring.
Tõenäoliselt keelatakse ühekorra
nõud ja plastvarrega vatipulgad.
Peaminister Justin Trudeau sõnul
visatakse riigis igal aastal ära ligi 8 miljardi Kanada dollari väärtuses plas
ti. Plasti taaskasutust suurendades saaks Kanada parandada keskkonna
seisundit ja Trudeau väitel tekiks nii juurde umbes 42 000 töökohta.
Allikas: National Geographic
GUiNEA

Foto: Federico Gomez Aghetta / Wikimedia Commons

ARGENtiNA

8

Looduskaitsjad ostavad
haruldaste liikide kaitseks
karjatamisõigust
Argentina Payunia looduskait
sealal elutsevad kümned harul
dased loomaliigid, kuid piirkon
nas oli õigus oma loomi karja
tada ka talunikel. Veiste karja
maa ja jootmiskohtade tõttu jääb
vähem elupaiku guanakodele. See liik pole küll väljasuremisohus, kuid
looduskaitsjad soovivad hoida kohaliku asurkonna head seisundit. Nüüd
on lõppemas läbirääkimised, mille tulemusel müüvad talupidajad ligi
18 000 hektari karjatamisõiguse looduskaitseorganisatsioonidele.
Allikas: Environment News Service

|488| EEsti LOODUs JUULI 2019

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Šimpansid söövad krabisid
Šimpansid on suuresti taimtoi
dulised, kuid söövad mõnikord
ka loomset toitu. Zürichi üli
kooli bioloogide välitööd kinni
tavad, et inimese lähim sugula
ne ei ütle ära ka veeloomadega
maiustamisest. Guinea Nimba
mäestiku vihmametsas elutse
vad šimpansid püüavad sageli
krabisid. Selleks kaevavad nad
näppudega jõepõhjas ja pööra
vad kive ümber. Krabiliha söö
vad ahvid ka siis, kui saadaval on
piisavalt palju puuvilju.
Allikas: AlphaGalileo

Foto: Clément Bardot / Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

KANADA

MYANMAR

Foto: Wikimedia Commons

India hiigelprügimägi
kasvab üha kõrgemaks
India New Delhi osariigis
Ghazipuris asub tohutu suur
prügimägi, mille kõrgus ula
tub 65 meetrini. Järgmisel
aastal kerkib prügilasu tõe
näoliselt kõrgemaks kui kuu
lus Tāj Mahali mausoleum,
mille kõrgus on 73 meetrit.
India ülemkohus on teata
nud, et lennuohutusele mõeldes tuleb prügilale paigaldada hoiatustuled.
Tohutu prügimägi kipub põlema ja selle juures tekivad maalihked, mis
on võtnud inimeste elu.
Allikas: ScienceAlert

Elevandid loovad
konnadele elupaiku
Elevandid tekitavad trampides
ja taimi süües sobivaid elutin
gimusi paljudele savannilooma
dele. Ajakirjas Mammalia ilmu
nud uurimuse järgi saavad aasia
elevantidest kasu ka Myanmari
kahepaiksed. Niiskel pinna
sel koguneb elevandijälgedesse
vesi ja nii tekivad pisikesed lom
bid, kus konnad saavad sigida.
Sellised loigukesed võivad toi
mida asurkondi ühendavate ast
melaudadena.
Allikas: PhysOrg

AUstRAALiA
Foto: Granitethighs / Wikimedia Commons

Foto: Pixabay

iNDiA

Üliharuldase putuka kaitseks
hävitatakse rotte
UusMeremaa ja Austraalia
vahelises Tasmani meres asub
Lord Howe’i saar. Sadakond aas
tat tagasi jõudsid karile jooks
nud laeva pardalt sinna ränd
rotid, kes on saarelt välja söö
nud paarkümmend endeemset
loomaliiki. Haruldane kojuseline Dryococelus australis arvati olevat
täiesti välja surnud, kuid nüüd on naabersaarelt leitud paarkümmend
looma. Looduskaitsjad plaanivad saarele viia tonnide kaupa rotimürki
ja loodavad, et kui saar on rotivaba, kolivad ka kohalikud haruldused
jälle sinna elama.
Allikas: Science

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

JUULI 2019 EEsti LOODUs |489|

9

Fotod: Karl Hallik

Sõnumid

Tänavuse aasta lind on öösorr

Algab kogu
suve kestev
öösorrikuulamisvõistlus

S

umedatel suveöödel võib
looduses kuulda mitme
suguseid hääli, muu hul
gas öösorri laulu, mis meenutab
vokiketramist. Eesti ornitoloogia
ühing kutsub loodushuvilisi kuni
15. augustini otsima öösorre ja
osalema aasta linnu kuulamise
ökovõistlusel.
Võistlusel osalejal tuleb päi
keseloojangu ja päikesetõusu
vahelisel ajal teha vähemalt kahe
kilomeetri pikkune retk ning
üles märkida kuuldud ja nähtud
öösorrid.
Liikuda tohib ainult jalgsi, rat
taga, rulluiskude või muu inim
jõul liikuva sõiduvahendiga.
Retkele minekuks sobivad vaik
sed sademeteta ööd, kui linnud
aktiivselt laulavad. Kuuldud ja
nähtud öösorride arv ning oma
liikumisteekond tuleb kirja panna
öösorri vaatluste kaardiraken
dusse www.eoy.ee/oosorr/oosor
rivaatlused/#/.
Arvesse läheb nii vaadeldud
lindude arv kui ka see, mitu
retke tehakse ja kui suur vahe
maa kokku läbitakse. Parimatele
osalejatele jagatakse auhindu.
Täpsemad reeglid on kirjas aasta
linnu kodulehel eoy.ee/oosorr/.
Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri
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Noorte keskkonnanõukogu liikmed (vasakult) Ann Leen Mahhov, Carolyn Mets,
Valentina Rukins, Helen Lokke, Joonatan Nõgisto, German Skuja, Merilin RaudnaKristoffersen, Roger Tibar, Carmen Kilvits ja Mikk Tarros

Noorte
keskkonnanõukogu
hakkab ministeeriumile
näpunäiteid jagama

E

esti noorteorganisatsioonide
esindajad kogunesid 5. juunil
keskkonnaministeeriumisse, et
luua noorte keskkonnanõukogu.
See on nõuandev organ, mis aitab
ministeeriumil noorte häält senisest
paremini kuulda võtta ja noortel
seadusloomes kaasa lüüa. Nõukogu
hakkab koos käima neli korda aas
tas. Seda laadi noorteühendused
tegutsevad näiteks Maltal, Iirimaal
ja Taanis.
Esimesel kohtumisel olid kõne all
kliimamuutused, keskkonnamuu
tuste mõju inimeste tervisele, mure
Läänemere ja Eesti looduse pärast.
Keskkonnanõukogu liikmed vali
sid oma juhiks Merilin Raudna
Kristofferseni. Tartu ülikooli zooloo
giaosakonna loodusressursside õppe
tooli magistrant Merilin Raudna
Kristoffersen esindab nõukogus bio

Noorte keskkonnanõukogu ja keskkonnaminister Rene Kokk kirjutasid alla
hea tahte koostööleppele
teaduste üliõpilaste seltsi.
6. juunil kirjutasid noorte kesk
konnanõukogu ja keskkonnaminister
Rene Kokk alla hea tahte koostöö
leppele.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

EL küsib

Ahto Kaasik
looduslike püha
paikade uurija

K

indlasti. See,
et Väike
Maarja valla Aburi külas
Kaalika maaüksusel suurte põldu
de vahel asunud pooleteise hektari
suurune põline hiiekoht eelmise kuu
alguses lagedaks raiuti, ei olnud para
tamatus. Vastuoksa, inimlikkus, hea
tava, riiklikud arengukavad, rahvus
vahelised suunised ja seadus ei luba
nud seda.
Mis siis valesti läks? Kõnekäänd
ütleb, et „oleks on paha poiss“, kuid
Aburi juhtumi puhul aitavad „oleksid“
ehk järgmisi hiierüüstamisi ära hoida.
1. Kui maaomanik oleks hooli
nud metsatukas kihavast elust, kui
ta oleks järginud esivanemate head
tava, mille põhjal kevadsuvisel ajal
metsa ei langetata, kui ta oleks järgi
nud looduskaitseseaduse sätet, mis

Foto: erakogu

Kas Aburi hiie maharaiumist
oleks saanud ära hoida?
keelab pesitsevaid linde häirida ja
tappa, siis ta poleks masinaid suvis
tepüha paiku metsa saatnud.
2. Kui hiiemetsa maha saaginud
töömees ja metsafirma oleks käitu
nud inimlikult ja eesti põliseid tava
sid arvestades, kui nad oleks järginud
looduskaitseseadust, kui nad tead
nuks, et pesitsevate lindude häirimi
sele ja tapmisele järgneb igal juhul
karistus, siis nad poleks suvistepüha
ajal hiiemetsa maha raiunud.
3. Kui maaomaniku raieteatise saa
nud keskkonnaamet oleks järginud
looduskaitseseadust, ning kui nad
oleks järginud inimlikkust ja head tava,
ei oleks nad 4. juunil saabunud raietea
tist samas kinnitanud või oleksid lisa
nud sinna vähemalt märke, et lindude
pesitsemise ajal ei tohi metsa raiuda.
4. Kui keskkonnaministeerium ei
oleks 2018. aastal allunud suurte met
safirmade nõudmisele ega oleks met
saportaalist ja maaameti geoportaa
list maha võtnud looduslike püha

paikade kaarti, oleks nii maaomanik
kui ka keskkonnaamet olnud teadlik,
et Kaalika maaüksusel asub hiis. Kui
keskkonnaministeerium oleks järgi
nud rahvusvahelise looduskaitseliidu
otsust ja juhendit looduslike pühapai
kade haldamise kohta, siis ta teinuks
kõik endast oleneva, et keskkonna
ameti töötajad tunneksid ja kasutak
sid looduslike pühapaikade kaarti.
5. Kui RMK ei oleks kandnud
Aburi hiit pärandkultuuri kaardi
le valesti või oleks parandanud vea,
kui see 2018. a ilmsiks tuli, siis oleks
keskkonnaamet kandnud raieteatisele
märke, et tegemist on hiiega.
6. Kui kultuuriministeerium poleks
2015. a peatanud looduslike pühapai
kade täielikku kaardistamist ega oleks
kümme aastat pidurdanud nende püha
paikade seadustamist, võinuks Aburi
hiis nüüdseks olla muinsuskaitse all.
7. Kui Eesti valitsus ja riigikogu
oleks rahastanud pühapaikade kaar
distamist kavandatud mahus ja oleks
sätestanud pühapaigad eraldi mäles
tise liigina 2012. aastaks, nagu see oli
ette nähtud pühapaikade arenguka
vas, siis me ei peaks praegu „olekseid“
ritta seadma.

Kuidas kassikakkudel Eestis läheb?

K

õige värskema
hinnangu järgi
pesitseb Eestis
30–50 paari kassikakke. Õigem oleks
küll öelda, et kassikakke on kuni
poolesajas elupaigas, sest osa neist
asustab ainult üks lind. Viimastel aas
tatel on kassikaku pesi leitud 14 elu
paigast, kuid kõik paarid igal aastal
ei pesitse. Sel aastal on Eestist kokku
leitud üheksa kassikakupesa, kus on
pojad. See arv tundub küll väike,
kuid on kassikakkudest rääkides siis
ki senine tippmark. Viimasel küm
nendil on olnud kokku neli sellist aas
tat, kui edukalt pesitses vaid kaks või
kolm kassikakupaari. 2009. aastal ei
läinud teadaolevatest pesadest lendu
ühtegi kassikakupoega, kõik pesitsu
sed nurjusid munemise ja haudumise

Foto: erakogu

Rein Nellis, keskkonna
agentuuri spetsialist, kas
sikaku seire koordinaator

ajal või murti pojad maha.
Kassikaku asustatud elupaikade hulk
on viimasel kümnendil jäänud ligikaudu
samale tasemele ja pesitsevate paaride
osatähtsus on tasapisi, kuid järjekindlalt
suurenenud. Samuti on viimastel aasta
tel olnud edukaid pesitsusi rohkem ja
pesarüüstet tulnud ette harvem. Seega
võib loota, et läbi aegade väikseima
arvukuseni kahanenud kassikakuasur
kond hakkab tasapisi taastuma.
Et planeerida, mismoodi populat
siooni hoida, on koostatud kassikaku
kaitse tegevuskava. Seal on oluliseks
peetud kassikakule sobivate elupai
kade inventuuri, et leida seni tead
mata pesapaiku. Ühtlasi kontrollivad
liigi elupaiganõudlusi tundvad vaat
lejad avalikes portaalides leiduvaid
kassikakuvaatlusi. Teadmata elupaiku
ohustavad peamiselt pesitsusaegsed
raietööd.
Selleks et selgitada välja pesitsus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

fenoloogia ja pesarüüste põhjused, pai
galdatakse kassikaku pesapaikadesse
edaspidi rajakaamerad. Kassikakk pesit
seb enamasti maapinnal vanas hõredas
männikus mõne väiksema kuuse all või
männitüve kõrval. Väiksemad pesapo
jad ja munad võivad seetõttu küllaltki
lihtsalt näiteks metssigade toidulaua
le sattuda. Seirajad leiavad rüüstatud
kassikakukurni ja ärasöödud poegade
jäänuseid üsna sageli, kuid nende lei
dude põhjal pole võimalik öelda, kes oli
pojad murdnud.
Pesarüüste vähendamiseks on
kümnesse kassikaku elupaika puude
otsa paigaldatud pesaalused. Alates
2013. aastast on kaks paari kassi
kakke neil alustel vahelduva eduga
pesitsenud ja tegid seda ka tänavu.
Ülejäänud kaheksast elupaigast on
kuus tühjaks jäänud ja kahes asus
tatud elupaigas ei ole kakud aluseid
omaks võtnud.
JUULI 2019 EEsti LOODUs
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Aasta olendite valimine meie lähiriikides ja maailmas
LÄTI
Aasta loom on põder

Lõunanaabrid lätlased on aasta
looma valinud märksa kauem
kui meie. Selle algatuse ajalugu
ulatub aastasse 2000, kui aasta
loomaks valiti ilves. Tiitlikandjate
hulgas ei ole sugugi olnud ainult
imetajad, vaid näiteks ka kahepaiksed (juttselg-kärnkonn,
2007. aasta loom), roomajad (harilik silenastik, 2012),
kalad (angerjas, 2017).
Tänavuse aasta loom on
põder. Läti aasta looma
valib Läti loodusmuuseum.

Põder

Foto: Gregory Smith
Flickr

Laanepüü

Foto: Michael Haeckel /
Wikimedia Commons

Lindudest on
välja valitud laanepüü

Teised aasta
olendid Lätis

Ka Läti aasta lindu on
valitud pikka aega:
aastast 1996.
Toonase aasta lind oli
rukkirääk. Tänavu on
tähelepanu all laanepüü.

Lõunanaabrid valivad
veel aasta seene (algatus
aastast 2003), sambla (2016),
Ämblik
taime (2003), puu (2001), elupaiga
Eresus sandaliatus
(2015), selgrootu (2008), teo (2005) Foto: Viridiflavus /
Wikimedia
ja geoloogilise objekti (2010), igal
Commons
aastal ei ole valitud aasta samblikku ega kala (mõlemad valiti esimest korda 2008).
Tänavuse aasta seen on Lätis krookusnarmik ja
aasta sammal viltjas udesammal.
Taimedest on tähelepanu all väike robirohi ja
puudest läiklehine pärn ning aasta elupaigaks
on valitud vana looduslik mets.
Läti aasta selgrootu on ämblik Eresus sandaliatus,
kes avastati Lätis Garkalnes alles 2014. aastal.
Geoloogilistest objektidest on välja valitud
Vidzeme piirkonna rannik, kus leidub rohkesti
Devoni liivakivipaljandeid.
Tänavu ei ole teadaolevalt valitud aasta tigu
ega kala.
Teavet aasta olendite kohta leiab veebilehelt
www.dabasdati.lv ja www.daba.gov.lv.

Läti aasta putukas on hallasääsk
Kolmas üsna pikaaegne tava on valida Läti aasta putukas, keda sealne
entomoloogiaselts on valinud 1999. aastast peale. Seda tiitlit kandis
esimesena kakstäpp-lepatriinu. Veel on aasta putukas
olnud näiteks käristaja (2001), harilik sipelgakiil
(2005), kaerasori (2007), pääsusaba (2009) ja
must-seenesultan (2014). Lõunamaist päritolu
suur palvetajaritsikas oli Lätis valitud 2017.
aasta putukaks. Tegu on kõige põhjapoolsema levikuga röövritsikaga, keda on
Daugava vesikonnas märgatud alates
Hallasääsk
2008. aastast: teda on kohatud
Anopheles
Daugavpilsis, Madonas ja Riias.
maculipennis
Tänavuse aasta putukas on hallasääsk Anopheles
Allikas:
maculipennis.
wellcomecollection.org

12

|492| EEsti LOODUs JUULI 2019

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

SOOME

Fookuses on
karvasjalg-kakk
Soomes on aasta lindu valitud alates
2000. aastast, mil selleks sai väänkael.
Algatuse eestvedaja on BirdLife Soome,
siht on tutvustada vähem tuntud liike.
Tänavuse aasta lind karvasjalg-kakk on
valitud Lapimaa linnuvaatlejate ühingu
eestvõttel.
Loe Soome aasta lindude kohta
www.birdlife.fi/suojelu/lajit/
vuoden-linnut.
Hobukastan

Karvasjalg-kakk

Foto: Dendrofil /
Wikimedia
Commons

Foto: Rex / Wikimedia
Commons

Põhjanaabrid on aasta puud
valinud juba 1977. aastast,
kui selle tiitli sai harilik pärn.
Alates 2001. aastast on valitud puuperekonda: esimene
oli lehiste perekond ja tänavu
on tähelepanu all hobukastanid.
Loe lisaks
www.dendrologianseura.fi/
?page_id=2219.

Euroopa aasta puu
Eestlaste tähelepanu köitis Euroopa aasta
puu valimine 2015. aastal, kui võistlusel
osales Saaremaal Orissaare staadionil kasvav tammepuu. 150-aastane tamm kogus
ligi 60 000 häält ja pälvis Euroopa aasta
puu tiitli. Tamm on jäänud keset väljakut
kasvama, sest 1951. aastal, kui staadioni
laiendati, ei õnnestunud puud traktorite
jõul välja juurida.
Tänavu on Euroopa aasta puuks valitud
Ungaris Pécsi linnas kiriku ees
kasvav 135-aastane harilik
mandlipuu.

Mandlipuu

Allikas: www.treeoftheyear.org

Rabapistrik

Foto: Dennis
Jarvis / Wikimedia
Commons

Kus veel valitakse
aasta lindu?

Aasta puuperekond
on hobukastanid

Aasta linnu idee
pärineb Saksamaalt
Järgmisel aastal saab
poolsada aastat ajast,
kui maailmas valiti esimest korda aasta lind.
Selle idee algatus pärineb Saksamaalt 1971.
aastast: siis valis sealne
looduskaitseühendus NABU
esimeseks aasta linnuks
rabapistriku. Tänavu
on selleks saanud
põldlõoke.

Kurgkotkas

Foto: Lip Kee Yap /
Wikimedia Commons

Aasta linnud
maailmas

suurkoovitaja
konnakotkas

Kõige levinum liigirühm aasta olendite
valimise kampaaniates on ilmselgelt
turteltuvi
linnud. Aasta lindu valitakse vähemalt
24 riigis üle maailma. Näiteks valitakse
aasta lindu Lõuna-Aafrika vabariigis, kus
tänavu on tähelepanu all kurgkotkas ehk
sekretärlind, Tšehhis (turteltuvi), Ungaris
(karkjalg), Valgevenes (konnakotkas),
mustjalg-tüll
Uus-Meremaal (2018. a lind oli uusmeremaa tuvi; tänavune valitakse aasta lõpus),
Šveitsis (kiivitaja), Norras (suurkoovitaja) ja
Hispaanias (mustjalg-tüll).
Vaata lisaks
de.wikipedia.org/wiki/
Vogel_des_Jahres_(international).

karkjalg
kiivitaja

uusmeremaa tuvi

kurgkotkas
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JUULI 2019 EEsti LOODUs |493|

13

Aasta olendid
innustavad loodust
tundma
Eestis on tava valida aasta olendeid
kestnud nüüdseks veerandsada aastat.
Millise liigi valimisest on see algatus
alguse saanud? Millised
liigirühmad on viimati
lisandunud?

1995
Lind
Kõige varem hakati meil valima aasta
lindu: esimese liigi valis Eesti ornitoloogiaühing 1995. aastal, mil selleks
sai rukkirääk. Kahel korral on aasta
linnuks valitud meie rahvuslind
suitsupääsuke: 2000. ja 2011.
aastal. See oli seotud asjaoluga, et ühing, kelle vapilind on suitsupääsuke,
tähistas kaheksa aastat
tagasi oma 90 aasta
juubelit.

1996
Puu

Aasta puud on valinud ajakiri Eesti Loodus
alates 1996. aastast. Selle soovituse oli andnud professor Viktor Masing aasta varem,
kui oli selgunud, et rahvuspuu valik osutus
võrdlemisi keeruliseks: rahvuspuu algatuse
käigus ilmnes, et ükski puu ei saanud teistest märkimisväärselt rohkem hääli. Olukorra lahendas idee valida igal aastal aasta
puu. Tänavu on aasta puu hoopis põõsas:
kibuvits, keda Eestis leidub mitut liiki.

Suitsupääsuke:
2000. ja 2011.
aasta lind

Foto: Aleksander
Kaasik / Wikimedia
Commons

Kutsik-kibuvits:
tänavue aasta puu
Foto: Ott Luuk

2010

Orhidee
Oleme harjunud
mõttega, et orhideed on eksootilised taimed,
kes kasvavad troopilistel aladel või kodus aknalaual.
Ometi saab Eesti loodus samuti uhkustada orhideedega. Juba kahekümnendat korda on meil valitud ka
aasta käpaline: tänavu on selle tiitli pälvinud lehitu
pisikäpp. Eesti kõige suuremate õitega orhideeliik on
mulluse aasta orhidee kaunis kuldking.

2013

Foto: Sven Začek / Wikimedia Commons

Liblikas

Loom

14

|494| EEsti LOODUs JUULI 2019

Foto: Ivar Leidus /
Wikimedia Commons

2014

Kobras

Selle rühma aasta liigi valimine sai
hoo sisse 2013. aastal, kui valituks
osutus hunt. Tänavu on tähelepanu
all kobras, kellega inimesel on ehk
niisama palju piike murda kui
hundiga.
Aasta looma valivad paljud asutused üheskoos: MTÜ Aasta Loom,
Eesti terioloogiaselts, Eesti looduskaitseselts, Eesti jahimeeste selts,
erametsakeskus, Tallinna loomaaed
ja Eesti loodusmuuseum.

Kaunis
kuldking:
2018. aasta
orhidee

Mulluse
aasta liblikas ja meie
rahvusliblikas
pääsusaba

Foto: Thomas
Bresson /
Wikimedia Commons

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ilmselgelt tunneb enamik liblikaid
eelkõige kaunite õrnade olenditena,
kelle lendu kevadel väga oodatakse:
usutavasti pidavat esimese liblika
tiivavärv vaatleja suve ennustama.
Ent meil leidub hulgaliselt ka selliseid
liblikaid, kes on väga peidulise eluviisiga. Mõnedki sellised on saanud
aasta liblika tiitli, näiteks sini-paelöölane 2017. aastal ja tänavu tähelepanu all olev kuslapuu-sõrmiktiib.
Aasta liblikat on Eesti lepidopteroloogiaselts valinud 2014. aastast.

2019
Kala
Kõige uuem rühm aasta
olendite algatusel on
kalad.
Aasta kala hakati ajakirja
Kalastaja eestvõttel valima alles tänavu: seda
tiitlit kannab jõesilm.
Aastaid on vaieldud, kas
sõõrsuude klassi kuuluv
jõesilm on ikka kala, ent
seni kuulub see liik siiski
kalade sekka.

Jõesilm

Foto: Tiit Hunt / Wikimedia Commons

2017
Seen

Aasta seene valimise
ajalugu ulatub kolme
aasta taha.
Algatusega tuli välja
Eesti mükoloogiaühing,
kes valis 2017. aasta
seeneks eestlase ühe
armastatuima hariliku
kukeseene. Mullu oli
tähelepanu all tuletael
ja tänavuse aasta seen
on soomustindik.

2017

Harilik kukeseen oli aasta seen tunamullu
Foto: Andreas Kunze / Wikimedia Commons

Sammal
Sammalde hõimkond
kuulub kõrgemate taimede hulka.
Erinevalt teistest taimedest ei ole sammaldel juuri: nende asemel
on niitjad väljakasvud.
Aasta sammaltaime
hakkasid Eesti samblasõbrad valima kolm
aastat tagasi: esimene
oli käolina, mullu osutus valituks harilik laanik ja tänavu on fookus
Wulfi turbasamblal.

2014
Muld

Wulfi turbasammal
Foto: Edgar Karofeld

Muld on ainus eluta looduskeskkonna osa selles algatuses.
Aasta mulda valib Eesti mullateaduse selts. Esimest korda tehti valik
2014. aastaks; toona võeti fookusesse Eesti kõige viljakam mullatüüp:
leostunud muld. Kuue aasta jooksul on tähelepanu all olnud paepealne muld, rabamuld, leetmuld ja näivleetunud muld. Tänavuse aasta
muld on madalsoomuld.

Madalsoomuld
Foto: EMÜ

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Reet Sau

Aasta lind

Öösorri isaslinnu tiibadel ja sabanurkadel on lennus näha tunnuslikud valged laigud

Aasta lind: kummituslik öösorr
Tänavuse aasta lind on öösorr, kes on pälvinud inimese tähelepanu öise eluviisi ja laulujoru tõttu. Rahvasuus on teda kutsutud mitut moodi, isegi arvatud, et öösorr on saatanast.
Triin Leetmaa, Renno Nellis,
Aarne Tuule

E

smakordne tutvus öösorriga
võib olla pisut hirmutav: juba
Aristoteles (384–322 eKr) tea
dis, et öösorr on saatanlik lind, kes
käib pimeduse varjus kitsede udarast
piima imemas, misjärel võis loomadel
piimaand kinni jääda või suisa näge
mine kaduda.
Sellest rahvajutust on pärit öösor
ri ladinakeelne perekonnanimetus
Caprimulgus: caper ’kits’ ja mulgeo
’lüpsma’. Ent kitselüpsjaks kutsutakse
öösorri ka mitmes teises indoeuroo
pa keeles, mh saksa (Ziegenmelker) ja
vene keeles (козодой). Hiina, hindi ja
araabia keelealal kitselüpsja legendi
16
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Öösorri arvukuseks
maailmas on
hinnatud 1,5–3
miljonit paari, sellest
Euroopas 0,6–1,1 miljonit
paari.
ei tunta ning ka eestlased pole seda
nimetust öösorri kohta kasutanud.
Siiski on Eestiski antud öösorrile
hulk rahvapäraseid nimetusi: ketraja
lind, laiskkull, metsavanamoor, ööso
ru jpt. Võiks koguni arvata, et pruu
kides öösorri nime, kardeti tonti välja
kutsuda. Ida-Eestis usuti, et kui voki
le nöörid peale jäetakse, tuleb öösorr
öösel vokki ketrama: „Ühekorra ärkan
üles – vokk vuriseb ja kedratasse.

Kargan üles, ei kedagi. Eks sie õli sie
üöema või üöämm“ (Torma) [6].
Kaitsealune lind, kelle arvukus
kahaneb. Öösorr (Caprimulgus
europaeus) kuulub öösorriliste selt
si öösorlaste sugukonda ja öösorride
perekonda. Eestis on ta selle perekon
na ainus liik. Tema lähisugulastest
võib Euroopas Pürenee poolsaarel
kohata punakael-öösorri (C. ruficollis). Meie öösorri pesitsusalad ula
tuvad Portugalist Mongooliani ja
Soome keskosast Põhja-Aafrikani. Ta
talvitub Sahara-taguses Aafrikas.
Öösorri arvukuseks maailmas on
hinnatud 1,5–3 miljonit paari, sel
lest Euroopas 0,6–1,1 miljonit paari.
Kuigi Euroopa populatsioon on olnud
stabiilne, on öösorri arvukus maail
mas hakanud kahanema [1].
Eestis on öösorr arvatud kaits
tavate liikide III kategooriasse kui
väheneva arvukusega liik. 2013. aas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

tal oli tema arvukus hinnanguliselt
10 000 – 20 000 paari, hiljuti korri
geeritud andmete järgi 5000 – 10 000
pesitsuspaari (EOÜ arvukuste töö
rühma andmed; vt joonist lk 20).

Foto: Triin Leetmaa

talvitusalad

sügisränne

pesitsusalad

Öösorr on rändlind, kelle teadaolevad pesitsusalad asuvad Euraasias ja talvitusalad Saharataguses Aafrikas. Geolokaatorite abil on tõestatud, et öösorre talvitub ka Kesk-Aafrikas
(sinine sõõr).
Kevadrändel läbivad öösorrid suhteliselt pikema
teekonna kui sügisrändel. [7]

Öösorri tüüpiline elupaik on sooserva okasmetsad. Oma pesa ehitusele ta aega ei
kuluta: muneb lihtsalt meelepärasesse kohta maapinnale
Foto: Arne Ader

Eestis võib öösorre kohata mai
algusest septembri lõpuni eelkõige
okasmetsades, sooservadel ja suurtel
lageraielankidel. Lageraiealad sobi
vad öösorrile pesapaigaks siiski vaid
mõne aasta, sest noorendikes ta ei
pesitse. Toitumas käib öösorr ka ava
maastikel.
IdaInglismaa majandusmetsa
des tehtud uuringute järgi on öösorri
kodupiirkonna suurus emaslindudel
keskmiselt 150 ha ja territoriaalsetel
isastel 75 ha, millest 10 ha suurust ala
võib pidada tuumalaks. Öised toitu
misretked viivad öösorre keskmiselt
750 meetri ja maksimaalselt 2,6 km
kaugusele pesast [9].
Öösorri peamine toiduobjekt
pesitsusaladel on liblikalised, kes
hõlmavad täiskasvanud lindudel
kuni 85%, poegadel isegi kuni 93%
menüüst. Toitutakse eri mõõtu putu
katest: isendid võivad olla alla 10 mm

Öösorri pesitsusja talvituspaigad

kevadränne

Täpsem rändetee on selgunud alles
hiljaaegu. Teave öösorri rändeteede
ja talvitusalade kohta oli kuni viimase
kümnendini võrdlemisi pealiskaud
ne, sest rõngastatud isendite leide
Aafrikast on olnud vähe. Muutuse
tõid pisikesed, vaid mõnegrammised
geolokaatorid ja GPSilogerid, mille
abil saab linnu liikumist jälgida pike
ma ajavahemiku vältel.
Telemeetriauuringute põhjal on
tehtud kindlaks, et peale seni teada
olevate talvitusalade, mis ulatuvad
Aafrika idarannikul Keeniast Lõuna
Aafrika vabariigini ja LääneAafrikas
Senegalist Kamerunini, leidub kol
mas talvitusala: KeskAafrikas Kongo
demokraatlikus vabariigis. Ühtlasi
on selgunud, et öösorride liikumis
tee kevad ja sügisrändel on veidi eri
nev: kevadel läbitakse pikem vahe
maa kui sügisel (vt kõrvalolevat joo
nist). Oletatavasti seisneb sellise päri
päeva kulgeva ringrände põhjus sel
les, et troopilises Aafrikas puhuvad
valdavalt idatuuled [7].

Pea külgedel asetsevad silmad võimaldavad öösorril näha ka selja taha

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Öösorride rõngastamisest Eestis

E

Vaiblas rõngastatud isend püüti
samas 2017. aastal. Eestis rõngas
tatud öösorri kaugeim taasleid on
Kirde-Poolast, kus 25. septemb
ril 1977 leiti surnuna sama aasta
11. augustil pesapojana Loobu külas
Lääne-Virumaal rõngastatud lind.
Välismaal rõngastatud öösor
ride taasleide Eestis on üks:
9. augustil 2017 Uusimaal Soomes
rõngastatud pesapoeg leiti sama
aasta 27. septembril hukkununa
maanteelt Kuusalust Harjumaalt.
(Olavi Vainu, keskkonnaagentuuri
ja Matsalu rõngastuskeskuse suu
lised andmed)

Foto: Aarne Tuule

estis rõngastati esimene
öösorr 1934. aastal. Enne
Matsalu rõngastuskeskuse
rajamist sai Eestis „TARTU“ või
„MOSKWA“ kirjaga rõnga jalga
kolmkümmend isendit. Peale nende
rõngastati „MOSKWA“ rõngaste
ga kuus lindu aastatel 1971–1974.
Alates 1970. aastast on „ESTONIA
MATSALU“ kirjaga rõnga saanud
69 pesapoega ja 233 lennuvõimelist
öösorri (2017. aasta lõpu seisuga).
Taasleide on praeguseks teada
kolm: 28. augustil 2010 Pulgojal
rõngastatud öösorr püüti samas
2011. aastal ning 2. augustil 2016

Foto: Kalmer Lehepuu

Enamasti on öösorri pesakonnas kaks poega; nad iseseisvuvad umbes kuu vanuselt

Teedele tulevad öösorrid õhtuhämaruses puhkama ja toitu püüdma, ent siin võivad nad sattuda ohtu ja hukkuda kokkupõrkel autoga
18
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kuni 20 mm suurused [10].
Seevastu talvitusaladel koosneb
öösorri toit 53% ulatuses mardikalis
test ning vaid 16% hõlmavad öölib
likad, põhiosa on pimedas aktiivsed
putukad [4].
Aasta linnul on mitu huvitavat
kohastumust. Öösorri lend on hää
letu, meenutab kaku lendu: kiirete
le tiivalöökidele järgneb liuglemine
ja järsud manöövrid. Teisiti polekski
võimalik lennult putukaid tabada.
Peale lennuosavuse aitab öösorril
pimeduses jahti pidada mitu muud
kohastumust. Tema pea külgedel
asetsevad suured silmad võimalda
vad näha ruumiliselt ja piltlikult öel
des ka selja taha. Öösorril on silma
tagaosas võrkkesta all valgust peegel
dav membraan: sellelt peegeldub val
gus, mis on kord juba silma läbinud,
kuid jäänud valgustundlikel retsepto
ritel neeldumata, tagasi võrkkestale.
Seeläbi paraneb märgatavalt pimedas
nägemise võime.
Kuigi nokk on öösorril pisike, on
suu avatuna päris suur: nõnda saab
väga edukalt putukaid püüda. Seda
võimaldab alalõua eriline ehitus, mis
tõttu võib nokk avaneda nii üles-alla
kui ka kõrvale.
Nägemisteravus on öösorril pea
aegu niisama hea kui kakkudel, ometi
ei näe ta oma noka ette, kuna silmad
asetsevad pea külgedel. Saagi taba
misest annavad talle märku tundli
kud harjaselaadsed suled nokatüvi
kul. Neid erilisi vurrusid saab öösorr
puhastada ja kohendada keskmi
se varba küljes oleva kammilaadse
moodustisega. Sellega korrastab ta ka
sulestikku.
Ennast kehtestatakse hääle ja tiivaplaksudega. Pesitsusterritooriumi
hõivamisest annab öösorri isaslind
märku kaugele kostva lauluga, mida
on võrreldud hobuse soristamise ja
vokiketramisega. Lühikeste pauside
ga võib laul kesta tunde: päikeseloo
jangust aovalguseni.
Inimkõrvale kõlab öösorri laul
enamasti üsna ühtlase joruna. Ent
selles on siiski võimalik eristada
pikka ja lühikest osa: nende ampli
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tuudid erinevad keskmiselt 2,9 korda.
Oletatavasti annab laulu lühike osa
öösorrile võimaluse sisse hingata [3].
Oma territooriumist annab öösorr
teada ka teravate tiivaplaksudega,
lüües lennul tiivaotsi kokku, ning
kõlavate hüüetega: „kruik“.
Sorinalaul ja tiivaplaksud ongi and
nud meie esivanematele ajendi kutsu
da seda lindu näiteks ööplaksutajaks,
hobuseoreliks ja sorrlopiks. Seevastu
iseloomulikku hüüdu ei ole eestla
sed märganud või vähemalt pole seda
öösorriga seostatud [6].
Meie öösorr on mitmes mõttes
tagasihoidlik. Öösorri Aafrikas
pesitsevad sugulased lipptiiböösorr
(Caprimulgus longipennis) ja linttiib
öösorr (C. vexillarius) saavad pesit
susajal uhkustada kuni kaks korda
oma kehapikkusest suuremate ehis
sulgedega. Meie öösorr on välimu
selt märksa tagasihoidlikum: ta on
rästa suurune, ülapool on tume
pruun, musta ja halliviiruline ning
alapool kollakaspruun, musta viiru
tusega; nokk on pisike ja jalad lühike
sed. Üksnes isaslinnu sulestikku ehi
vad valged „helkurid“ tiibadel ja saba
nurkades.
Ent tagasihoidlikkus tuleb öösorri
le kasuks, sest vastupidi öisele aktiiv
susele lesib ta päevasel ajal peaaegu
liikumatult mõnel oksal või maapin
nal ning lendu läheb alles matkaja või
röövlooma nina alt.
Ka pesaehitusele ei kuluta öösorr
üleliia energiat. Oma kaks valget,
hallide ja pruunide laikudega muna
muneb ta juuni algul otse maapin
nale, teinekord suisa metsaraja
le. Räägitakse, et öösorrid kannavad
oma mune või poegi ohutumasse
kohta, ometi ei ole sellise käitumise
kohta ümberlükkamatuid tõendeid.
Öösorri haudeperiood vältab
17–21 päeva; pesal istub peamiselt
emaslind. Isaslind võtab selle kohus
tuse üle vaid hommiku või õhtuhä
maruses, et emaslind saaks toitumas
käia.
Pojad iseseisvuvad umbes kuu
vanuselt. Juba enne seda võib emas
lind jätta pesakonna kaasa hooleks ja
asuda uut kurna munema, kusjuures

Öösorri loendusalad
Aastail 2012–2018 loendati öösorre
kuueteistkümnel Natura 2000
linnualal (rohelised).
Tänavu loendatakse
öösorri kolmel
linnualal (punased):
Sirtsis,
Tudusoos ja
Kõrvemaal.
Natura alad

Öösorriloendused Natura 2000 linnualadel

N

atura 2000 on üleeuroo
paline kaitstavate alade
võrgustik, mis hõlmab
loodus ja linnualasid. Euroopa
Liidu loodusdirektiivi (92/43/
EMÜ) alusel loodud võrgustiku siht
on tagada haruldaste või ohustatud
loomade ja taimede ning nende elu
paikade ja kasvukohtade kaitse.
Eesti Natura 2000 alade võrgus
tikus on 66 linnuala ja 542 loo
dusala kogupindalaga 14 863 km2.
Üheteistkümnel linnualal (pind
ala kokku 2841 km2) on üks siht
liik öösorr: me peame tagama, et
tema elupaigad neil aladel säilik
sid. Liiki loendatakse siiski ka teis
tel linnualadel, sest oleme riiklikult
seadnud sihi seda liiki kaitsta mit
mekümnel alal.
Eesti ornitoloogiaühing hakkas
süstemaatilisi linnustikuinventuu
re Natura 2000 linnualadel tegema
2012. aastal; eelmise aasta seisu
ga oli standardiseeritud metoodi
ka alusel öösorre loendatud kuue
teistkümnel linnualal. Tänavu loen
datakse öösorre Sirtsi, Tudusoo ja
Kõrvemaa linnualal. Linnualade
inventuure toetab keskkonnainves
teeringute keskus.

Millal öösorri vaadelda?

P

arim aeg öösorriga lähemalt
tutvuda on jaanipäevajärg
setel soojadel suveöödel, kui
salapärase linnu laulujoru kõlab
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Senistel seirealadel (linnualadel)
on öösorre otsitud kokku ligi 700
kilomeetri pikkusel teekonnal, sh
suures osas rasketel soomaastikel
öösel liikudes. Nõnda on kirja saa
nud 570 öösorri: see on umbes üks
öösorripaar kilomeetrise teekonna
kohta. Loendusi on tehtud liigi
le sobivaimates elupaikades: kuiva
des männikutes ja sooservametsa
des. Mujal on tema asutustihedus
eeldatavasti väiksem. Parimad ja
suurimad öösorrialad on Lahemaa,
AlamPedja, Luitemaa ja Suursoo
Leidissoo linnuala.
Öösorre käiakse linnualadel
loendamas 15. juunist 15. juulini;
läbi käiakse kõik alal asuvad öösor
rile kohased elupaigad: okasmet
sad, sooservad ja kuivad lageraie
langid. Selleks liigutakse vaikse ja
sademeteta ilmaga soojadel öödel
(temperatuur vähemalt 10 °C) eel
kõige jalgsi mööda teid ja sihte või
piki sooserva ning pannakse kirja
kõik kuuldud ja/või nähtud isendid.
Vaatlusandmeid tõlgendades arves
tatakse, et öösorri laul kostab met
sas vähemalt poole kilomeetri ja
avatud maastikul koguni kuni kilo
meetri kaugusele.

rabamaastikel. Isegi kui ei õnnes
tu öösorri ennast näha, pakub öine
loodus ja hääled suurepärase ela
muse. Toredaid öösorriõhtuid!
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Öösorri levik Eestis
Uue linnuatlase välitööde käigus hinnati enamikus ruutudes (ruudu suurus 25 km2)
öösorri asustustiheduseks alla 40 paari 100 km2 kohta. Selle põhjal on tõenäoliselt
1993. ja 1998. aastal liigi arvukust tegelikkusest väiksemaks ning 2008. ja eriti 2013.
aastal suuremaks hinnatud [2]
2003–2009
liigi olemasolu on kindel
liigi olemasolu on
tõenäoline
liigi olemasolu
on võimalik

Öösorri
hinnanguline
arvukus
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partneriks võib ta valida ka uue isas
linnu.
Mitme pesakonna üleskasvata
mine ühe pesitsushooaja jooksul on
vajalik, sest röövluse või muude põh
juste tõttu hukkub keskmiselt 38‒48%
kurnadest [5]. Samas juba lennu
võimestunud öösorride elumus on
64‒74% [11] ning öösorri eluiga on
looduses keskmiselt 5,6 aastat [1].
Ohuks on kisklus, maastikumuutused ja autoliiklus. Putuktoidulise
maas pesitseva linnuna ohustab
öösorri põhiliselt toidubaasi ja elu
paikade kadumine ja kisklus. Eri
uuringutega on tehtud kindlaks, et
intensiivpõllumajanduse ja pestitsii
dide kasutuse tõttu on järsult vähe
nenud üle 40% putukaliikide arvukus,
kusjuures enim on mõjutatud liblika
lised ja mardikalised – öösorri oluli
sed toiduobjektid. Putukate globaalne
biomass kahaneb aastas ligi 2,5% [8].
Peale toidubaasi mõjutavad maa
kasutuse muutused otseselt öösor
rile sobilike elupaikade seisundit.
Intensiivne metsaraie, suurte alade
muutmine põllumajandusmaaks ja
valglinnastumine on ohtu seadnud
20
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Putuktoidulise
maas pesitseva
linnuna ohustab
öösorri põhiliselt toidubaasi
ja elupaikade kadumine ja
kisklus.
paljud öösorri põlised elupaigad nii
pesitsus- kui ka talvitusaladel.
Arvatavasti ohustab öösorre
muude tegurite kõrval märkimisväär
selt ka autoliiklus: teedelt leitakse
üsna palju hukkunud isendeid. Ent
teedelt on hukka saanud öösorre ka
märksa lihtsam leida kui maastikult,
sestap on liiklussurmade osakaalu
keeruline hinnata.
Teedele meelitavad öösorre head
toitumisolud: saakobjektide suu
rem arvukus ja avatud maastik, kus
putukate siluetid on öötaeva taustal
paremini näha. Maanteed on öösor
ridele mugavad puhkekohad, kust
saagi tabamiseks sööstlende teha.
Lähenevate autode tulede valgel jää
vad linnud aga justkui hüpnotiseeri
tult paigale ega jõua õigel ajal põge
neda.
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Triin Leetmaa (1988) on harrastusornito
loog, Eesti ornitoloogiaühingu nõukogu
ja öösorriaasta meeskonna liige. Tegeleb
aktiivselt linnustiku seirete ja inventuu
ridega.
Renno Nellis (1982) on looduskaitse
bioloog, Eesti ornitoloogiaühingu nõuko
gu ja öösorriaasta meeskonna liige. Peale
linnukaitsetegevuse juhib ornitoloogia
ühingus linnuseire ja metsalinnustiku
projekte.
Aarne Tuule (1984) on vabakut
seline ornitoloog, Eesti ornitoloo
giaühingu nõukogu ja Kotkaklubi
juhatuse liige, öösorriaasta vedaja.
Röövlinnuentusiastina koordineerib muu
hulgas kanakulli ja väike-konnakotka sei
ret Eestis.
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Panin tähele aasta looma

S

eda, kuidas kobras puid lange
tab, on vähemasti telekast iga
üks näinud. Ja paisuga tõkesta
tud jõge ka. Aga kobras tuleb toime
ka uute „jõgede“ kaevamisega. Mind
panevad just seesugused vaatepil
did kukalt kratsima: kuidas, milleks?
Mina pole näinud ei telekast ega oma
silmaga, aga mingil moel kobras seda

Kommenteerib loomateadlane
Nikolai Laanetu:
ee foto on tõenäoliselt tehtud
Prandi jõe kesk- ja ülemjook
su piirkonnas. Olen selle jõega
hästi tuttav, sest samal alal paiknes
mul saarma püsiseirepaik.
Sel jõelõigul on kaldad madalad
ja turbased. Jões on palju allikaid;
pajustikke leidub suhteliselt vähe ja
kopra peamine toit on peale pajude
ka sookask. Teadupärast paisutavad
koprad vett, et pääseda toiduliikide
le paremini ligi ja hõlbustada nende
vedu. Ent kirjeldatud laadi maasti
kul paisutamine kuigi hästi ei õnnes
tu. Seega tuleb kopral kasutada muid
võtteid: rajada ulatuslik kanalite ja
urgude süsteem, et oma toitumisala

S

teeb: rajab jõeäärsesse metsa sadu
meetreid looklevaid kraave. Võib-olla
siis puude parvetamiseks?
Pildil on jupp sellist kraavi –
liiga sügav, et läbi sumada; vaevaga
ehk hüppad üle. Selle kraavi puhul
polnud näha märke palgiparvetusest.
No milleks siis selline Heraklese
vägitöö? Kaks aastat varem, kui

Foto: Villu Anvelt

Kobras
rajab kanaleid
viimati seda kallasrada kõndisin,
neid koprakraave veel polnud. Peale
kraavide on ilmunud muidugi ka
sajad risti-rästi langetatud puud.
Pilt on tehtud kolme aasta eest
Järvamaal Prandi looduskaitsealal
samanimelise jõe äärses metsas.
Villu Anvelt

laiendada ja varjevõimalusi paranda
da. Kõige ulatuslikumad uru- ja kana
lisüsteemid ongi justnimelt madalate,
soostunud ja turbaste kallastega vee
kogudel.
Madalad kanalid tekivad pehmel
ja märjal pinnasel loomade liikumi
se tulemusena, neid puhastatakse ja
vajaduse korral süvendatakse korra
päraselt. Sügavad kanalid tekivad aga
siis, kui varisevad sisse pehmesse pin
nasesse rajatud urgude laed. Samu
ti kasutab kobras kanalitena madala
veelisi kraave, süvendades ja puhasta
des neidki risust.
Vanades ja hästi väljakujune
nud koprapesakondades, mis asu
vad madalate ja üleujutatavate lam
mialadega piirkonnas, võib sel

liste kanalite pikkus ulatuda üle
poole kilomeetri ja urgude üldpik
kus üle poolteise kilomeetri. Jääb
vaid imestada, kui suur setete kogus
kraabitakse välja veekogu sängi või
tõstetakse kallastele. Suur osa set
teid ladestub küll kopra paisutatud
alale, osa aga kannab vesi allavoo
lu, kuni see settib kas voolusängi
vaikse vooluga piirkonnas, kantakse
merre või järvedesse. Osa aga kan
dub suurveega luhtadele ja on neile
oluline väetis.
Ehitustegevus on omaette huvitav
peatükk kopra eluviisides, mida võiks
senisest laiemalt käsitleda, et inime
ne mõistaks selle liigi tähtsust meie
keskkonna kujundajana, selle häid ja
ka halbu külgi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Joonis: „The Cambridge natural history” (1895–1909) / flickr.com

Saame tuttavaks aasta looma mardikaga!

Kopramardika välisehitus pealt- (A) ja altvaates (B) ning tundel (C)

A

rvatavasti on enamik kopraid
küttinud jahimehi teda koha
nud. Saagilt nahka maha võt
tes pole ilmselt jäänud märkamatuks
pisikesed kollakad või pruunikad vil
kad loomakesed. Siin-seal kopra kar
vakasukas, tavaliselt pea piirkonnas,
vilksatavad nad hetkeks karvkatte pin
nale ronides, ja õige pea sukelduvad
taas tihedasse karvkattesse. Teadkem
siis, et see paari-kolmemillimeetrine
tegelane pole keegi muu kui kopra
mardikas (Platypsyllus castoris).
Jahimehed kutsuvad teda tihti
kopratäiks või koprakirbuks. Täpselt
samamoodi halvaendeline nimi on
loomakesel ka näiteks vene ja saksa
keeles. Tõde on aga sootuks teine: tegu
on hoopis mardikaliste seltsi kuulu
va täiesti süütu liigiga, kes oma pere
meeslooma kobrast isegi mitte ei ham
musta, ei ime ta verd, ei kahjusta tema
22
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väärt karvakasukat ega levita haigusi.
Tema toidulauaks on kopra naha sarv
kihis elunevad mikroskoopilised para
siitlestad (kelle liike on kopral teada
päris mitu) ja sarvkihist lahti pude
nevad surnud rakud. See omapärane
mardikas on suuteline elunema üks
nes kopral. Mardikas on pime, lennu
tiibadeta ja tugevasti lühenenud kat
tetiibadega; erinevalt näiteks kirbust
on tema keha lapik kõhu-selja suunas
ning ta ei oska hüpata.
Kopramardikad hakkavad jahi
meestele paremini silma siis, kui küti
tud kobras jahtub, või tuuakse maha
jahtunud kobras sooja ruumi (näiteks
saunakuumuse kätte). Näib, et tempe
ratuuri muutused nii ühes kui ka tei
ses suunas muudavad mardikad när
viliseks ja sunnivad neid liikuma karv
katte pinnale. Tavaolekus hoiab mar
dikas tihedas aluskarvas naha lähe
dusse ja vaatlejale silma ei hakka.
Kopramardikas on levinud Euroo

E.

Ri

Ilmar Süda

ce

Kopramardikas
in

o
Fot

:

rl
Ma

Kolmemillimeetrised mardikad veedavad
enamiku elust sügaval „metsas“, s.o kopra
karvastikus, ent ärevuse korral hakkavad
vilksamisi ilmuma karvastiku pinnale
pas ja Põhja-Ameerikas ‒ seal eluneb
ta kanada kopral. Teadusele avasta
ti see olevus 1869. aastal Hollandis
Rotterdami loomaaias, samal aastal
kirjeldati teda ka liigina. Eestis teada
olevast 3800 mardikaliigist on kopra
mardikas oma äärmusliku eluviisi ja
kohastumuse poolest üks kummali
semaid.
Ilmar Süda (1963) on entomoloog, Eesti
mardikaliste uurija, endine jahimees.
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Fotod: Remo Savisaar

Panin tähele aasta looma

Kevadtalvine toidunappus sundis turvakaalutlusi tagaplaanile jätma

Kobras mitte lihtsalt ei jooksnud, vaid suisa lendas!

Lendav kobras
M
Remo Savisaar

ärkasin ühel märtsikuu
päeval lagedal väljal liiku
mas kobrast. Vaatepilt oli
ootamatu, sest teadsin, et lähim vee
kogu on paarisaja meetri kaugusel
ning jääkaane all. Tavaliselt ei söanda
koprad kaitsvast veekogust nii kauge
le liikuda. Märsikuu lõpp on aga aeg,
kus kobraste sügisel varutud toidu
varu – mis susatakse veekogu põh
jamutta – on enamasti otsakorral.
Küllap see oligi põhjus, mille tõttu
turvakaalutlused tagaplaanile jäid.
Kopral oli siht silme ees – paju
põõsastik. Sealt naksaski ta korraliku
oksa ning võttis siis ette kolmesaja
meetrise tagasitee, pajuoks hambus.
Hiljem sain selgeks, et kobras oli
hoidnud veekogu ääres lahti väikese,
napilt meetrise läbimõõduga jääva
ba ala. Sealt käis ta siis sisse ja välja.
Tema käimisest kaugesse pajupõõsas
tikku oli tekkinud korralik rada.
Järgmisel hommikul tulin tabama
hetke, millal kobras taas söögipoo
list läheb tooma. Jälgisin tuule suun
da ja sättisin end kopraraja lähedale,
et loom saabudes mulle ise ligi kõn
niks. Mõni tund ootamist ja plaan sai
teoks. Sain saabunud koprast kenad
pildid.

Järgmisel päeval toimisin sama
plaani järgi. Märtsikuine ilm oli aga
muutlik. Kord paistis päike, aga siis
tekkisid pilved ja läks tuisuks. Olin
algul küll looma suhtes allatuult,
kuid tõusnud tuul mängis vingerpus
si. Kobras lähenes taas, oksad ham
bus. Avatud veest, turvalisest paigast,
lahutas teda napp paarkümmend
meetrit. Ühtäkki tundis kobras võõ
rast lõhna. Oksad pudenesid ham
bust, loom tardus, kuulatas, nuhutas
õhku ja leidis, et targem on vee kaits
vasse rüppe pageda.
See, mis järgnes, üllatas mind
kõvasti. Kobras, kes muidu liigub ikka
vaikselt ja taaruvalt, sööstis vaba vee
poole väledalt nagu taksikoer. Ta mitte
lihtsalt ei jooksnud, vaid suisa lendas!
Mõni hetk hiljem oligi ta juba vees.
See spurt oli võimas! Mina jäin aga
vaikselt lumele lamama ja kümmekon
na minuti jooksul veendus ka kobras,
et õhk on nüüd taas puhas. Seejärel
läks ja tõi maha jäänud oksad ära.
Sama kobrast õnnestus mul seal
jälgida veel seitsmel järjestikusel päe
val, mille jooksul ilm sulaks läks ning
veekogu jääkaane alt vabanes.

Remo Savisaar (1978) on rahvusvahe
liselt tunnustatud loodusfotograaf, loo
dusgiid, fotokoolitaja, pildistanud Eesti
loodust ligemale 15 aastat.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Veekogud on kobraste kodu ja
kindlus. Siin ei mallanud näljane
kobras siiski ära oodata, millal
kaaslane toidu turvalise lahtise
vee juurde viib, vaid hakkas juba
poolel teel sööma, takistades
niiviisi toidu toojat. See nägi välja
nagu vägikaikavedu

Sellele koprale meeldis einestada
nii, et saba oli kogu aeg püsti
ja veest väljas. Võib-olla oli see
komme seotud kunagise õnnetusega, kui sabast läks erakordselt
suur tükk kaduma: kas karmis territoriaalses võitluses teise kopraga
või kohtumisel mõne veesõiduki
sõukruviga
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Aasta muld

Milline on madal
soomulla rahvus
vaheline nimetus?

M

◊ 1. Metsamulla soostumine intensiivistub, kui ala pidevalt üle ujutatakse. Karula,
Valga maakond

Madalsoomuld:
2019. aasta muld
Eestimaa muldkatte suuremõõtkavalisel (1 : 10 000) digiteeritud kaardil on eristatud 109 mullaliiki [3]. Eesti mullateaduse selts on tänavuse aasta mullaks valinud madalsooturvasmulla ehk madalsoomulla. See muld on kujunenud
toitainerikka vee mõjul alaliselt liigniisketes oludes.
Raimo Kõlli, Tõnis Tõnutare

T

eatavasti peetakse turvasmul
laks mulda, mille pindmise
turbakihi tüsedus on vähe
malt 30 cm. Madalsoo turbalasun
dist talitleb bioloogiliselt aktiivse kihi
na ehk madalsoo-(turvas)muldkattena
üksnes selle pindmine, Eesti oludes
kuni umbes 50 cm paksune kiht: selles
toimib bioloogiline aineringe taimkat
te ning elusorganismide ja turvasmulla
vahel. See kiht on alumistest paremini
õhustatud ja elurikkam, mistõttu saab
turbaaines seal laguneda ja aset leida
muundumisprotsessid, ühtlasi lades
tub uus turvas. Olenevalt sellest, kui
das muutuvad muldkattes ökoloogili
sed olud, nagu kuivamine-märgumi
ne, soojenemine-külmumine, kobes
tumine-tihenemine, on ülekaalus kas
turba mineraliseerumine või siis uue
24
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turbakihi teke.
Turvasmuldkatte all asuva lasundi
tüsedus võib olla mitu meetrit ja seda
tuleks käsitleda maavarana, mis saab
turvasmuldkattena talitleda ainult
siis, kui lasund avaneb või satub maa
pinna lähedusse (kaevandades või kui
turbalasund on kulunud mineralisee
rumise ja tihkestumise tõttu).
Eestis on turvasmuldadest valda
valt levinud madalsoo- ja rabamul
lad: nende kahe üleminekualal on
osutunud vajalikuks eristada siir
de- ehk üleminekusoo turvasmulda.
Siirdesoomuld eristub madalsoomul
last 10−20 cm tüseduse rabaturbakihi
poolest: see kiht paikneb madalsoo
turba pindmises (< 30 cm) kihis (◊ 3).
Milliseid madalsoo-turvasmuldi
meil leidub? Eestis on turvasmulda
de pindmise turbakihi tüseduse alusel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

adalsoomuldade otse
tõlke ingliskeelne vaste
on fen soils. Üleilmse
mullaressursside viite baasi (WRB,
World Reference Basis for Soil
Resources) järgi antakse muldade
le nimetused neid kirjeldavate tun
nussõnade abil [1]:
• histic, mis tähendab turvast;
• sapric/hemic – hästi (M3, t3)
ja/või keskmiselt lagunenud
(M2, t2) turvas;
• rheic ‒ põhjaveetoiteline või
pealevalguva pinnavee toiteline;
• eutric ‒ muld on suure kül
lastusastmega aluseliste kati
oonide poolest ja rikas toite
elementide poolest;
• drainic tähendab kuivenda
tust;
• hyperorganic ‒ turbakihi pak
sus on üle kahe meetri;
• lignic – puuturba olemasolu;
• limnic – järvesetete olemas
olu;
• transportic – muld on teisal
datud (TxM);
• relocatic – muld on koha peal
läbi segatud (TyM);
• colluvic – maetud ehk kattu
nud erosiooni käigus või muul
moel teisaldatud mullakihiga
(Md, TzM);
• fluvic – muld sisaldab üleuju
tusvee setteid (AM);
• hyposalic – nõrk sooldumine
(Mr).
Seega on loodusliku madalsoo
mulla nimetus WRB järgi Eutric
Sapric/Hemic Histosol, kusjuures
tunnus (sapric või hemic) mää
ratakse pealmise 40 cm paksu
se turbakihi järgi. Rheic tähen
dab ühtlasi seda, et muld on ka
eutric. Paksu turbakihiga madal
soomuld on Sapric või Hemic
Histosol (Hyperorganic) ning kui
vendatud madalsoomuld Sapric
või Hemic Histosol (Drainic).

Kalbuse,
Viljandi mk

Kuhu,
Pärnu mk

Fotod: Endla Asi, BioSoil

Reastvere,
Jõgeva mk

Jaakna,
Lääne mk
S2’’’

Kaavere,
Jõgeva mk
M2-3’’

Käru,
Lääne-Viru mk
S1-2

Fotod: Endla Asi, BioSoil

◊ 2. Hästi lagunenud sügava madalsoo-turvasmulla (M3’’’) profiilid: fotode alumises servas on näha põhjavee momenditaseme kõrgus. Põhjavee tase muutub vegetatsiooniperioodi jooksul väga suuresti ja erineb ka aastast aastasse

◊ 3. Turvasmulla profiilide rida, näitamaks üleminekut madalsoomuldadest (M) siirdesoomuldadeks (S): üleminekut näitab
üha tüsenev halvasti lagunenud turbast kattekiht
on lisandunud jõgede-järvede üleuju
tussetteid, ning ranniku-madalsoomul
lad (Mr), mis on üleujutuste käigus
merevee toimel sooldunud.
Künkliku moreenmaastiku mada
lates lohkudes ja kinnikasvanud jär
vede alal on piiratud ulatuses levinud
deluviaalseid madalsoomuldi (Md).
Sel juhul on varem kujunenud tur
vas kaetud mineraalse mullaga või on
lohkude soostumisel tekkinud mine
raalse olluse vahekihid.

Madalsoomuldade ökoloogilist ja
geneetilist seost teiste mullaliikidega
selgitab Eesti normaalsete mineraalja turvasmuldade liitmaatriks (vt joo
niseid lk 27). Mullaliikide asukoha
määravad sellel mullaveega varusta
tus (10 astet) ja taimetoiteelementide
sisaldus (8 toitelisuse astet).
Niiskusastme järgi (horisontaalne
skalaar) paiknevad madalsoomullad
alaliselt liigniisketes (märgades) olu
des: skalaari positsioonidel 60−90.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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eristatud kolme liiki normaalse arengu
ga madalsoo-turvasmuldi: väga õhuke
sed (M’, turbakiht 30−50 cm), õhukesed
(M’’, 50−100 cm) ja sügavad mullad (M’’’,
turba tüsedus üle 100 cm; ◊ 2).
Aladel, kus normaalset turvasmulla
teket on mõjutanud nüüdisaegsed geo
loogilised setted või on eri viisil lisan
dunud keemilisi ühendeid, on mulla
tekke mõttes tegu anormaalsete turvas
muldadega. Nõnda on kujunenud lam
mi-madalsoomullad (AM), mille puhul
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Meleski,
Viljandi mk
M2’’

Neeruti,
Lääne-Viru mk
M2’’’

Võidu,
Pärnu mk
M2’’’

◊ 4. Keskmiselt lagunenud madalsoo-turvasmullad
Fotod: Endla Asi, BioSoil

Maatriksil piirnevad nad veealuste
muldade ja mineraalmuldadele üle
mineku alal turvastunud muldadega,
mille turbakihi paksus on alla 30 cm
(asukoht skalaaril 50−60).
Vertikaalse, s.o litoloogilis-genee
tilise (samas ka toitelisuse) skalaa
ri suhtes paiknevad madalsoomullad
samadel astmetel Eesti kõige produk
tiivsemate mineraalmuldadega, nagu
leostunud, leetjad ja kahkjad mullad.
Maatriksilt (joonis lk 27) selgub, et
nende suur produktiivsusvõime tule
neb eutroofse ja osalt ka mesotroofse
turba olemasolust.
Anormaalsed mullad, sh anor
maalsed turvasmullad AM, Mr ja
Md, paiknevad normaalsete mulda
dega samadel mullastik-ökoloogiliste
skalaaride positsioonidel, kuid piltli
kult väljendudes teisel, s.o anormaal
sete muldade korrusel.

◊ 5. Kuivendatud kõrge boniteediga madalsoo-kõduturba muld Mustjõel Harju maakonnas. Vasakul fotol on turvasmulla profiil, paremal on näha ka heas kasvuhoos kuusik

◊ 6. Halvasti-, keskmiselt ja hästi lagunenud turba näidis
26
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Erimid tulenevad turba lagunemisastmest. Mineraalmulla liigid on jao
tatud erimiteks nende lõimise järgi
(liiv, saviliiv, savi jms), seevastu madal
soomullad, nagu ka paljud teised tur
vasmullad, jaotatakse erimiteks turba
lagunemisastme alusel. Tõmmates
piiri mullaerimite vahele, on aluseks
võetud vaid pindmise 40 cm paksuse
turbakihi lagunemisaste.
Nii leidub meil halvasti lagunenud
(M1, lagunemisaste < 20%), keskmi
selt lagunenud (M2, 20–40%) ja hästi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Fotod: Endla Asi, BioSoil
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Suurimad levikualad on Kõrvemaa, Alutaguse, Lääne-Eesti ja
Pärnu madalik, Võrtsjärve ja Valga nõgu, Peipsi-äärne madalik
ning Pandivere kõrgustikku ümbritsevad madalamad alad

umbes

14%

kogu Eesti muldkattest hõlmavad

madalsoomullad

Mullakaardi näidis
Eesti mullastikukaardile on kantud
mullaerimite levikukontuurid ning
tingmärkide ja valemitena mullaandmestik.
Näiteks kontuuris leiduv info
M’’ t250–100 r2ls2 tähendab, et tegu
on õhukese madalsoomullaga (M’’),
kus 50–100 cm tüsedune keskmiselt
lagunenud turbakiht (t2) lasub keskmiselt rähksel (r2) keskmisel liivsavil
(ls2)
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Suurim levikusala jääb madalike aladele. Madalsoomuldade suu
rimad levikualad on Kõrvemaa,
Alutaguse, LääneEesti ja Pärnu
madalik, Võrtsjärve ja Valga nõgu,
Peipsiäärne madalik ning Pandivere
kõrgustikku ümbritsevad madalamad
alad (vt kõrvalolevat joonist). See
mullatüüp hõlmab kogu Eesti muld
kattest umbes 14% ja turvasmulda
dest 59%.
Valdav osa madalsoomuldade üle
mise kihi turvastest on hästi lagu
nenud (71%), järgnevad keskmiselt
lagunenud (27%) turbad. Väga väike
on halvasti lagunenud turvasmulla
erimi osakaal.
Suurem osa sügavatest madal
soomuldadest (M’’’) on tekki
nud veekogude kinnikasvamisel.
Mineraalmuldadega piirnevate madal
soomuldade hulgas leidub ka õhu
kesi turvasmuldi, mis on kujunenud
tasaste madalamate alade soostumi
sel ja mille aluskihiks on märgalade
le iseloomulikud veesettelised mine
raalsed pinnakattematerjalid. Enamik
seesuguseid madalsoid toitvast veest
pärineb ümbritsevate alade pinnakat

Madalsoomulla levik Eestis

leedemullad

lagunenud (M3, > 40%) madalsoo
turbamuldi (vt ◊ 2, 4, 6).
Mullastikukaartidel on turvas
mulla erim, st turba lagunemise aste,
esitatud nii mulla koodi (M2, M3)
juures kui ka turba valemis alaindek
sina (t2, t3), nagu on kaardil ka näha,
ühtlasi on valemis antud kihi tüsedus
sentimeetrites (vt kõrvalolevat joo
nist). Ka mullaprofiili valemis näi
datakse turba lagunemisaste samade
numbritega turbahorisondi sümboli
juures (T2, T3).
Valdavalt koosneb madalsoomulla
profiil keskmiselt (T2) ja hästi lagu
nenud (T3) erisuguse taimse pärit
oluga toitainerikastest turbahorison
tidest. Nende tüüpprofiilid on T2–
T3, T2, T3 jms või vahelduvad eri tur
bahorisondid (◊ 1, 4).
Metsa madalsoomuldadel lisandub
profiili ka metsakõdu (O) horisont
ja õhukese turbaga madalsoomulda
del (M’ ja M’’) tugevasti gleistunud
mineraalne lähtekivim või gleihori
sont (T3–CG, T2–T3–G jt).

Mulla levikukaart: põllumajandusuuringute keskus. Mullakaardi näidis: maa-ameti geoportaal
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Uuri lisaks!

H

ea ülevaate Eesti madal
soomuldade omadustest,
mikrokliima uurimustest
ja selle valdkonna teadlaste töödest,
samuti praktilisi soovitusi turvas
muldade kasutuse kohta on and
nud Uno Valk 1988. aastal ilmunud
monograafias [4]. Seal on käsitle
tud ka madalsooturvaste liigitust ja
probleeme, mis kaasnevad madal
soode kuivendamise, kultuur
rohumaade rajamise ja metsakas
vatusega. Ühtlasi leiab asjakohaseid
ökoloogilisi analüüse soode kaitse
Keskmise sisalduse näit
Proovi sügavus
Proovide arv
Tuhasus
Orgaaniline süsinik
Üldlämmastk
C:N
pH CaCl2
Kaltsium
Magneesium
Kaalium
Fosfor

Ühik
cm
tk
g kg-1
g kg-1
g kg-1
suhe
g kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

test või aluspõhja surveta põhjaveest.
Erakordselt lubjarikas on toitevesi sur
velise põhjaveega (allikalistel) aladel.
Eesti madalsoomuldade valdavad
turbaliigid on pilliroo-, tarna-, rohu-,
lehtsambla-, puu(kase)- jms turbad
ning nende eri kombinatsioonid.
Taimede juurestik hõlmab nende
muldade puhul üksnes õhukese pind
mise turbakihi, olenedes sellest, kui
hästi on see õhustatud ja toitev vesi
hapnikuga varustatud. Bioloogilist
aktiivsust, sh taimkatte kasvu, pär
sib alaline või pikka aega vältav
anaeroobsus.
Hapniku ja karbonaatidega rikas
tunud mullas hakkab turvas elustiku
tegevuse tõttu intensiivsemalt lagu
nema. Nii ongi allikasoode ja lodude
produktiivsus suurem kui teistel tur
vasmuldadel, kuna nende valdav mul
laerim on hästi lagunenud eutroofne
madalsooturvas.
Looduslikud madalsoomullad on
normaalsete ilmastikuoludega suvedel
suurema osa vegetatsiooniperioodist
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probleemide kohta.
Madalsoo-turvasmuldade süs
temaatilistest uurimustest viimasel
kümnendil on tähelepanuväärseim
olnud projekt BioSoil, mida on eest
vedanud Endla Asi ning rahasta
nud Euroopa Komisjon ja Eesti riik.
BioSoil hõlmab 96 metsaseireala, sh
viis Eesti eri piirkondades paikne
vat madalsoomullale ja kaheksa siir
desoomullale rajatud seireala. Viie
seireala madalsoomuldade keemi
listest omadustest annab mõningase
ülevaate juuresolev tabel [2].
Metsakõdu
0–5
8
40
478
16,3
31,8
4,4
13,4
1136
886
699

Epipedon
10–30
10
114
470
29,8
16,2
4,9
28,8
1168
150
659

Alusmuld
30–50
10
93
504
25,0
21,6
5,2
26,4
1389
101
306

veega küllastunud. Suve jooksul muu
tub turvasmuld pealt veidi kuivemaks
ning siis võib turvas laguneda kõige
hoogsamalt. Parimad olud turba lagu
nemiseks ja mullaelustiku tegevuseks
on liikuva toitainerikka mullaveega
madalsoomuldades. Peale hapnikurik
kama mullavee soodustab neis orga
nismide tegevust kaltsium ja teised
aluselised katioonid, mis neutralisee
rivad tekkinud happelisi laguprodukte.
Kui madalsood on kuivendatud,
laguneb pindmise kihi turvas tunduvalt
intensiivsemalt, ületades aasta jook
sul ladestunud uue turba koguse mitu
korda. Ent niiviisi suureneb taimkat
te produktiivsus samuti mitu korda.
Kuivendatud madalsoode kõduturvas
on märgatavalt tihkem; kui see kordu
valt läbi kuivab, võib ta omandada vas
tupidava teralise struktuuri.
Milline metsakooslus kasvab
madalsoomuldadel? Looduslike
madalsoomuldade valdavad puistud
on hõreda alusmetsaga sookaasikud,

kuid leidub ka männikuid. Õhukestel
madalsoomuldadel on levinud pea
miselt sanglepikud. Nende puistute
liigivaeses alustaimestikus kasvavad
tarnad, sookastik ja mitut liiki rohun
did (soomadar, ubaleht, soo-sõnajalg
jt). Samblarinne on hõre (soovildik,
teravtipp jt) ning vaid mätastel leidub
metsasamblaid.
Kõige viljakamad looduslikud
madalsoomullad (II‒III klass) on hästi
lagunenud ehk kõduturbaga lodud.
Tavalistel looduslikel madalsoomul
dadel kasvavate metsade boniteet on
madal: kõigest IV–Va. Kui neid alasid
kuivendada, võib boniteet suureneda
kuni II või III klassini. Üldjuhul muu
tub madalsoomuldade kuivendamisel
pindmine kiht hästi lagunenud kõdu
turbaks, mis on sobilik kasvupinnas
nii kuusikutele kui ka segametsadele
ja männikutele (◊ 5).
Madalsoo rohumaadest on kõige
liigirikkamad ja produktiivsemad
hästi lagunenud eutroofse turbaga
rohumaad. Looduslike madalsoo
rohumaade koosluste karakterliigid
on lubikas, pääsusilm, pruun sep
sikas, tarnad (raud-, mätas-, eris-,
kollane, niit-, luht-), sinihelmikas,
mõõkrohi, villpea (ahtalehine), sookurereha, soo-kastik, angervaks, sir
bik jt. Mõistagi ei ole madalsoomul
laalasid kuigi palju tarvitatud haritava
maana. Enamjaolt on tegu pikaaegse
te kultuurrohumaadega: selline maa
kasutus võimaldab vältida turba kiiret
mineraliseerumist.
1. IUSS Working Group WRB, 2015. World
Reference Base for Soil Resources 2014,
update 2015. International soil classifica
tion system for naming soils and creating
legends for soil maps. World Soil Resources
Reports No. 106. FAO. Rome.
2. Kõlli, Raimo et al 2010. Formation of the
chemical composition of Histosols and
histc soils in the forest lands of Estonia. –
Chemistry and Ecology, 26 (4): 289–303.
3. Maa-amet, 2001. Vabariigi digitaalse suu
remõõtkavalise mullastiku kaardi seletus
kiri. – geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/
mullakaardi_seletuskiri.pdf.
4. Valk, Uno (koost) 1988. Eesti sood. Valgus,
Tallinn.

Raimo Kõlli (1940) on mullateadlane ja
EMÜ emeriitprofessor.
Tõnis Tõnutare (1992) on EMÜ põlluma
jandus- ja keskkonnainstituudi magistrant.
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PÕLVAMAA SUVE
TÄHTSÜNDMUSED

Lõõtspillipidu Harmoonika 2018
Foto: MTÜ Meediasüst

20. juuli
Lõõtsapealinn Põlva kutsub:
Eesti suurim Lõõtspillipidu Harmoonika
Eesti suurim lõõtspillipidu ühes kauneimas peopaigas
Intsikurmus.
www.polva.ee

Foto: Taavi Nagel

8.–14. juuli
Peipsi Järvefestival
7 päeva, 7 sadamat Vasknarvast Räpinani. Õpitoad,
laevasõidud, kontserdid. 13.07 Mehikoorma sadam.
14.07 Järvefestivali lõpetamine Räpina sadamas ja
IV Räpina Regatt.
www.peipsifestival.ee

2., 3., 4. august
„Suidsusannasümfoonia“
Loomismüüdid ja suitsusaunapärimus elustuvad
muusikalises lavastuses Eesti esinduskoori (Eesti
Filharmoonia Kammerkoor) osavõtul. Helilooja
Märt-Matis Lill. Suidsusannapääva Moostes ja mujal.
www.savvusann.ee

16.–18. august
Ökofestival
16.–17.08 Õpitoad, loodusretked jm tegevused Põlvamaa
eri paigus. 18.08 Ökofestivali perepäev ja suur loodustoodete laat Karilatsis.
www.ecofest.ee

Ökofestivali perepäev 2018
Foto: Andrus Karpson

2.–3. august
Intsikurmu Festival
Ürgses metsapargis toimuv atmosfäärifestival kutsub
külastajaid sisuka programmi, arvukate artistide, kunstiinstallatsioonide, metsarestoranide ja Lastekurmuga.
www.intsikurmu.com

Peipsi Järvefestival Räpina sadamas 2018

www.visitpolva.ee

Fotod: Eesti loodushoiu keskus

Aasta kala

Suguküpses eas on jõesilm sõrme- ja ojasilm pliiatsijämedune

Miks väärib jõesilm
2019. aasta kala tiitlit?
Einar Kärgenberg, Meelis Tambets,
Mart Thalfeldt

T

unnustust on kombeks jaga
da ikka tubliduse ja teiste
positiivsete näitajate eest. Kui
laureaat ei ole eriti tuntud, on igati
paslik heita pilk auväärse tegelase isi
kuomadustele ja resümeerida elukäi
ku. Allpool ongi toodud sellekohane
viiepunktiline loetelu koos põhjen
dustega.
1. Jõesilm pakub tänapäevalgi lahkesti põnevust, ärgitades vastama näiliselt lihtsatele küsimustele.
Näiteks, kas jõesilm on ikka kala?
Seadused käsitlevad teda küll kala
na, kuid ennekõike lihtsuse mõttes,
andes aru, et tegu on siiski sõõrsuu
ga [6]. Lihtsustatult, st koos kalade
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ga, käsitleme jõesilmu ka siinses kir
jutises. Jõesilm on taksonoomiliselt
lõuatu kala ehk agnaat (ld Agnatha),
n-ö tüüpilised eestimaised kalad
ehk luukalad siia rühma ei kuulu.
Lihtsalt öeldes on tegu nii kalade kui
ka meie endi väga kauge sugulasega,

Liigina on jõesilmu
raske piiritleda.
Teisisõnu: kus lõpeb
jõesilm ja algab ojasilm?
kes – olles ajalooliselt valinud elu
paigaks veekeskkonna – on jäänud
pigem kalade kui inimeste sarnaseks.
Liigina on jõesilmu raske piirit
leda. Teisisõnu: kus lõpeb jõesilm ja
algab ojasilm? Meie sõõrsuud jagu
nevad koguni kolme liiki: jõesilm,

ojasilm ja merisutt. Sutiga on liht
ne. Tema on nii vastse- kui ka val
mikueas iseäraliku välimusega, val
mikuna suurekasvuline (üle 55 cm)
ja pealegi meie vetes haruldane eksi
külaline. Aga katsu sa vahet teha jõeja ojasilmu vastsel – välistunnuste
põhjal lootusetu tegevus.
Abi on teadmisest, kust huvialune
vastne on püütud. Kui püügikoha ja
mere vahele jääb tõke, millest kalad
pole viimase viie aasta jooksul üles
voolu pääsenud, siis on kahtlemata
tegu ojasilmuga. Nimelt muutuvad
jõesilmu vastsed viie aasta jooksul
valmikuteks ja rändavad merre ning
kudema tulevad merest tagasi jõkke.
Ojasilmud rännet ette ei võta, vaid
püsivad ka valmikuna jões ja annavad
samas järglasi.
Ent kui rändetõket mere ja leiu
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koha vahele ei jää? Siis on teisi võima
lusi liike eristada, kuid need on kulu
kad ja/või tülikad ega pruugi anda
konkreetset lõppjäreldust.
Praktikas eristatakse jõesilmu oja
silmust suuruse järgi: jõesilmud kas
vavad suureks (tavaliselt 21–42 cm),
ojasilmud jäävad väikeseks (täiskas
vanuna üldjuhul 8–18 cm).
Suuruse erinevus tuleneb asja
olust, et pärast moonet rändavad
jõesilmud merre kasvus kiirelt kosu
ma; ojasilmud moonde järel ei toitu,
vaid koevad ja surevad. Samuti sure
vad meres priskeks söönud jõesil
mud pärast jõkke naasmist ja kude
mist.
Kudemine võib jõe- ja ojasilmul
aset leida isegi koos. Seejuures võivad
nad koos anda isegi eluvõimelisi järg
lasi ehk hübriide [13]. Ja siit koorubki
probleem, mispärast on raske öelda,
kus üks liik lõpeb ja teine algab. Isegi
molekulaarsete meetoditega ei pruugi
sama elupaika jagava kahe liigi vahe
line erinevus ilmsiks tulla [13]. Ent
geenierinevused on üks esmatähtsaid
liikide eristamise tunnuseid. Niisiis
käsitlevad teadlased jõe- ja ojasil
mu tänapäeval nii eri liikidena kui ka
sama liigi eri ökotüüpidena või vor
midena [12].
2. Tänavune laureaat rikastab oma
välimusega tublisti meie looduslikku kalafaunat. Erinevalt tavapära
se välimusega kaladest pole jõesilmul
paarilisi uimi, puudub alalõug ja luus
tunud toes. See-eest on tal sõõrikuju
line suu ülalõual ja pehme kõhreline
seljakeelik. Seitsme paarilise avaga
hingamissüsteem ja üksik ninasõõre
on nii iseäralikud, et usutavasti on ta
nende järgi saanud ka oma eestipära
se nime [1]. Kuna jõesilmul noorus
aastate vältel enne moonet puudu
vad tavapärased silmad, siis võib ehk
tõesti neid avasid pidada ekslikult sil
madeks. Samas viitab sõna „silm“ ain
susele, mispärast paarilised tunnu
sed võiksid etümoloogiliselt mängust
välja jääda.
On veel üks võimalus. Keset silmu
pead on näha üks hele pigmenteeru
mata laik, justkui üksik silm. Selle all
on silmude ööpäevast aktiivsust regu

Jõesilmu välimus elu algus- ja lõppfaasis. Kui gameetidel õnnestub saada sügoodiks, algab lõigustumine, mis soodsatel tingimustel võib panna aluse silmuvastse
tekkele (vasakpoolsed fotod). Veel palju õnne läheb elus vaja, et saada sõõrja suu
ja sarvhammastega suguküpseks jõesilmuks

D

E
Silmuvastsete (A ja B) välimus muutub moonde tõttu (C) sedavõrd, et vastseid
peeti veel 19. sajandil omaette liigiks [8]. Suguküpseks saab jõesilm pärast kiire
kasvu perioodi meres. Kudemisajal saab isaseid (D) ja emaseid (E) jõesilme teineteisest eristada välistunnuste põhjal
leeriv valgustundlik elund (käbikeha),
mis on iseloomuliku tunnusena ole
mas ka silmude vastsetel. Kas ei või
nud see elund saada silmude eritun
nuseks kõnekeeles?
Sõõrsuude esivanemad lahknesid
teiste praeguste selgroogsete, sh teis
te kalade eellastest üle 500 miljoni
aasta tagasi [3]. Seega on olnud pii
savalt aega erinevuste kujunemiseks.
Suuremad muutused jõesilmu väli
muses toimusid tõenäoliselt suhteli

selt varakult: arheoloogilise andmes
tiku järgi on sõõrsuud püsinud võrd
lemisi muutumatuna juba 360 miljo
nit aastat [3].
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3. Ka laureaadi käitumine mitmekesistab meie kalafaunat suuresti.
Jõesilm on suuteline ilmutama üli
malt vagurat askeesi. Samas on teda
nimetatud meie vete jõhkraimaks
kiskjaks [9]. Seega oleks tegu justkui
vastuolulise natuuriga.
31
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Merest Narva jõkke kudema suundunud jõesilmude pikkuse ja massi muutused 2011. aastal. Mõõdetud väärtused on tähistatud punktidega; värviliste vöötidega on märgitud keskmine ja selle 95% usaldusvahemik
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Allikas: Eesti loodushoiu keskus

Uuringud kinnitasid selgelt, et Toolse jõel ei suutnud jõesilm teetruubist ülesvoolu
jäävatele koelmualadele rännata: astang truubi väljavoolul oli liiga suur (näha fotol).
Õnneks on praeguseks truubi allavoolu otsa rajatud kärestik ja seeläbi ühtlustatud
veetaset. Jõesilm, forell ja teised liigid saavad nüüd kudeda nii rajatud kärestikul kui
ka truubist ülesvoolu jäävatel aladel
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Nii ongi, nimelt esimesed neli
ja pool aastat oma elust sarnaneb
jõesilm pigem taime kui loomaga.
Kruusasel põhjal marjaterast koo
runud vastne kandub allavoolu ja
kaevub vaiksemas veevoolus põhja
setetesse. Järgneb pikk eluperiood,
kui toitutakse passiivselt. Veevool
kannab liiva, muda ja lehekõdu
seguses põhjas redutava songlase
(silmuvastse) toiduks mikroskoopi
lisi olevusi.
Selline dieet ei soodusta just kiiret
kasvu: ühegrammiseks saab looma
ke alles umbes kolmandal eluaastal.
Järgneva kahekolme aastaga lisan
dub veel kuni viis grammi kehamassi.
Siis on käes moonde ehk metamor
foosi aeg.
Niisugust eluviisi ei viljele ükski
teine meie uimelistest. Mõned kalad,
näiteks vingerjas ja hink, oskavad küll
põhjasetetes peesitamisest lugu pida
da, kuid põhjalik moone nii hilises
elufaasis on nö normaalsetele kala
dele tundmatu (teistel Eesti kaladel
on vastsejärk ainult päris elu alguses).
Moonde käigus muutub jõesilmu
välimus põhjalikult: tekivad silmad ja
sarvhammastega imilehter, kehavär
vus muutub sinakamaks.
Muutunud kehaehitus on vajalik
järgnevas mereelus, aidates uues elu
keskkonnas jääda isikliku edu sei
sukohalt õigemasse rolli: sööjaks,
mitte söödavaks. Jõesilmu mereelu
on parasiitlik ja tegevusjuhis lihtne.
Tuleb sõõrsuu abil imeda end mõne
kala külge ja hammastega raspelda
da ohvri kehasse auk, et seejärel tema
toitvaid kudesid tarbida (laipadest
toitumise müüti andmed ei kinnita).
Niiviisi kaks aastat toimides kosutak
se kasvus võrreldes varasemaga üle
kolmekümne korra kiiremini.
Siis, tavaliselt sügisel, tekib tung
rännata magevette tagasi ja seejärel
kevadel kehamassi investeeritud toit
ümber formeerida järglaskonnaks.
Näib, et emased suhtuvad sellesse
tõsisemalt, kosudes massis ja pikku
ses keskmiselt rohkem kui isased.
Seejuures on jõesilmul (aga näi
teks ka merisutil) geniaalne nipp, kui
das leida üles hea kudejõgi. Nii nagu
paljusid luukalu, meelitab ka jõesil
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mu jõkke sisenema suur vee voolu
hulk, samuti kasutatakse haistmist.
Omapärane on aga see, mida haiste
takse. Kui näiteks lõhilased otsivad
lapsepõlvest meelde jäänud kodujõe
lõhna, siis jõesilmu uuringud on sel
gitanud, et neid tõmbab ligi hoopis
silmuvastsete lõhn [4]. Tõesti kaval
nipp: kudema ujutakse sellesse voo
luvette, mis levitab lõhnana tõen
deid, et eelmistel jõesilmudel on seal
õnnestunud sigida. Seega, vooluvee
kogud, kus jõesilmude järglaskond on
hukkunud, pole suguküpsetele jõesil
mudele ka edaspidi enam nii külge
tõmbavad.
4. Jõesilm panustab väga suurel määral inimeste heaolusse.
Ennastohverdavalt aitab jõesilm Eesti
rahval toidu lauale saada. Viimase
kümne aasta jooksul on Eesti sise
veekogudes püütud keskmiselt 39,5
tonni jõesilmu aastas [7]. Üks püü
gisuuruses isend kaalub keskmiselt
umbes 70 grammi [2]. Seega on aasta
ne väljapüük olnud ligikaudu 570 000
isendit: kolm jõesilmu iga seitsme
eestimaalase kohta.
Ei tundugi eriti palju? Aga jõesil
mu ei passigi korraga palju kugistada:
röstituna või marineerituna on tegu
ikkagi maiuspalaga. Suure rasvasi
salduse tõttu (7–17% kehamassist;
[5]) võib ülesöömine isegi iivelda
ma ajada. Räägitud on ka ülesöömise
surmavast mõjust, kuid need andmed
on segased ja müütilised, tähistades
kuue aasta pärast juba 900 aasta juu
belit [11].
Suur rasvasisaldus võimaldab jõe
silmul midagi äärmuslikku: püsi
da söömata elus rekordiliselt kaua,
üle 600 päeva järjest [9]. Seda oma
dust läheb jõesilmudel looduses vaja
enne järglaste saamist, kuigi üldju
hul umbes poole lühema aja vältel
kui eeltoodud rekord. Nimelt ei söö
jõkke tõusnud jõesilmud enam mida
gi, sooltorugi mandub. Jões peitu
takse kivide jms alla ning vahele ja
lihtsalt oodatakse kudeaega maikuus.
Elastne kõhreline toes võimaldab näl
gival silmul isegi lühemaks muutu
da – jällegi midagi ainulaadset kala
maailmas.

Parasiitne mereelu
Аktiivne toitumine

Jõkketõus

Laskumine
merre

Talvitumine

20%

Lahkumine
setetest

3%

Ränne
kruusastele
kudealadele

10%
67%

Kudemine
Surm

Moone
Passiivne
toitumine

Laskumine
pehme settega
alale,
kaevumine

Vastsete
koorumine

Mitteparasiitne jõeelu
Jõesilmu elutsükkel kestab umbes 5–8 aastat. Eri elufaaside ligikaudne pikkus on
toodud joonisel protsentides. Kaks kolmandikku oma elust veedab jõesilm setetes, toitudes passiivselt, seal läbib ta ka moonde

Jõesilmu püütakse Eesti jõgedes peamiselt spetsiaalsete silmutorbikutega. Fotol
on torbikud kontrollimiseks jõepõhjast pinnale tõstetud
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Kui Narva jõe kuiva kanjoni koelmualadele kunagi taas vesi lasta, siis võidaksid sellest nii jõesilm kui ka paljud teised liigid,
kellele on kärestikulised jõelõigud elu- ja sigimisalad. Kahjuks on praegu olukord nagu parempoolsel fotol: looduslik jõesäng
on kuiv, vesi suunatakse ida pool asuvasse hüdroelektrijaama

Merisutt on kolmas Eesti vete sõõrsuu, tunduvalt suurem jõe- ja ojasilmust
Eelöeldut arvestades on silmupüük
meie jõgedes mõistlikult reguleeri
tud. Püütakse peamiselt sügisel, kui
silmude toiteväärtus on kõige suurem
[5]. Kevadisel kudeajal – märtsi algu
sest juuni lõpuni – on jõesilmu püük
jõgedest keelatud.
5. Jõesilm aitab kaasa paljude teiste liikide heaolule. Ehkki
Baltimaades ja kohati ka mujal
(Soomes, Venemaal, Prantsusmaal,
Suurbritannias; [11]) püütakse jõesil
mu rohkem või vähem tööstuslikult,
on Euroopa Liidus tegu kaitsealuse
liigiga. Jõesilm on kantud Euroopa
Nõukogu direktiivi ehk loodusdirek
tiivi (92/43/EMÜ) II ja V lisasse.
Riikides, kus jõesilmu seisund on
piisavalt soodne, võib teda Berni kon
ventsiooni III lisa järgi piiratult tar
bida. Kuid seejuures peab tagama, et
liigi seisund ei halveneks. Seepärast
on nii meil kui ka mujal Euroopas
võetud käsile jõesilmu kaitse: rajatak
se kaitsealasid ja kalapääse ning taas
tatakse kudealasid. Näiteks just täna
vu avanes jõesilmul võimalus taas
kudeda oma ajaloolistel koelmuala
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del Pärnu jõestikus Sindist ülesvoo
lu. Kui kaitsta eeskätt jõesilmu ja teisi
anadroomseid ja kaitsealuseid kala
liike, mõjutab see soodsalt suurt osa
veekogu algupärasest looduslikust
elustikust. Samamoodi kui jõesilm
vajavad rändeteede avatust ja loodus
lähedast elukeskkonda ka paljud tei
sed veeliigid.
Eeltoodut arvesse võttes leiame, et
laureaat väärib igati talle antud tiitlit.
Aasta kala valiti Eestis esimest korda,
ja loodetavasti kestab jõesilmust algu
se saanud traditsioon kaua.
1. Eesti etümoloogiasõnaraamat. www.eki.ee/
dict/ety/index.cgi?Q=silm&F=M&C06=et.
2. Eesti loodushoiu keskuse andmebaas.
3. Evans, T. M. et al. 2018. The evolution of
lamprey (Petromyzontida) life history and
the origin of metamorphosis. – Reviews
in Fish Biology and Fisheries 28 (4): 825–
838.
4. Gaudron, S. M.; Lucas, M. C. 2006. First evi
dence of attraction of adult river lamprey
in the migratory phase to larval odour. –
Journal of Fish Biology 68 (2): 640–644.
5. Holcik, J. 1986. The freshwater fishes of
Europe. Volume 1, Part 1: Petromyzonti
formes.
6. Kalapüügiseadus. www.riigiteataja.ee/
akt/130122015016?leiaKehtiv.
7. Maaeluministeeriumi andmebaas. www.

Allikas: Ellen Edmonsoni joonistus / Wikimedia Commons

agri.ee/et/eesmargidtegevused/kalama
jandusjakutselinekalapuuk.
8. Mikelsaar, N. 1984. Eesti NSV kalad: käsi
raamatmääraja. Valgus.
9. Pihu, E. 1987. Matk kalariiki. Valgus,
Tallinn: 1–360.
10. Pihu, E. 2006. Meie kalad olelusvõitluses.
Kalastaja Raamat.
11. Renaud, C. B. 2011. Lampreys of the world.
An annotated and illustrated catalogue of
lamprey species known to date. Food and
Agriculture Organization of the United
Nations.
12. Rougemont, Q. et al 2015. Low reproduc
tive isolation and highly variable levels of
gene flow reveal limited progress towards
speciation between European river and
brook lampreys. – Journal of Evolutionary
Biology 28 (12): 2248–2263.
13. Staponkus, R.; Kesminas, V. 2014. Con
firmation of hybridization between river
lamprey L. fluviatilis and brook lamprey L.
planeri from in situ experiments. – Polish
Journal of Natural Sciences 29 (1).

Einar Kärgenberg (1983), Meelis
Tambets (1965) ja Mart Thalfeldt (1961)
tegelevad Eesti loodushoiu keskuses vee
kogude ja veeelustiku uurimise, kaitse
ja taastamisega. Muu hulgas kaardista
takse jõesilmu levikut (sh uuringud tele
meetrilisel meetodil Narva ja Toolse jõel),
rajatakse talle sigimisalasid ja taastatakse
ligipääsu elupaikadele, tutvustatakse jõe
silmuga seotud probleeme ja on koosta
tud liigi kaitsetegevuskava.
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Panin tähele

Saare-lehevaablane sööb saared raagu
Foto: Priit Villemson

Heiki Hanso vahendusel
sai Eesti Looduse toimetus
pildid Viirelaiult, kus tundmatu loom on niigi kiratsevad saared paljaks söönud. Küsisime kommentaari putukateadlaselt Kaljo
Voolmalt.

S

Saare-lehevaablase kahjustus Viirelaiul ...
Foto: Kaljo Voolma

aare-lehevaablane Tomostethus
nigritus on üks nendest putu
katest, kelle hulgisigimisi tuleb
ette enamasti meist lõunapoolsematel
aladel. Teateid selle kohta on Kesk- ja
Lõuna-Euroopast (Horvaatia, Serbia,
Tšehhimaa), ka Ukrainast, Kesk- ja
Lõuna-Venemaalt. Üksikuid hulgi
sigimise puhanguid on tulnud ette ka
Norras ja Šotimaal.
Eestis märgati raagu söödud saa
repuid esimest korda Haapsalus
Rannarootsi
muuseumi
lähe
dal 2014. aastal. Järgmistel aastatel
sõid lehevaablased saarepuid osali
selt raagu ka mujal Haapsalus: VäikeViigi kandis ja raudteejaama lähedal.
Ka tänavu oli helerohelisi ebaröövi
kuid näha seal saare lehti närimas.
Juuni lõpuks nad lõpetavad toitumi
se, kukuvad maapinnale ja kaevuvad
mulda, kus valmistavad ovaalse koo
koni, milles järgmisel kevadel nukku
vad. Tumedad vaablasevalmikud len
davad välja kevadsuvel ja munevad
saare lehtedele.

1. Meshkova, Valentyna et al. 2017. Threeyear dynamics of common ash defolia
tion and crown condition in the focus
of black sawfly Tomostethus nigritus F.
(Hymenoptera: Tenthredinidae). – Baltic
Forestry 23(1): 303–308.
2. Soopan, Ivar 2014. Lehevaablase eba
röövikud rüüstasid Rannarootsi muu
seumi saarepuid. – Läänlane, 16. juuni.
http://vana.laanlane.ee/article/lehevaab
lase-ebaröövikud-rüüstasid-rannarootsimuuseumi-saarepuid.
3. Voolma, Kaljo 2014. Lehesöödikud kasel,
lepal ja teistel lehtpuudel. – Sinu Mets 36:
26–27.

Kaljo Voolma (1948) on metsaentomo
loog, Eesti maaülikooli emeriitdotsent.

... ja Haapsalus
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Aasta orhidee

Lehitu pisikäpp eelistab kasvada niiskemates ja varjukates paikades. Teda võib leida näiteks lammi-, salu-, kõdusoo- ja palumetsast

Lehitu pisikäpp

on äärmiselt ohustatud orhidee
Tänavuse aasta orhidee on lehitu pisikäpp (Epipogium
aphyllum), Eesti käpalistest üks haruldasim ja ohustatuim.
Tiiu Kull

L

ehitu pisikäpp on Euraasia
parasvöötme liik, kelle levi
la ulatub Suurbritanniast ja
Skandinaaviast kuni Kamtšatka pool
saareni [7]. Liiki peetakse haruldaseks,
kuigi tema levila on võrdlemisi lai ja
teda on seni kirjeldatud 56 riigist [1].
Äärmiselt ohustatud on pisikäpp ka
Eestis, samuti Lätis, Leedus, Poolas,
Austrias, Tšehhis, Ukrainas, Serbias,
Ungaris, Ühendkuningriigis jm.
Põhjanaabritel Soomes ning Norras ja
Rootsis läheb sel liigil veidi paremini:
seal on ta seisund ohulähedane.
Tegu on metsataimega, kes kas
vab Kesk- ja Lääne-Euroopas eelkõige
1600‒1800 meetri kõrgusel mägedes.
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Pisikäpale on seal sobiv kasvukoht
pöögimetsad, mis on niisked ja varju
kad. Ent teda võib kohata ka väga kui
val pinnasel. Lehekõdu ja mädanev
puit on lehitule pisikäpale siiski oluli
sed: kõnealuse liigi isendeid on leitud
koguni kõduneva madratsi pealt [7].
Ka Eestis on lehituid pisikäppi lei
tud kasvamas niiskemates ja varjuka
tes oludes eri tüüpi metsades, näiteks
lammi-, salu-, kõdusoo- ja palumetsas.
Pisikäpal on müütiline oreool, sest
aja jooksul taimede kasvukohad muu
tuvad. Teda ei pruugi igal aastal leida
ka neis vähestes leiupaikades, kus
liiki on varasematel aastatel kohatud.
Ungaris oli läbi aegade teada vee
randsada leiukohta, kust pisikäppa oli

kirjeldatud, ent 1998. aastaks ei olnud
õnnestunud seda liiki veel kordagi
samas kohas uuesti näha [5].
Inglismaalt on teada leiukoht, kus
taim ilmutas end taas üle 22 aasta.
Seetõttu ei tasu imestada, et soomla
sed kutsuvad teda metsaemaks ja ing
lased kummituse- või tondiorhideeks
(Ghost orchid). Nõnda tuleb ka Eesti
vähestes leiukohtades sageli ette, et
taime igal suvel ei näe, enamik neid
paiku ei ole kuigi isendirohked.
Üks meie stabiilseim kasvukoht
asub Jänijõe-äärses lammimetsas: seal
on igal aastal õitsenud paar-kolmküm
mend võsu [8]. Uuringute järgi soosib
pisikäpa õitsemist eelmise talve madal
temperatuur ja nii eelmise kui ka sama
aasta suur sademete hulk [5].
Seentoiduline ja peaaegu lehitu
taim. Pisikäpp on võrdlemisi madal,
umbes 20 cm kõrgune taim, samas
on tema mõnesentimeetrised õied
päris hästi märgatavad. Õied asuvad
5‒25 mm paksusel ja kergelt valkjas
pruunikal või roosakal varrel ning
neid võib olla üks kuni neli (harva
kuni seitse).
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Õied ei ole resupineerunud, st
need ei ole pöördunud ümber oma
varre ja tema valkjasroosaträpsuline
huul on suunatud üles; teistel käpalis
tel on see suunatud alla.
Tavaliselt nähakse lehitut pisikäp
pa õitsemas juuli lõpus kuni augusti
alguses. Ent tema õitseaeg võib olla ka
varem ja hiljem, näiteks Inglismaal on
see olnud maist oktoobrini. Olenevalt
ilmastikuoludest võib pisikäpp õitse
da kuni paar nädalat.
Huvitav on ka selle orhidee muna
rakkude võime areneda partenoge
neetiliselt, kuigi seda paljunemisviisi
ei peeta valdavaks [3].
Õite eritatav lõhn on väga rikka
lik, sisaldab mitut ainet, mis mee
litavad ligi eri liiki kimalasi [2].
Viljumisedukus on liigil aga väike [7].
Pisikäpal ei ole rohelisi lehti, ometi
pole ta päris lehitu: tema varrel kasva
vad soomusjad pruunikad rudimen
teerunud lehed. Liigil puudub kloro
füll: tegu on täielikult seentoidulise
taimega. Kõik käpalised sõltuvad see
nest seemnete idanemisfaasis, kuid
selline täielik mükoheterotroofsus
kogu elutsükli vältel on meie käpalis
test omane peale pisikäpa veel ainult
pruunikale pesajuurele ja kõdu
koralljuurele.
Seensümbiondiks on pisikäpal
mitu Inocybe ja Hebeloma perekonna
liiki, kes tarnivad pisikäpale puudelt
süsinikku ja lämmastikku. Seega toi
mib puu, seene ja orhidee kolmikside
[4]. Seen elutseb risoomis, kuid mitte
võsundites ja sigisibulates: need pea
vad ise leidma endale uue seenpart
neri [6]. Inocybe on võrdlemisi harv
ja tundlik atmosfäärist pärit väävli ja
teiste ühendite saaste suhtes [7].
Pisikäpal on valkjas paljuharuline
koraljas risoom, mille harude tipud on
lehvikjalt lamenenud. Risoom kasva
tab sageli paar kuni poole meetri pik
kust niitjat võsundit, millel on sigipun
gad ja millest võib kasvada uus risoom.
Niisuguste võsundite abil võib taim
aastate vältel justkui liikuda kümneid
meetreid. Seega, vegetatiivne palju
nemine on liigil üsna levinud. Sageli
täheldatakse taimi just piki vooluvee
kogude orge, kus sigipungad saavad
vee abil hõlpsamini levida [6].

Lehitu
pisikäpa levik
peamine levikuala

populatsioone
leidub tihedamalt
arvatavad
populatsiooni
piirkonnad

Leiukohad
Eestis

hävinud leiukoht
kuni 1920
1921–1970
1971–2005
leitud pärast 2006

Kahjuks kuulub pisikäpp meil
nende käpaliste hulka, kellest on
üsna vähe teada ja keda ei ole suude
tud kultuuris ka paljundada. Paraku,
haruldusi ongi raske uurida. Ehk toob
pisikäpa aasta meie teadmistele lisa!
1. Govaerts, Rafaël U. C. et al 2017. World
checklist of selected plant families. – The
Board of Trustees of the Royal Botanic
Gardens. Kew. – www.kew.org/wcsp.
2. JakubskaBusse, Anna et al 2014. The che
mical composition of the floral extract of
Epipogium aphyllum Sw. (Orchidaceae): a
clue for their pollination biology. ‒ Archives
of Biological Sciences 66 (3): 989‒998.
3. Krawczyk, Emili et al 2016. Evidence for
mixed sexual and asexual reproduction
in the rare European mycoheterotrophic
orchid Epipogium aphyllum, Orchidaceae
(ghost orchid). ‒ Annals of Botany 118 (1):
159–172.
4. Liebel, Heiko Tobias; Gebauer, Gerhard
2011. Stable isotope signatures confirm car
bon and nitrogen gain through ectomycorr
hizas in the ghost orchid Epipogium aphyllum Swartz. – Plant Biology 13 (2): 270–275.
5. Nagy, Timea et al 2018. Precipitation
and timing of flowering in Ghost orchid
(Epipogium aphyllum Sw.). – Acta Botanica
Hungarica 60 (1–2): 223–230.
6. Roy, Melanie et al 2009. Ectomycorrhizal

Tiiu Kull (1958) on botaanik ja orhideede
uurija, Eesti maaülikooli elurikkuse ja loo
dusturismi professor.
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Tavaliselt juulis-augustis õitseva pisikäpa tunneb ära valkjas-roosaträpsulise
huule järgi, mis on suunatud üles; teistel käpalistel on see suunatud alla
Inocybe species associate with the myco
heterotrophic orchid Epipogium aphyllum
but not its asexual propagules. – Annals of
Botany 104 (3): 595– 610.
7. Taylor, Lin; Roberts, David L. 2011.
Biological flora of the British Isles:
Epipogium aphyllum Sw. – Jornal of
Ecology 99 (3): 878–890.
8. Tuulik, Taavi jt 2007. Lehitu pisikäpp
(Epipogium aphyllum). ‒ Ööviiul 6: 9–13. –
orhidee.ee/media/Pdf/Ooviiul/ooviiul_6.pdf.
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Kuidas saadakse

loodusemeheks?
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Foto: Erika Jüriado

Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado

E

elmise aastatuhande lõpus
töötasin kümme aastat Eesti
Raadios. Kuna stuudiol oli vähe
reportereid, tuli teha lõike ja saateid
kõikvõimalike valdkondade kohta, ala
tes lastesaadetest ja lõpetades eri keel
tes intervjuudega teaduse teemadel.
Siiski jäi teaduse kõrval minu põhili
seks alaks loodus ja keskkond. Aastail
2003–2004 sain veidi aega proovida
teletööd: teha lugusid „Osoonile“ ja
toona samuti kavas olnud keskkonna
saatele „Tasakaal“.
Minu raadiotöö algusaastail oligi
Eestis ainult üks raadio, seetõttu oli
kuulajaskond väga suur ja minu hääl
paljudele tuttav. Viimane asjaolu osu
tus kohati tüütult koormavaks. Üksiti
sain neil aegadel täiesti teenimatu
auväärse tiitli „loodusemees“. Või kuna
mu meelisteema olid linnud, siis ka
„linnumees“. Ja kui sajandivahetusel
olin mõne aasta ornitoloogiaühingu
teavitusprojekti juht, siis päris eksliku
nimetuse „ornitoloog“.
Veidi iroonilinegi on mõelda, et mu
parimad linnuaastad jäid tegelikult raa
dioeelsesse aega, kui vaevasin ennast
lausa 17 aastat ülikoolis omandatud
erialal nö teadustööd tehes. Kogu
mu toonane tegevus oli teadusest ikka
päris kaugel. Küllap suuresti just see
tõttu, et see töö mind sugugi ei köit
nud, sain igal kevadel hakkama oht
likult paljude tööluusidega: selleks et
koos paari kolleegiga Ropka luhal linde
vaadelda, säravateks elamusteks sini
rind, punaharksaba ja tutkamäng.
Neil aastail osalesin ka esimese hau
delindude levikuatlase koostamisel ja
lõin kaasa haudelindude punktloendu
se projektis; käisin koos bussitäie tutta
vatega, suures osas kolleegidekeemi
kutega igal kevadel Matsalu laidudel,
et aidata Valdur Paakspuul pesitsus
uuringut teha; paaril suvel elasin väik
ses seltskonnas umbes nädala Kumari
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laiul, et kosklaid ja vaeraid püüdarõn
gastada. Aga siis ei öeldud mulle „lin
numees“.
„Linnumeheks“ sain siis, kui olin
otsinud raadio fonoteegist mõne Fred
Jüssi suurepärastest linnuhäälelindis
tustest ja pajatanud sellele kolmneli
minutit juurde – oligi lugu valmis.
Või kui olin intervjueerinud enam
vähem kõiki toona Eestis tegutsenud
ornitolooge ja vahel ka nende välis
kolleege. Ometi ei teinud mind päris
linnumeheks ka need pikad unusta
matud tunnid, mille olin veetnud näi
teks koos Einar Tammuri ja tema
aatekaaslastega kusagil kotkametsa
des. Analoogia põhjal võiks ju iga kuu
Vikerraadios peaministrit intervjuee
rivaid Arp Müllerit ja Mirko Ojakivi
nimetada kui mitte peaministriks, siis
tipppoliitikuks ometi!
Minu praegused linnumaad piir
duvad tervislikel põhjustel põhiliselt
koduse Annelinnaga. Lasen ennast
ehmatada hõbekajakal, kes tuleb mu
neljanda korruse korteri rõdu akna
le koputama (ja saan hiljem teada, et
lähikonnast visatavat esimese korruse
aknast kajakatele toitu – ime siis, et nad
tikuvad lisa küsima); püüan suvehaku
õhtul jalutamas käies aru saada, kus
ikkagi pesitsevad siinsed väga arvu
kad piiritajad, juba lapsepõlvest peale
minu lemmikud; kunagi toitsin talviti
ka tihaseid, aga see pahandas mõnda
naabrit. Kui vahel kodust kaugema
le rohelusse saan, siis muretsen alati,
kuhu küll ometi on kadunud kunagine
parkidekalmistute tavalind vainuräs
tas, kodus aga ei väsi ornitoloogia
ühingu näoraamatulehelt imetlemast,
kui palju imelisi linnufotosid suudavad
tänapäeval teha nii paljud inimesed.
Kui neid ridu arvutisse toksin, mängib
mulle taustaks öösorrikaamera.
Siiski on mulle veel alles jäänud ka
mõni igaaastane loodusvaatlus. Püüan
nimelt fotodele tabada hetki, kui kodu
tänaval hakkavad õitsema esimesed
lumikellukesed ja jõuavad täisõide too
mingas ja hobukastan. Pildistamise
kuupäevad tikuvad tasapisi ikka vara
semaks nihkuma.
Toomas Jüriado (1947) on loodusajakirja
nik, Loodusajakirja pikaaegne sõnumitoi
metaja ja raadiosaadete tegija.
JUULI 2019 EEsti LOODUs |519|

39

Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Jüri Jakobsoo on Vorstiorgu kaevanud, Vorstioru järves ujunud ja teab ka lugu orgu lennanud soolikatest

Võõpste Vorstiorg:

Põhjasõjast vanem?
Juhani Püttsepp

S

oovimata vangi langeda, haa
ras Rootsi laevastiku juhata
ja Carl Gustav Löschern von
Hertzfeldt tulelondi ja heitis selle
Caroluse püssirohusalve. Kärgatus
lõpetas 4. mail 1704 Põhjasõja lahingu
Suurel Emajõel. Võimsas plahvatuses
hukkunud Rootsi lipulaeva Carolus
sõdurite jäänused olevat lennanud
Võõpste lähedale paika, mida rahvas
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on hakanud kutsuma Vorstioruks.
Õhtul enne lahingut oli kapten von
Hertzfeldt andnud kevadisel Emajõel
Caroluse pardal banketi. „Öö läbi käis
kõva jooming ja prassimine, puhu
ti trompeteid ja mängiti timpani
tel, mida saatis peaaegu lakkamatu
tulistamine nii suurtükkidest kui ka
käsitulirelvadest,“ kirjutab ajaloola
ne Margus Laidre raamatus „Dorpat
1558–1708“. „Kogu see müra ja kära
pidi paratamatult ka venelaste kõrvu

ulatuma ning võimaldas neil roots
laste tulekuks korralikult valmistuda.“
Kirjandusliku pildi rootslaste
katastroofist on maalinud Herbert
Salu romaanis „Surmatrummid ja
pajupill“: „Üleöö oli Kastre alla tek
kinud purre või sild, millest kellel
gi aimu polnud. Venelased olid selle
pimeduse varjus ehitanud. []
„Vivat“ oli esimene ohver, ta oli lõksu
tugevasti kinni jooksnud ega pääse
nud enam paigast. Tema ümber tor
mas nüüd paatidel ja parvedel kokku
venelasi kui sipelgaid.“
Vene kindralmajori Nikolai
von Werdeni seatud varitsus kiire
vooluga Kastre lõigul hävitas Rootsi
laevastiku ja andis Venemaale täieliku
kontrolli Peipsi järvel.
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Kas isik on andnud nime kohale või on see olnud
vastupidi –
Vorstiorus olev järv on Kastre kandis hinnatud ujum
iskoht

Miks mitte Soolikaorg? Vorstiorgu
seostavad Caroluse hukuga pal
jud Kastre kandi vanemad elanikud.
Selle on jäädvustanud oma uuri
muses „Võnnu kihelkonna kohani
med ja minevik“ ka Lemming ja Ilse
Rootsmäe. Nad märgivad, et sügav
Vorstiorg asub Võõpste küla põhja
piiril, Kastre mõisast kaks kilomeetrit
lõunas, ja sinna olla Põhjasõja Kastre
jõelahingu ajal, plahvatuse tagajärjel
lennanud inimeste soolikad (laeva
mast lennanud Viira metsa).
„Jah, kui venelased selle Rootsi
laeva õhku lasksid, lendasid soolikad
siia tädi maja juurde orgu,“ kirjeldab
Kastre elanik Jüri Jakobsoo (sündi
nud 1949). „Soolikad, sõrmed, luutü
kid. Seda lugu on räägitud enne meid

ja räägitakse pärast meid.“
Toona, kui Carolus õhku lendas,
ei olnud selle koha peal nõnda süga
vat orgu ega ka praegust Vorstioru
järve. Kui Jüri Jakobsoo oli kooli
poiss, kulges paigast läbi Rasi kraav.
Seal, kus see Emajõkke suubuv kraav
Võnnu–Võõpste tee ületas, asus
truup. Kevaditi tekkis truubi juures
üleujutus. Koolist koju sai Jüri siis nii,
et sõitis traktori haakeraua peal üle
märja koha.
Vorstioru järv tekkis kolhoosiajal,
kui kraavioja paisutati. Jüri Jakobsoo
töötas siis kalluri GAZ 51 peal ja
vedas talvel ekskavaatorikopaga välja
kaevatud külmunud kihti. Pärast
segati seda orupõhja mulda sõnniku
ga ja veeti põllule väetiseks.
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Vorstioru järvest sai täiesti korra
lik 3,5 hektari suurune ja ligi kümne
meetri sügavune järv, millele kerkis
isegi hüppetorn. Pea ees ei julgenud
Jüri Jakobsoo sealt alla karata, aga
jalad ees küll. „Ükskord lõi peaaegu
hinge kinni.“
Teame, et kui Vene väed Tartu
Kivisilla 1941. aastal õhku lasksid,
pani plahvatus kogu linna majad vap
puma. Kümnepuudased kivimürakad
paisati Riia mäele ja Jaama tänavale.
Kivi on kivi. Aga kui soolikas saab nii
kõva paugu, kas tast üldse jääb mida
gi järele?
„Küll kahtlen, et püssirohuplahva
tuse jõud sooled nii kaugele lennutab,“
ütleb anatoomiateadlane ja kohani
mede uurija Enn Ernits. „Arvan, et
soolikate lend on lihtsalt legend, nagu
ikka legendid tekivad. Miks siis ikkagi
Vorstiorg, mitte Soolikaorg? Vaevalt
sooltest kahekilomeetrise lennu järel
midagi vorstitegemiseks järele jääb.“
Enn Ernits on rahvusarhiivi Saaga
digiallikate kogust leidnud ka 1687.–
1692. aasta maarevisjoni, mille järgi
elas toona Kastre mõisa Võõpste
külas kodapooline ehk majuline
Worsti Tootz. Seega on Kastre Vorsti
osis Põhjasõjast vanem.
Paraku jääb vastuseta, kas nimi
Vorstiorg on saadud talupoja seo
sest verivorstidega või hoopis seosest
maastikuelemendiga (elukohaga).
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.
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Poster: aasta puu
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Koer-kibuvits

kui tabamata ime

Foto: Olev Abner

K
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asutan oma töös dendroloo
gina fotosid kui jäädvustusi
mõne ala kõige ilusamatest
puudest, puittaimede paiknemisest
ja seisundist või kui tõendusmater
jali mõnda puud või põõsast vaevava
häda kohta. Vahel on fotod abimater
jal, mis võimaldab liigi või sordi mää
rangut hiljem kontrollida, sest kuigi
saab võetud ka materjali herbaariu
mi jaoks, kipuvad värvid mõnel tai
mel kuivatades kaotsi minema. Nii on
suur hulk fotosid „lohakad“: korraliku
kompositsiooni ja valitud võttenurga
ta. Väikest seebikarbi tüüpi fotoapa
raati kannan kaasas iga päev, praegu
on mul Canon S120.
Pärismaiste ja metsistunud kibu
vitste vastu olen tundnud huvi küm
mekond aastat. Seni olen olnud
pühendunud Tallinna ja lähiümbru
se looduses kasvavatele kibuvitstele.
Kõige sagedasem liik on selles piir
konnas kutsikkibuvits, paiguti on
künkakibuvitsa ning randades kurd
lehist kibuvitsa.
Olen otsinud Tallinna lähikon
nast koerkibuvitsa, keda on kasuta
tud roosisortide alusena. Olen eelda
nud, et mõni alus on suureks saanud
ja tõrsikuid kandma hakanud ja lin
nud on aidanud taimedel looduses
se põgeneda. Ühtki koerkibuvitsa
tunnustega hästi sobivat põõsast ma
paraku loodusest leidnud ei ole.
Siinne foto on tehtud Tallinna
botaanikaaia kollektsioonis kasva
vast koerkibuvitsast, kelle seeme on
pärit Belgia loodusest
ja saadud Liège’i
botaanikaaiast.
Foto on teh
tud kaameraga
Nikon D300, mil
lel oli ees makro
objektiiv, ISO 600,
ava F 8, säri
1/1600’’.
Olev
Abner
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Paekivi on põhjus,

miks mandrijää taandumise järel Eesti püsivalt asustati
Kust pärineb su huvi looduse vastu?
Loodusearmastus pärineb lapsepõl
vesuvedest isapoolse vanaema Minna
Eisenschmidti Türgi talus ja sõtse
Mäe-Soe talus Restu-Madise lähedal
Valga-, Võru- ja Tartumaa piiril.
Teisalt kindlasti matkamisest
kooliajal jalgratastel Tartu ümbru
ses, kuna olen sündinud ja kasva
nud Tartus. Otepää kõrgustiku kau
nis kuppelmaastik kutsus ja võlus
lausa nõiduslikult. Kindlasti süven
das loodushuvi ka isa kaasakiskuv
töö koduaias, kus me
aiakujundus
vendadega abis olime ja taimetarkust
talletasime.
Pere oli suur, kahekümne aastaga
kasvas kaheksalapseliseks. Vanemate
mitmekülgsed vaimsed huvid ja suur
raamatukogu kujundas kasvukesk
konna, milles igaühel oli võimalus
oma tee valida. Ema ja isa mängisid
klaverit, ema lemmik oli Schubert,
isal Chopin. See äratas meis kõigis
varakult elukestva huvi klassikalise
muusika vastu. Ema luulehuvi viis
teda pisut ka poliitikasse, osalema
Harald Habermani ja Viktor Hioni
juhtimisel peetud maailmavaatelistes
mõttevahetustes. Sel põhjusel võeti
isa Saksa okupatsiooni ajal koolijuhi
ametist maha; nõukogude ajal sai ta
pensionile minekuni taas koolijuhina
töötada. Ilmselt niiviisi pääsesime ka
küüditamisest.
Kui tulid sõjajärgsed rasked ajad,
võttis aiatöö kogu aja, mis õppimi
sest üle jäi. Meil oli ka oma linnata
gune põllulapp. Mõnel aastal pida
sime isegi lehma, tegime suvel isa ja
vendadega Ropka luhal heina, samas
kõrval turbarabas lõikasime käsitsi
küttelisaks turvast, Vara kandis käi
sime hooldusraie korras küttepuid
tegemas. See oli elutervet ühisvaimu
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Foto: Elmar Einasto

Paevana Rein Einastoga
vestelnud Toomas Kukk

Pere vanemad lapsed (paremalt) Jaan,
Vello, kaksikvennad Mart ja Rein vanaema talus Türgil 1938. a suvel
kujundav tegevus, kõigega tuli ükstei
se toel ise hakkama saada.
Kuidas su koolipõlv möödus?
Isa oli vabakasvatuse pooldaja ja
veendunud, et kooli minnes ei pea
lapsel olema eelharidust. Ma ei osa
nud enne kooli õieti lugedagi. See
tekitas mõneks aastaks koolistressi,
muutis õppimise vastumeelseks, mis
kestis seni, kuni hakkasin aktiivselt
matkama. Esialgu olid mul hinded
väga kehvad. Kui ähvardas istuma jää
mine, rääkis isa ainult korra: kaotatud
aastat ei tee sa kunagi tagasi. Küllap
see mõjus, ma ei jäänud istuma.
Tõsine lugemishuvi algas reisiraa
matutest: Partsi „Läbi Aasia südame:
Sven Hedini elulugu reisides” (1937),
Nanseni „Suuskadel läbi Gröönimaa”
(1938) ja teised raamatud sarjast
„Mehed, maad ja mered“, raamatud
Amundseni, Stanley ja teiste kohta
sarjast „Suurmeeste elulood“; kol
meköiteline „Maailma maad ja rah
vad“; kodumaisest kirjavarast eriti
Piiperi „Pilte ja hääli Eesti loodu
sest”, ajakiri Eesti Loodus, koguteo
sed „Tartumaa”, „Võrumaa“ ja teised,
eriti osad „Loodus“ ja „Rändajale“.
Üks lemmikraamatuid oli ka isa suur
ingliskeelne atlas. Seetõttu polnud
loodusõpetust ja maateadust koolis
üldse vaja õppida: kõik oli juba tuttav
varem loetust.

Huvitav on märkida, et ühel aas
tal oli mu kaksikvend Mart klassis
kõige pikem, mina kõige lühem. Ta
oli minust pea jagu pikem, iseloomult
kinnine ja püsiv, mina elav ja püsima
tu: erimunakaksikute asi.
Asusime Mardiga reisiraamatute
vaimus end polaarmatkade etteval
mistuseks karastama: magasime ühe
talve heinte sees küünis, magamis
kottide asemel tekkidesse mässitud
õlekotid. Alles märtsis, kui külma oli
alla viieteistkümne kraadi, soovitas
isa tuppa tulla.
Keskkoolis hakkasime kaheke
si jalgratastel matkamas käima, kulu
tades selleks kogu vaba aja. Otepää
ümbrus sai põhjalikult mööda kõrval
teid läbi seigeldud. Niiviisi said paigad
selgeks. Kodus oli tingimus, et matka
ta võite, kui aed on korras. Nii õppisi
me looderdamise asemel kiirest tööst
ja headest tulemustest rõõmu tundma.
Kui aed sai nädalaga korda, oli isa vai
mustuses ja ütles: „Matkaraha on siin.
Matkake, kaua tahate!“
Esimene neljapäevane matk ühek
sanda klassi järel viis Koiva jõe äärde,
Rõugesse ja Suurele Munamäele.
Meid köitsid kõige rohkem veekogud,
kauged vaated ja suured metsad. Kus
aga nägime, ronisime triangulatsioo
nitornide või kõrgete puude otsa, et
nautida vaateid maastikule.
Kõige pikema matka tegime pärast
kümnendat klassi 1951. aasta augus
tis: jalgratastega ümber Eesti. Meile
Mardiga lisaks kaks koolikaaslast ja
sugulane Hele Vilbaste, kes oli üli
koolis just esimese kursuse lõpe
tanud. Tee viis Tartust Viljandi ja
Häädemeeste kaudu Pärnusse, sealt
Sindi ja Kirbla kaudu Haapsallu ning
Vasalemma kaudu Tallinna, kus Hele
viis meid oma isa juurde.
Nii et ühe öö olime ka Gustav
Vilbaste juures. Tema jagas lahkesti
loodusvaatluste õpetussõnu, juhatas
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Rein Einasto on sündinud
7. juulil 1934 Tartus. Pärast Tartu
1. keskkooli (Treffneri) lõpetamist
õppis 1952–1957 Tartu ülikoolis
geoloogiat. Ta on töötanud TA
geoloogia instituudis noorem-,
vanem- ja juhtteadurina, 2002–
2014 Tallinna tehnikakõrgkoolis
professorina, nüüd emeriitprofessor; geoloogia-mineraloogiateaduste kandidaat 1979 (Leningrad).
Uurimisvaldkond on olnud peamiselt Vanaaegkonna Ordoviitsiumi
ja Siluri ajastu settebasseinide
paleogeograafia ja tsükliline sedimentatsioon. Ta on loonud Balti
paleobasseini arengu eri etappide fatsiaalsed (settimiskeskkonna)
mudelid. Olnud Eesti Kongressi
liige, Eesti rohelise liikumise, Eesti
paeliidu,
probleemkomisjoni
„Tsüklilisus ja stratigraafia” asutajaliige. Tema algatusel on paekivi
nimetatud Eesti rahvuskiviks.
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Intervjuu
meile Kuusalu ümbruse vaatamis
väärsusi. Sirge Tallinna–Narva maan
tee oli just valmis saanud, see oli reisi
kõige igavam lõik: vänta ja vänta, aga
edasi nagu ei saakski.
Ööbisime taludes, paludes luba
heintel magada. Ikka kutsuti ka
lauda, anti leiba kaasagi, imestades,
et noored üldse sellisel ajal, 1951,
mööda maad rändavad. Jõhvist edasi
sõitsime vennaga kahekesi, teised
pöördusid veoauto kastis Tartusse
tagasi. Matka põnevaim osa oligi
Narvast Peipsi tagant Oudova kaudu
Pihkvasse ja sealt Petseri ja Räpina
kaudu koju.
Su vend Jaan vaatab taeva poole,
sina maha. Kuidas nii on läinud?
Venna elav astronoomiahuvi tekkis
juba üsna varakult, kui ta oli isalt saa
nud astronoomiaõpiku, peagi hakkas
ta endale teleskoopi ehitama.
Kui olin viiendas klassis, andsin
kodus ühel arutelul pere tuleviku üle
reisiraamatute mõjul teada, et minust
saab maadeavastaja. Isa ütles see
peale, et maad on avastatud, peale
polaarmütside on kõik enam-vähem
teada, aga kui tahad looduses midagi
tõsiselt uurida, siis maa sees on pea
aegu kõik veel avasta
mata. Ta andis mulle
Maxwell Reedi raa
matu „Jäljed kivil“,
mis eesti keeles oli
ilmunud 1941. Selles
raamatus kivististe
najal käsitletud „loo
duse ajalugu” veenis
mind lõplikult mine
ma geoloogiat õppima.
Kuni keskkoolini oli mind huvi
tanud vaid populaarteaduslik kirjan
dus. Ilukirjandus tuli vist teismelise
ajal, kui tekkis huvi tüdrukute vastu.
Üllatudes avastasin, milline elu pei
tub ilukirjanduses. Teiste elu kaudu
jõuad iseenda juurde. Teadsin kesk
koolis, et lähen geoloogiat õppima,
seetõttu lugesin igal vabal hetkel ilu
kirjandust. Samas, siiamaani pole ma
õppinud kiiresti lugema.
Sügava huvi ajaloo ja ühiskon
na arengu vastu äratas kaheksan
das klassis vana- ja keskaega käsit
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ledes Eesti aja õpetaja Olga Linnus,
Ferdinand Linnuse naine.
Geoloogiat õppisid Tartu ülikoolis
1952–1957. See oli vist päris keeruline aeg.
Stalin ei olnud veel surnud. Olin õig
luse suhtes juba algkoolis koolikiu
samise tõttu väga tundlik. Ülikoolis
süvenesin marksismi, otsides sot
siaalset õiglust. Dialektilist materia
lismi luges meile Mihhail Makarov,
otsekohene ja nõudlik, paljude jaoks
hirmutav.
Mina olin tema loenguist vaimus
tatud. Need olid erakordselt loogili
sed, filosoofia ajalugu laiemalt käsit
levad loengud. Kui ta oli kuulnud
vaheajal meie juttu plaanitavast suu
samatkast, tuli tunnustades kiitma, et
see on üks õige eluviis. Süvenes usal
dus, ja ma julgesin küsida, kas võik
sime tema poole tulla oma maail
mavaateliste mureküsimustega: miks
teoorias tundub kõik õige, aga prak
tikas täiesti vale? Ta pakkus, et teeme
ühe jalgsimatka.
Kokkulepitud päeval sadas lörtsi,
olime Mardiga kindlad, et matk jääb
ära. Korralikult ülikondades läksime
õppejõule külla. Kui kohale jõudsime,
tõmbas ta säärikud jalarätti
dele ja küsis: „Kas lähme?” Nii
me tuules ja märjas Tähtveres
Tallinna poole kõndisime. Ta
vastas meie küsimustele usku
matu aususega: „Poisid, see,
mis on juhtunud pärast Lenini
surma, on kõik see, mida Lenin
ei ole mõelnud. Juba Marx
ütles, et sotsialismi eeldused
kujunevad alles kapitalismi
ammendumisel, enne pole lootustki.
Õpetus proletariaadi diktatuurist ei
vii sotsialismi ...” Olime hämmastu
ses, kuidas õppejõud võib üliõpilasi
nii usaldada, Stalini aeg polnud veel
lõppenud. Sellest usaldusest sugene
sid ühised matkad ja eluaegne sõp
rus.
Teisel kursusel hakkas meile partei
ajalugu lugema üks noor õppejõud.
Tekkis vaidlus, et kollektiviseerimine
Eestis ei olnud läinud Lenini plaani
järgi täieliku vabatahtlikkuse vaimus.
Maapoisid toetasid mind: kolhoosi

mindi küüditamise hirmus. Seepeale
kaebas õppejõud parteikoosolekul
minu peale. Makarov kaitses mind:
minust olevat valesti aru saadud.
Järgmine kord pärast loengut palus
Makarov mul jääda ja kui teised olid
läinud, võttis mul rinnust kinni: „Mis
sa, kurat, lobised! Pead vahet tegema,
kellele mida räägid! Teed vaidlemise
ga õppejõu naeruväärseks, saadad isa
ja vennad Siberisse! Küsida võid, mida
soovid, aga kui vastus antakse, ole vait!”.
See õppetund jäi eluajaks meelde,
aga samas vaimus lihtsameelsus kor
dus mul ka instituudis töötades, ent
selgitusi pidid pärast andma kollektiivi
juhid. Makarov on mulle olnud oluline
vaimne õpetaja. Käisime ülikooliajast
aatesõber Ülo Vooglaiuga äsja tema
üheksakümne seitsmendal sünnipäe
val Lasnamäel. Makarovi mõtteloogi
ka ja mälu on erakordsed tänini.
Ülikooli lõpetamine ei läinud sul
vist kergelt.
Vend Mardi surm veebruaris ja vana
ema lahkumine igavikku aprillis
mõjusid mulle väga raskelt. Diplo
mitöö oli suurelt kavandatud, aga see
oleks mu heade sõprade abita lõpeta
mata jäänud.
Kirjutamine ei edenenud. Juhen
daja Asta Oraspõld käis aina peale,
et too midagi näha, kaitsmise aeg
läheneb. Kirjutasin siis ülepeakae
la mõned osad ja viisin süüdlasena
talle näha, veendumaks, et nii ei lähe
mitte. Tema aga julgustas, et väga
hea, lase nüüd samamoodi edasi. Nii
see kordus, kuni kaitsmiseni oli jää
nud vaid kolm päeva. Dokumendid
olid juba dekanaati saadetud, et kõik
diplomitööd on laekunud. Minul oli
kokkuvõte koostamata, seni tehtu
silumata, pildid tegemata.
Kuulsin, et keegi on saanud selli
ses närviseisundis pikendust. Käisin
siis ka närviarsti juures. See koputas
siit-sealt ja ütles, et närvid on kor
ras. Läksin siis ühiselamusse kur
susekaaslastelt asja uurima. Nemad
olid oma tööd eelmisel õhtul esita
nud, vabad, ja vastasid väljakutsuvalt:
„Misasja, kolm päeva veel aega ja sina
ei saa valmis! Lao aga lagedale, siin
samas!“ Ja naljatades: „Isegi siis, kui
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paneksid paki ajalehti kaante vahe
le, kaitseksid ära!“ Olin viieline, vaid
sõjalises sain nelja ja seetõttu jäin kii
tusest ilma.
Poisid aitasid fotod teha kahe
päevaga ja kirjutasid põhiteksti
ümber, kui mina maadlesin kokku
võtva osaga. Siis polnud veel masi
nakirja kohustust, nii et diplomitöö
sai puhtalt kirjutatud kolme käe
kirjaga. Kaitsmise varahommikuks
sai kokku, pandi kiirköitja vahele.
Sõbrad ja toanaabrid Arvu Viigand
ja Valter Petersell lubasid töö ise ära
viia, minu saatsid koju riideid vahe
tama. Olin kaks ööd olnud maga
mata, hommikuks oli pea täiesti
tühi.
Oponent Evald Möls käis eel
mise päeva õhtul ühiselamus luge
mas neid osi, mis olid juba valmis.
Heatahtlikumat ja targemat meest
polnud olemas. Kaitsesin teisel päeval
teisena, tähestiku järgi. Lugesin ette
alguse teksti, mille aspirant Lembit
Sarv oli hommikul sissejuhatusena
mulle valmis kirjutanud.
Nägin, et professor Karl Orviku
lehitseb mu tööd, keerab vahel ühteja teistpidi: mõned pildid olid valepidi
kleebitud. Tuli täielik tühjus, silmade
ees lõi mustaks. Ma olla käega löö
nud ja küsimustele vastamata puldilt
maha astunud, aga esireas istunud
tüdrukud keelitasid ikka tagasi mine
ma, küsimustele vastama ja juhenda
jat tänama.
Tulemused: ebarahuldavaid töid
pole. Kolmed loetakse ette, minu nime
pole. Neljade ja viitega samamoodi,
minu nime pole. Neli tööd olevat eriti
tähelepanuväärsed, väärivat esiletõst
mist, teiste seas ka minu töö.
Kõik õppejõud suhtusid meisse
väga isalikult ja emalikult. Eriti Karl
Orviku, kes väliselt oli karmivõitu,
aga loomult hoolitsev ja helde. Ta
aitas kõige vaesemaid ka rahaliselt,
uurides üliõpilaste olukorda, sest aeg
oli raske ja paljud olid pärit vaestest
peredest. Üliõpilased olid nagu ta
enda lapsed, ta tundis huvi kõikide
elu ja käekäigu vastu. Eks tema kan
dis ju põhivastutust, et geoloogia
osakond ülikoolis pärast sõda uues
ti avati.

Teaduste akadeemia maja Tallinnas Toompeal on ehitatud meie rahvuskivist paest
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Intervjuu
Pärast ülikooli lõpetamist läksid
Tallinnasse aspirantuuri.
Ülikooli lõpetamise järel kutsus aka
deemik Orviku mind Tallinnasse TA
geoloogia instituuti moreene uurima.
Orvikut huvitas, kui palju on meie
moreenides kohalikku paekivi ja mil
line on selle lademeline kuuluvus.
Nüüd mõistan: seda saab teha üks
nes paelasundi läbilõiget väga hästi
tundes; algajana poleks sellega kind
lasti hakkama saanud. Tööle asudes
leiti mulle varsti võimalus jätkata
diplomitöös alustatud paeuuringuid
Saaremaal.
Tallinna kultuuriülikooli avamisel
1959. aastal, ühel ajal aspirantuuriga,
astusin kohe muusikaosakonda, kus
kujunes klassikalise muusika kuula
jate ühendus Kõrvasügajad. Aktiivne
osalemine selles üldkultuuri kesk
konnas pikendas oluliselt väitekirja
valmimist. Veel enne aspirantuuriaja
lõppu kutsus basseinilise uurimise
algataja Ralf Männil mind oma töö
rühma LõunaEesti ja LääneLäti
esimeste süvapuuraukude süda
mikke uurima. Tema doktoritööst
kujunes Eesti geoloogias epohhi
loov tervikkäsitlus, koostöö sellise
talendiga oli hindamatu erialane elu
kool. Teisalt lükkus aina kaugema
le oma väitekirja valmimine
Kaarma kihikompleksi
kujunemisloost.

giamuuseumi vajalikkust.
Eesti on ainuke tsiviliseeritud riik
maailmas, kus ei ole riiklikku geoloo
giamuuseumi. Tartu ülikooli geoloo
giamuuseum on eeskätt õppeotstar
beline, ta pole riiklik ning praegu on
ta ka vaid osa loodusmuuseumist.
Meie paelasund on maailma mõis
tes tähelepanuväärne kihtide mit
mekesisuse, pae kunagise elurikkuse
ja hea säilivuse poolest. Seda tuleks
maailmale võimalikult hästi ekspo
neerida. Geoturism võiks meil olla
juhtivaid turismiliike. Maarjamäel on
veel vaba Lasnamäe vana paemurru
ala, kuhu sobiks teha süvis paekihtide
looduslikus seinas eksponeerimiseks.
Samasse süvisesse on hea võimalus
ehitada nüüdisaegne riiklik geoloo
giakeskuse hoone esindusliku muu

Paevana on nõus
paekivi saladusi alati
selgitama, ka kodustel
kokkusaamistel
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Oled oma kirjutistes maininud
riikliku geoloo-

seumiga nagu Kumu; tulevikus võiks
seal olla ka riikliku geoloogiateenis
tuse kodu.
Oluline on Eesti eri kihte avavates
paekarjäärides kujundada mingi sei
naosa näidisseinaks nii, et seda saaks
käia vaatamas, ja paljanduvaid kihte
saaks vaadelda seina kõrval kulgevalt
kaldteelt. Karjääride omanikud olek
sid sellega enamasti nõus.
Puhastatud sein vajab geoloogi
list markeerimist ja edaspidist hool
damist, korrashoidu ja juhendamist,
mis peaks olema üks keskuse ülesan
deid, mõistagi koostöös geoloogiatee
nistusega. Kalana karjäär on näiteks
saanud maailmakuulsaks äsja avas
tatud Siluriaegsete vetikate mitme
kesisuse ja hea säilivuse tõttu. Samas
on erakordset huvi pakkuv sein tead
matusest sõelmete alla maetud; ava
tud on ainult mingi seinaosa, mil
lest saaks kujundada näidisseina. Iga
uus karjäär avab midagi ainulaadset
planeedi looduse ajaloos, mis vää
rib avalikku tähelepanu. Eriti arves
tades Eesti paekivi mitmekesisust ja
suurt vanuselist amplituudi: ligi kuus
kümmend miljonit aastat järjest.
Üks erialaharrastusi on mul olnud
võimalikult suurte paenäidiste kogu
mine, et just eri kihtide kontaktid,
sageli settelünki tähistavad katkes
tus ja kulutuspinnad, oleksid hästi
jälgitavad. Nüüd olen probleemi ees,
kuhu koondada see kollektsioon,
mis praegu paikneb valdavalt
Tallinna tehnikakõrgkoolis, osalt
Raikküla mõisas ja Hagudis
Aru talus. Osalt pärandak
sin selle kindlasti Kohtla
Nõmme kaevandusmuu
seumile, süvateadusliku
ma osa TTÜ geoloogia
instituudi Särghaua
õppekeskusele.
Paemuuseum Porkunis
on ju olemas.
Väga tore, et on. Aga seni
piiratud, kitsastes ruumi
des, kus ei ole võimalik eks
poneerida ulatuslikumaid läbilõi
keid. Meie paekivitööstus on jõudnud
sellise tasemeni, et võiks lõigata ka
väga õhukesi, vaid sentimeetri paksu
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si ja üle meetri laiusi paeplaate sobi
vatest kihtidest. Neis avaldub pae ilu
ja võlu.
Erinevaid mustreid ja värvitoo
ne on detailides niivõrd palju, et
igal piirkonnal võiks olla oma koha
lik rahvuslik paekivi. Näiteks võib
tuua Pandivere rõngaspae, mis koos
neb põhiliselt käsijalgsete karpidest,
moodustades kuni viieteistkümne
meetri paksuse massiivse lasundi.
Sellest saaks väga omanäolist katte
kivi. Varem on seda kivi kasutatud
mitmetes vanades mõisates, ka tre
pikivina, isegi Tartus. Eesti paas ehi
tuskivina on Helle Perensil küll suu
repärastesse paeraamatutesse raiu
tud, samas peaks kogu meie paerik
kus „lahmakoloogiliselt” saama püsi
ekspositsioonina maailmale avatud.

18. märtsil Tallinnas Ülo Vooglaiu maja ees jäädvustatud Mahekultuurse Eesti
algatusrühm: Rein Einasto, Helen Arusoo, Ülo Vooglaid, Leonhard Koort ja Krista
Kulderknup
ja savikivid. Ja paepoeesia, Kersti
Merilaasi „Rannik kui hüppel rün
nakuhoos, manner ja meri siin sülitsi
koos. Kivine kallas, rind tuultele valla,
rahne ja rähka siit virutab alla”.
Teiseks, looduslik ehituskivi: pae
kivi on kahes kolmandikus MandriEestis ja saartel ulatuslikult kasuta
tud kõige odavama kohaliku kivina
kindluste, kirikute, mõisate ja talu
de abihoonete ehitamisel juba mui
nasajast alates. Ehituspae mitmeke
sisus nii väikesel alal nagu Eesti on
harva esinev. Läbi aegade on Tallinna,
Vasalemma, Märjamaa, Ungru, Üügu,
Tagavere, Kaarma ja Selgase ehitus
paasi ka naabermaadesse turustatud.
Kolmandaks, loopealsed. Just pae
pealseil kujunes meie kaugetel esiva
nematel esialgne maaviljelus ja karja
kasvatus, paikne eluviis ja püsiva kodu
rajamise võimalus. Just tänu paekivile
oleme siin. Kui kuulsin Lennart Meri
ükskord Tuglase majas meie vanadest
loopealsetest rääkimas, mõistsin, et
see on rahvuskivi kaalukaim põhjen
dus. Loopealsete säilitamiseks nähtud
vaev on läinud igati asja ette.
Neljandaks, Eesti paekivi elurikkus, kivististerohkus, ainulaadne tea
duslik väärtus maailmas, väga suur
geoturismi perspektiiv.
Üks mu sõber unistab ajast, mil
pole enam vaja rääkida looduskaitsest, sest see on endastmõistetav.

Väga õige mõte! Olen samal teemal
ka kirjutanud. Viimastel aastatel olen
gi tegelenud peamiselt mahekultuur
se Eesti ideega. Mahekultuursus on
ühisnimetaja üliliberaalse majan
duse diktatuuri vastu. Looduselt ei
saa võtta nii palju, kui tahame. Olen
veendunud, et liiga suured ettevõt
ted on kurjast. Rohkem paigavaimu,
maastike kohaliku eripära hoidmist!
Inimkesksus peab asenduma öko
süsteemse mahekultuurse rahvusriik
liku maailmakorraga, kus inimene on
harmoonilises koosluses loodusega.
Elame praegu inimühiskonna aren
guloo kõige suuremal murdekohal
pärast koriluselt põlluharimisele ja
karjakasvatusele üleminekut. Peame
kõigest mittevajalikust loobuma.
Eeldus on, et vaim võimustub ja
võim vaimustub: kõrgkultuur – pro
fessionaalsus – ja süvakultuur – süda
metunnistus, kirjutamata seadused –
jõuavad ka poliitikasse. Looduse üli
muslikkuse vajalikkust inimese kui
liigi elu kestmiseks on tõestanud nii
loodusteadlased kui ka humanitaar
teadlased.
Suurriikide juhte ja suurettevõtjate
suurushullustust peavad just väikerii
kide juhid üheskoos teadlastega nii
palju suutma survestada, et sõjaline
vägivald ja looduse rüüstamine, saas
tamine üle taluvuse piiri kord lõp
peks, inimene suudaks olla oma liigi
tunnuse – vaimu – vääriline.
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Oled pärit Devoni-Eestist, kus aluspõhi on põhiliselt liivakivist. Kust
tuli sul mõte, et Eesti rahvuskivi
peaks olema paas, mitte liivakivi?
Väga ilus küsimus. Liivakivi on kau
nite seintena Taevaskojas ja Võhandu
kaldapaljandeis olemas ja muutliku
mikrokihilisuse poolest omanäoline,
sobiks tööstuslikult töödeldud kelme
monoliidina ka tuleviku kattekiviks.
Karl Orviku valmistas omal ajal
kelmemonoliite: kiht kaetakse kii
resti hanguva liimiga ja siis tõmma
takse tardunud kile kiviseinast lahti.
Nii saame püsiva kelmelise läbilõike.
Polümeeridega saaks katta kui tahes
suuri pindu, kui sein selleks ette val
mistada. Selline tööstusharu võiks meil
olla päris edukas. Sellega võiksime ka
Devoni liivakivi looduslikku ilu roh
kem kodudesse tuua. Sellisena sobiks
Devoni liivakivi küll Lõuna-Eesti, ent
mitte kogu Eesti rahvuskiviks.
Miks siis ikkagi paekivi rahvus
kivina?
Selle põhjenduseks on neli põhiargu
menti: esiteks, pankrannik, üks meie
ürglooduse monumentaalsemaid vaa
tamisväärsusi, kus ülemised paljan
duvad kihid on paekivist ja paista
vad kaugele merele. Sellest ka mõneti
eksitav nimetus „paekallas“: astan
gu alumise, enamasti rusukalda alla
maetud osa moodustavad ju liiva-
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Fotod: Mirjam Nutov

Reisikiri

Üks saare ajaloolisi vaatamisväärsusi on Visby linna keskaegne linnamüür, millel on üle kolmekümne torni

O
Gotland,
põhjamaade Kreeta

Mirjam Nutov

Kell näitab peaaegu südaööd, kui oma rasked rattad
Nynäshamni‑Visby vahel sõitvalt praamilt maha lükkame. Näkku paiskub mõnusalt jahe suveõhk. Tulesäras
ümbrus lubab aimata, kuhu oleme saabunud, ent täpsemat asupaika ei reeda. Tavapärase eufooria asemel tunnen vaid suurt väsimust.
50

|530| Eesti LOODUS JUULI 2019

lime hommikul laeva
ga Stockholmi saabudes
otsustanud, et väga põnev
oleks sõita Nynäshamni rongi ase
mel hoopis ratastega. Nynäshamn on
linn, kust väljuvad praamid Gotlandi
(Ojamaa) saarele. Teekond pidi olema
üksnes 60 kilomeetrit: paras maa
meie kiirmatka sissejuhatuseks.
Paraku tegime saatusliku vea,
otsustades, et seekord loen kaarti
mina, kuigi ma pole kõige kogenum
rajaleidja. Ühtäkki olime olukorras,
kus pärast kahetunnist rattasõitu oli
meie teekond sadamasse ikka sama
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Gotand (Ojamaa)

FÅRÖ

Läänemere suurim saar, kuulub Rootsile
Pindala: 3140 km2
Pikkus: 176 km, laius 50 km
Elanikke: u 57 300,
neist ligi 24 000 elab
pealinnas Visbys.
Visby kuulub Unesco
maailmapärandi
nimistusse.

Broa
Fårösund

Slite

Visby

Gnisvärd

GOTLAND
(OJAMAA)

SOOME

ROOTSI

Stockholm

Hoburgen

pikk kui kaks tundi tagasi.
Nüüd, kui olime peaaegu saja
kilomeetrisest teekonnast kurnatud,
ei kavatsenudki Gotland meile halas
tada. Olin arvanud, et tegu on tasa
se saarega, kus vaevalt tuleb suuri
tõuse võtta. Sellest tuleneski julge rei
siplaan: sõita päevas sada kilomeetrit
ja teha saarele nõndaviisi viie päeva
ga tiir peale. Raskelt pedaalidele vaju
tades ja suurest mäest üles rühkides
hakkasin kahtlema, et seda plaani
on võimalik täita. Lõppude lõpuks
rändame matkaratastega, mis on üle
koormatud raskete kottidega – nõnda
ei ole kuigi lihtne hulganisti kilomeet
reid läbi sõita.
Jõudnud mäe otsa, võtsime mure

tult suuna esimese tihniku vahele ja
tundsime ülimat rahulolu. Lõpuks
ometi olime kohas, kus ei pea otsima
telkimiskohti! Gotlandil kehtib hea
tava: telkida võib seal, kus süda lus
tib. Tõsi, enne kui oma telgi kellegi
tagaaeda püstitad, soovitatakse siiski
viisakuse mõttes küsida maaomani
kult luba.

Nynäshamn
Visby

EESTI

LÄTI

LEEDU

Ajarännak hansalinnas Visbys.
Läänemere pärliks kutsutud saar
rõõmustab matkajaid vaheldusrikka
maastikuga. Umbes 400 miljonit aas
tat tagasi ladestunud kivimikihtidest
on saare põhja ja lõunapoolseimas
tipus moodustunud väärikad lubjaki
vipangad, mis vahelduvad paradiislike

liivarandadega. Esimese päeva hom
mikul ärkamegi ühe panga otsas, kohe
Gotlandi pealinna Visby külje all.
Päike särab pilvitus taevas täies
hiilguses. Mahe meretuul sasib
juukseid ja õõtsutab üksikute lillede
kauneid päid. All loksuv sinkjashall
meri rullib väsimatu jõuga laineid
vastu lõputuna näiva pankranni
ku kindlaid seinu. Argimured taan
duvad üldises idüllis. Nüüd jätkub
silmi üksnes selle võrratu meistri
teose detailidele.
Tõepoolest, looduse maalikunst
nike lennukatel ideedel pole piire!
Täpselt nagu inimestelgi. Kuidas
muidu seletada 13. sajandil rajatud
massiivset linnamüüri, millel on üle
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Jalutuskäik Visbys pakub juulikuus igal sammul romantikat: kõikjal õitsevad ja lõhnavad põõsasroosid. Neil on siin merelises kliimas hea kasvada. Sellest tulenebki
Gotlandi lüüriline nimetus: rooside saar

Fårö looderannikut ilmestavaid lubjakivisambaid käivad ilmselt pildistamas
kõik, kes Gotlandile satuvad

30 torni. On suur õnn, et ilmasõjad
ei ole Gotlandi räsinud. Ilmselt just
seetõttu on Visby vanalinnas säili
nud suur osa endisaegsest hiilgu
sest.
Linnaga tutvust sobitades ei kavat
segi me esimesest linnaväravast
hooga sisse sõita. Täielikult säilinud
linnamüür on juba iseenesest nii suur
imetlusväärsus, et otsustame ümber
selle rattaga tiiru teha. Mõelda vaid:
suured tornid varjavad endiselt kõr
geid laohooneid, kus neil aegadel, kui
Visby oli Euroopa suurimaid kauban
duskeskusi, hoiti Venemaalt toodud
karusnahku, reisiveine, Inglise kan
gast ja Bütsantsi kulda.
1995. aastal võttis Unesco Visby
kui Põhja-Euroopa kõige paremini
kindlustatud kaubanduslinna maail
mapärandi nimistusse. Praegusel ajal
on laevadega veetavad kaubad ja neist
saadav rikkus asendunud ristlus
laevadega saabuvate turistidega.
Nõnda tullakse osa saama ajarän
nakust, kus huvilisi ootavad kitsad
munakivisillutisega tänavad, mida
palistavad rikastele kaupmeeste
le kuulunud maalilised majakesed.
Majaesised omakorda on tihedalt täis
istutatud lõhnavaid põõsasroose, mis
just juuli keskpaigas on õites. Tänu
merelisele kliimale on neil lilledel
siin nii hea kasvada, et mõned sor

mistuvett paarkümmend aastat ega
ole siiani ära surnud.
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did õitsevad isegi detsembris. Sellest
tulenebki Gotlandi lüüriline nimetus:
rooside saar.
Visby linn on ühtlasi hea sisse
juhatus saare kirikute üleküllusele.
Ainuüksi tillukeses vanalinnas on 17
keskaegset kirikut, millest ainult üks
pole varemeis. Kokku on Gotlandil
üle 90 keskaegse kiriku, mis kõik
pakuvad teelolijale kosutavat varju
palava päikese eest, aga ka võimalust
täita tühjaks saanud veepudeleid. Igas
kirikuaias leidub veekraan.

Unesco kirjeldab
Visbyt kui PõhjaEuroopa kõige
paremini kindlustatud
kaubanduslinna.
Siiski pole me päris kindlad, kas
tegu on ikka joogiveega. Kohati on
veel veider lõhn, mis omakorda annab
tõuke teha morbiidseid nalju, iseenda
lõbustamiseks. Mõnikord lõppevad
need naljad sellega, et ma palun esi
mesest ettejuhtuvast kohvikust kraa
nivett.
Kui oleme mitu päeva surnuaia
vett joonud, uurime ühelt kohalikult
elanikult lõpuks järele, kas vesi on
joogikõlblik. Keskealine proua vastab
meile lõbustatult, et ta on joonud kal

Eksootiline Fårö. Kuuldavasti pee
takse Ahvenamaad ratturite paradii
siks. Ilmselt arvavad sedasi üksnes
need, kes pole Gotlandil käinud. Kui
Ahvenamaal saavad ratturile osaks
pigem pikad igavad sirged võsaga
palistatud teedel, siis Gotland kosti
tab unelmate maastikuga.
Kujutage ette mererannikuga
paralleelselt looklevat mustkatte
ga kitsast teed, kust vaadet mere
le ei takista ükski puu ega põõsa
puhm. Teisel pool võid aga imet
leda kaunist madalat rannataimestik
ku ja männimetsa. Sini-sinises taevas
lõõskab päike ja tuul puhub tagant,
andes mõnusalt hoogu. Hetkeks näib,
nagu oleksime sattunud Prantsuse
Rivierasse. Tegelikult oleme aga
Gotlandi kõige põhjapoolsemas tipus
asuval Fårö saarel.
Teel Fåröle arutasime põhjalikult,
kuidas sinna pääseda ja kas me üldse
saamegi seda endale lubada. Hinnad
on Gotlandil tavapärasest kõrgemad.
Kohale jõudes selgus, et praamid
Fårösundi ja Broa vahel sõidavad suvi
sel ajal iga 15 minuti tagant ning on
ratturile täiesti tasuta. Pikemalt mõtle
mata sättisime end esimesele praamile.
Öeldakse, et Fårö on isegi Gotlandi
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elanikele eksootiline: sealseid mada
laid hõredaid männimetsi ning soode
ja rabadega nõmmesid ääristab
sügavsinine meri, pakkudes lumma
vaid vaateid. Ja et pilt oleks täiuslik:
kuhu ka ei vaata, võib kohata toredaid
mustavillalisi lambakarju. Mõni ime:
Fårö tähendabki ju tõlkes lambasaart.
Peale lammaste on Fåröl muud
ki toredat. Näiteks asuvad saare loo
derannikul uhked lubjakivisambad,
mille kohta rootsi keeles öeldakse
rauk. Sammastena rannikul kõrguvad
kivijäänused on tekkinud vee järje
kindla töö tulemusena: vesi on mäe
mürakaid tuhandeid aastaid uurista
nud, õõnestanud, uputanud ja leota
nud. Nüüdseks on alles üksnes kää
busjäänused, tugevast tugevamad
tuumad, mida turistidele meeldib pil
distada ja imetleda.
Ratta seljas saab osa kogu saare
eripärast. Olgugi et Gotlandil on
rattamatkajatele ja telkijatele ideaal
sed olud, rääkimata valdavalt valitse
vast suurepärasest kliimast, jääb seal
matkajaid aasta-aastalt vähemaks. Nii
kurdab kohalik kämpingupidaja, kelle
silmis pälvivad rattarändurid rohkes
ti imetlust.
Kolmanda päeva lõpus, läbinud
300 kilomeetrit, uurime, kas kämpin
gupidajal on ehk matkagaasi müüa.
Meie oma on otsakorral. Gaasi ei ole,
küll aga pakutakse lahkesti võimalust
kämpingu ühisköögis süüa teha.
Õhtusööki vaaritades saame teada,
et kunagi olid ajad, mil saarel võis
näha palju rattamatkajaid. Nüüdsel
kiirustamise ajastul tahavad aga ini
mesed osa saada kõigest ja võimali
kult kiiresti. Lahke mees tõdeb raskelt
ohates, et see on küll võimalik, ent
teatud mööndustega.
Näiteks võivad bussis või autos
mööda maanteid vuhavatel reisijatel
täiesti märkamatuks jääda Gotlandi
kõige olulisemad asukad lammaste
järel: metsistunud küülikud. Neid on
saarel palju ja just siis, kui päike hak
kab loojuma ja saarerahvas uinuma,
hüplevad nad urgudest välja, et haka
ta küülikute asju ajama: ringi kepsle
ma ja kartma igat vaatlejat, kes neid
kauemaks passima jääb. See asjaolu

Fårö saar on isegi gotlandlastele eksootiline paik: lummav on kulgeda mööda
teed, mida palistavad madalad hõredad männikud ja kust avanevad vaated
sügavsinisele merele. Saareromantikale annavad lisa mustavillalised lambakarjad

Gotlandi tõugu lambad on väga kõrgelt hinnatud oma pehme mittetorkiva villa
ja maitsva liha poolest. Ühtlasi pakuvad nad turistidele rohkelt silmailu. Oinas on
ka saare vapiloom

Õhtu hakul ja hämaruses kõikjal ringi kepslevad jänesed on ilmselgelt üks
Gotlandi sümbol. Suurematest looduslikest imetajatest võib saarel kohata veel
vaid rebast
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Reisikiri

Kalurite hütid ja kalurikülad rannikul kajastavad üht osa saare elust. Praegusajal käib kalandus mõistagi teisiti ja hütte-majakesi kasutatakse muul otstarbel
muudab muidugi nunnude küüliku
poegade pildile püüdmise erakord
selt keerukaks, kuigi terve aas kubi
seb neist.
Mõni hetk tundub meile, et metsa
asukatest elavadki saarel üksnes met
sistunud küülikud, kuni lõpuks koh
tame ka üht rebast. Sellega Gotlandi
suuremate looduslike imetajate loete
lu piirdubki.
Lummavast loodusest satume halli
tööstuslinna. Esialgu tundus ees
märk sõita sada kilomeetrit päevas
üsna hirmutav, ometi ongi üks päev
märkamatult õhtusse veerenud ja
ka kilomeetrid täis sõidetud. Saare
eriilmelised maastikud pakuvad nii
palju vaatamis- ja avastamisrõõmu,
et seejuures ei panegi väsimust tähe
le. Karjamaad vahelduvad voogava
te viljapõldude ja õitemeres aasade
ga. See on üks kauneim vaatepilt,
mis loodusvaatlejale võib osaks saada.
Hektaritesuurused põllulapid täis
punaseid õiepäid. Nõndaviisi, vaada
tes tuules õõtsuvaid põlde moonide
ja karikakarde õitemeres, tekib soov
end lillemerre heita ja jäädagi sinna.
Selle asemel avastame end aga üht
äkki hallikasvalgeks värvunud linnake
sest, kus esmapilgul näib, nagu poleks
54
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loodusest suurt midagi järele jäänud.
On vaid kõrged kivimäed ja veel kõr
gemad tsisternid. Gotlandi suuruselt
teises linnas Slites käib hoogne tse
menditootmine. Selline tööstuslinn
ja tööstuse suuruse nägemine pakub
omamoodi vaheldust kaunitele aasa
dele ja hüplevatele küülikutele.
Paraku ei suuda saarele meelsas
ti inspiratsiooni- ja loomelaagrites
se rändavad kunstnikud, kirjanikud
ja muidu nautlejad kõiki peaaegu
58 000 elanikku ära toita. Ja kuigi
Gotlandi väisab aastas üle miljoni
turisti, pole ka see piisav. Niisiis ei saa
maapealses paradiis ilma tööstuse
ta. Slite tsemenditehas on siiski üsna
muljetavaldav ja vägev vaatepilt, seda
enam, et tee kulgeb otsejoones toot
mispiirkonna kaudu.
Mõistagi on merega ümbritse
tud saarel olulisel kohal ka kalandus.
See on aga juba ammu koondunud
suurettevõtete kätte. Ometi on saarel
hämmastavalt hästi säilinud väikesed
kalurikülad, mis asuvad otse ranni
kul. Pisikesed spartalikud majakesed
on ajast, mil kalandus tähendas sise
maalt rannikule kolimist ja nädalate
pikkust rasket tööd merel.
Neil päevil on enamik hütte ümber
kohandatud pisikesteks poodideks või

toredateks kämpinguteks. Õnneks on
neis külades alles midagi vana, kodu
selt sooja ja tuttavlikku. Piisab sel
lest, kui silmad sulgeda, ja juba võib
ki ette kujutada püügihooajal merele
suunduvaid paatkondi, tublisid mehi
võrke paikamas ja saagi üle rääkimas.
Kui on hea saak, on mehed rõõmsas
tujus, kui mitte, hoitakse pigem oma
ette. Kahjuks on need ajad möödanik.
Ometi õnnestub meil näha üht meest
oma hüti katust tõrvamas.
Hoburgeni kalju on üks turistide
meelispaik. Just siis, kui tundub, et
saarel pole midagi rohkemat pak
kuda, leiame end otsekui Šotimaalt.
Saare lõunatippu ilmestavad põllu
lapid, mida palistavad madalad kivi
aiad. Merelt puhuv vastutuul ei jäta
kahtlustki, milleks neid aedu on vaja:
tuul puhuks viimasegi mullaraasu sel
lelt maalt.
Oleme jõudnud Hoburgenisse –
Gotlandi kõrgeima lubjakivipaljandi
otsa. Merest 35 meetri kõrgusele tõus
va panga seinalt tasub kauguses seis
tes otsida vanamehe profiili; hoolikalt
vaadates võib seda tõepoolest näha.
Pangal laiuv madala taimestikuga
muruplats on aga hea koht, kus jalgu
puhata. Rahu ja vaikust ei maksa
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siiski loota: Hoburgen on korralik
turistilõks, kuhu lõbusõidulaevade
ga saabunud uudistajaid bussidega
veetakse.
Olime päev läbi võidelnud armutu
vastutuulega – lärmakalt pilte klõpsi
vad jaapanlased olid viimased, keda
tol hetkel soovisime näha. Niisiis
keerame pärast pisikest pausi rattad
Visby poole ja kogeme vaenlase muu
tumist parimaks sõbraks: vastutuu
lest saab taganttuul, mis lükkab mäe
nõlvalt veelgi suurema hoo sisse.
Nõndaviisi justkui lennates oleme
peagi jõudnud rahulikku lahesoppi,
kus tuul veeretab randa lainejänku
sid ja mustavillalised lambad peavad
keskpäeva.
Läänerannikul järgneb üks paradii
sirand teisele: pikad valged liivarannad
vahelduvad külamaastike ja rahulike
lagendikega. Neilt väljadelt võib leida
Gotlandi ühed muistsemad monu
mendid, pronksiajast pärit laevkalmed.
Võimsaim neist asub Visbyst lõunas
Gnisvärdis: see laevkalme on peaaegu
43 meetrit pikk ja 7 meetrit lai.
Peale laevkalmete leidub saarel
väga vanu, 5. sajandist pärinevaid
kuni kolme meetri kõrgusi piltkive.
Nende kivide rikkalik ja peen süm
bolism, nagu on sedastatud raamatus
„Legendaarsed paigad“, räägib teist
sugusest kosmilisest olukorrast: maa
ilmast, kus ülim võim oli taevajumala
käes ning kus laevad kandsid surnuid
nende viimsesse puhkepaika.
Viie päevaga tiir peal! Viienda päeva
õhtuks oleme oma Gotlandi ringreisil
jõudnud tagasi Visby vanalinna, kus
veedame mõnusa õhtu. Lubame enda
le nurgapealses kohvikus maitsvad
pannkoogid ning telgime otse Visby
südalinnas kahe valge tuuliku all.
Gotland on tõesti uskumatu koht!
Tulime tutvuma üksnes ühe saarega,
aga tundub, nagu oleksime ära käinud
korraga Kreetal, Rivieras ja Šotimaal.
Ilmselt pole mul vaja mainida, et
kogu Gotlandi loodus ja olemus mee
nutab väga palju ka Eestit. Nii on seal
rändamine ühtaegu kodune ja eksoo
tiline.
Mirjam Nutov (1986) on ajakirjanik ja
matkahuviline.

Gotlandi maastikud pakuvad palju vaatamisrõõmu, sh õitemeres aasad, mis kohati võtavad enda alla hektareid

Gotlandil leidub arvukalt pühakodasid; Visbys on neid seitseteist, sh 12. sajandist
pärit katedraal, mis on pühendatud neitsi Maarjale

Saare lõunatippu ilmestavad põllulapid, mida ääristavad madalad kiviaiad. Aedade
vahel looklev kitsas tee, mida palistavad üksikud puud, ning merele avarduv lai
vaade tekitab tunde, otsekui oleksime Šotimaal
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Mätta otsast

Tiit Kändler

P

arajalt elu näinud ateenlane
sikutab kõhule toetuvat akor
dioni ja saab sellel kätte fraa
si ühest tuntud laulust. See on mehe
võimete haripunkt: nõnda kohtame
teda oma Ateena jalutuskäikudel pal
judes paikades, ikka sama akord käte
vahel, ikka sama rahulolev naeratus
näol. 2019. aasta maikuu on Ateenas
üllatavalt inimhõre. Laiad kõnniteed
varjutavad isegi elektritõukerattureid.
Siin elab koos neli inimliiki: kodani
kud kreeklased, sisserännanud, turis
tid ja mustlased.
Antiikses Ateenas, tema hiilgeajal
aastal miinus 400, elas samuti neli
inimliiki: kodanikud, orjad, naised ja
võõramaalased ehk barbarid. Kokku
oli elanikke umbes 30 000, ja neist
6000 vaba ja jõukat meest. Nood
moodustasid deemose, demokraatia
või siis türannide mängumaa. Linnad
võitlesid linnade, türannid demokraa
tide vastu. Liidud tekkisid ja lagune
sid. Barbaritest eristusid hetiidid, kel
lelt saadi kreeka kirjakeel, foiniiklas
telt meresõiduoskus. Babüloonlastel
olid enne Pythagorast peas tema
nimelised teoreemid, ilma tema
nimeta. Kuid ühel päeval oli Itaalia ja
Tauria ehk Krimm ja Kaukaasia ran
nik ja pool Türgit kreeklaste maa.
Ateenas tekib kummaline, ootamatult kodune tunne. Need sügavad
silmad, ratsionaalsed otsused, mille
tõttu on linnaarhitektuur peaaegu et
minimalistlik; sujuv liiklus ja vääri
kad restoranisöögi pakkujad. Antiikse
Kreeka rajatised ei ole jalus nõnda
jultunult kui näiteks Roomas Vana
Rooma varemed. Need on kogune
nud eraldi maaaladele, mis nüüdseks
on lastud kasvada parkideks, suisa
metsadeks.
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Tõepoolest pole ju palju, kui
kuuma taeva all saad puge
da mõne puu varju, ent iidse
agoraa, Akropoli mäe all paik
nenud filosoofide ja kaup
meeste paradiisi ehitised on
suisa taimestiku alla mat
tunud. 2500 aasta eest see
nõnda kindlasti ei olnud:
kuidas muidu mahtunuks
siia ära 6000 seadusand
jat igal nädalal, ja nende
hulgast iga päev välja
loositud 500 esinda
jat, et millegi oluli
se üle vaielda. Korda
pidasid
muulastest
orjad: vein hakkas pähe,
kaklused olid kerged tulema, ja
ega otsuseidki teisiti langetatud
kui hääle tugevuse järgi.
Isegi Keramikose antiikvana sur
nuaed on kasvamas puudesse. Nii
nagu Nelja Tuule torn. Aga mitte
Hadrianuse raamatukogu, ammugi
siis Akropoli ülemine platoo. Sinna
annab vantsida, ent antiikkodani
kel polnud probleeme: neid tassisid
orjad. Praegu enam orjasid vist ei ole,
on taksod. Sõidu hind oleneb sellest,
kus alustada. Kui alustad meie hotel
li lähedalt Omonia platsilt, mis tõl
kes tähendab Vabaduse väljakut, saad
odavalt. Kui tahad tagasi, tõuseb hind
neli korda. Loogiline.
Praegu võib Ateenas kohata eri
sorti inimesi: kreeklasi, kreeklanna
sid; orje esindavad narkomaanid ja
prostituudid, barbareid rumeenia
mustlased, albaanlased, süürlased,
ukrainlased, venelased. Kõik õitsevad

Akordionist Monastiraki täikal oskab
mängida ainult üht fraasi
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Ateena loodus
varjutab antiiki

Keda Ateenas alul pilk hoopis ei
näe, on kassid. Mõni üksik paela
otsas kõmpiv koer. Kui sedagi. Ses
mõttes eripärane, võrreldes Rooma
või Konstantinoopoliga. Ja hoidku
Jumal, et nimetad Istanbuli! Türklane
on siiani peltsebul, loe sa möödu
nud sajandi keskel oma eluloo kir
jutanud Nikos Kazantzakise romaa
ni „Aruanne kreeklusele“ (1961) [2]
või siis noorema kirjaniku, Euroopa
Liidu kirjandusauhinna pälvinud
Makis Tsitase 2013. aastal ilmunud
romaani „Jumal on mu tunnistaja“
[6]. Ateenas võib vaid kogenud silm
siinseal puude varjus kasse silma
ta, mõnd mehevarju, kes neile süüa
poetab. Kuid ei midagi sellist nagu
Istanbulis, kus igal poekesel on oma
kass, kellele poe avades süüajuua
antakse. Tuvisid jah, ja isegi varbla
si, keda Tallinnas peaaegu ei kohtagi.
Pireuse sadamalinnake lõpeb
enne ära, kui alata jõuab – kui sõita
rongiga, mil nimeks „metroo“. See
linn on kokku kasvanud Ateenaga,
mida tõestab katkematu majaderi
da pealinnast sadamani raudtee või
maantee ääres. Rahulik paigake on
selle kaguosas paiknev ideaalse ringi
kujuline Mikrolimano laht. Siin võis
Pythagoras välja mõõta ringi ümber
mõõdu tarvis vajaliku irratsionaal
arvu π väärtuse. Või tegi ta seda
veidi läänes paiknevas ja antiikajal
gi sadamana kasutusel olnud sõõr
jas Pasalimani lahes. Puud õitsevad
mäkke ronivate majade vahel kulge
vate treppide ääres mai keskel jõuli

Foto: Tiina Kaljundi

omamoodi. Meie oleme puhtrahali
sel põhjusel sattunud Omonia platsi
lähedusse. Vabad kreeklased ei mõis
ta meid: miks elate seal, kus on kuju
nemas barbarite ala.
Antiiksed nimed siiski veel kaitse
vad. Artemisioni hotell, Apolloniumi
saiakoda ja kohvik. Vaatame oma
hotelli rõdult alla Veranzerou tänava
le, meie vastas on kaks kohvikukest,
mille ristime peagi: „Vanamehed ja
litsid“. Varahommikuti ilmub õuetoo
lidele istuma vanamehi. Liikumatult.
Vahel üksteisega mõne sõna vestel
des. Õhtuni välja. Nende vahel askel
davad linnukesed oma asju.

Ateena Agoraa varememaastik on mattunud võssa
selt, ja õite värv on jõhkralt kokku
sobimatu: erklilla kõrval erkoranž, ei
midagi pastelset.
Meie tähelepanu suudab teistest
merekaldal asuvate restoranide pere
meestest köita üks, oma erilise mii
mika ja silmavaatega. Seda enam, et
tema restorani nimi on Zorbas! Nagu
Kazantzakise kuulsaima romaani kan
gelasel [3]. Kreeklane Zorbas pajatab,
et see on pererestoran ja praegu on
turiste vähe ja üldse: teen teile alla

saiaga! Kalad, kellest mõni suisa nelja
kümnesentimeetrine, viskuvad saagile.
Kalapaadi kajutist väljub kala
mees, pintsel käes. Võõpab valgeks
pahteldatud laiku paadi kabiini ukse
kõrval punaseks. Laik kaetud, kaob
kabiini tagasi. Hulk teisi laike jääb
ootama homset. Mis sellest muutub,
kui kiirustad, sosistab Alexis Zorbas
Kazantzakise romaanist ette.

hindluse. Mis sa ikka peale hakkad!
Niipea, kui valge lina taha istume, pot
satab meie lauale servaga vaagen kala
de ja sõralistega, mida süüa saaksi
me. Võtab pelgama: kas nii suure kala
peame ostma? Selgub siiski, et turska
saab ka loomuliku portsu. No nii head
pole veel kusagilt saanud!
Lahes kõiguvad kalapaadid, mis
hommikuti oma saagi kohale toovad.
Suisa meie avatud põrandani ulatuva
akna all toitub kalaparv. Küsin kala
de nime, aga unustan kohe. Aegajalt
viskab mõni kelneritest neile sööjaist
üle jäänud saiapätsi. Ärge toitke loomi

Antiikajal esindasid loomad piirkondlikku palet. Naljakavõitu kom
bel loodi terminid „hellenistlik loom“
ja „barbaarne loom“ [4]. (Kujutlen,
et pakuks loomariigi jaotuse: ees
tilik loom ja barbaarne loom. Küll
oleks kultuurimarksistidel jälle kir
jutamist!) Loomadel oli antiikmüüti
des ja ka elus keskne osa. Hobused,
sisalik, jänes, skorpion, kotkas, madu,
öökull, siil olid hellenistid. Olid kodu
ja metsloomad ning „kasutud loo
mad“. Uudishimu ajendas kreekla
si uurima „barbaarseid loomi“, nagu
lõvi, panter, elevant, krokodill, anti
loop, hüään ja jaanalind. Loomi uuri
sid pigem filosoofid ja poeedid kui
loodusvaatlejad.
Seepärast võrreldi näiteks loo
mahääli ja barbarite keelte kõla.
Barbaarsetest loomadest tõsteti kree
ka kultuuri osaks kaks: lõvi ja ahv.
Mõlemad on senimaani säilinud
vaid skulptuuridena. Loomad just
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siin võis Pythagoras
välja mõõta ringi
ümbermõõdu tarvis
vajaliku irratsionaalarvu π
väärtuse.
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2 x foto: Tiit Kändler

Mätta otsast

Antiikne maomees ratsutab barbaarsel maol. Akropoli muuseum
kui tsementeerisid Kreeka tsivilisat
siooni, muutusid selle keskseks osaks.
Tõepoolest, kui läbi ajaloo esines 1500
Kreeka linnriiki, siis kas polnud just
loomad need, kes eri linnade kultuu
re ühendasid? Nemad ületasid vabalt
piire ja olid ülistatud ka kalmistutel.
Nendega sai ravida, nende toel sõdu
pidada, maad harida. Loomad sobisid
ülihästi iseloomustama inimesi.
Meie antiikmees Tammsaare vii
tas aastal 1937 artiklis „Lehm, laps
ja inimene“ [5], et keegi tšehhi kir
janik (pidades ilmselt silmas Karel
Čapekit) ütelnud kord: tema tahaks
Inglismaal olla kas laps või lehm, nii
eelistatud seisukorras on seal mõle
mad. Tammsaare lisas, et küllap Indias
oleks sama tšehh tahtnud olla ainult
lehm. Antiik-Kreekas tahtnuks ma
olla valge sõnn, kellena Zeus imekauni
Europe Euroopasse küüditas, praegu
ses Ateenas aga hoopis Pireuse kala,
kellele kelnerid muudkui saia viska
vad. Lapsi on Ateenas näha vähe, kui
Rumeenia mustlased välja arvata.
Edith Hall tõstab oma antiigiraa
matus [1] esile kümme antiikkreek
lase iseloomujoont: tähtsaimad on
meresõiduoskus, kahtlemine autori
teetides, individualism ja teadmis
himu. Seejärel avatus uutele ideedele,
vaimukus, võitlusvalmidus, talenti
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kiltides ja relvades sõjameeste tina
sõdurlikku sammu ning liita sellele
täikakaupmeeste väärikas osavus, siis
miks ka mitte.
Istun Ateena täikatänaval trepile.
Suunan kaamera üle tee punases sär
gis kreeklase poole, kes müütab hirm
suuri saapaid. Kaupmees mu kõrval
hoiatab: teda pildistada ei tohi, läheb
hulluks. Küsin, kas tohib: jah, võib,
tema on hoopis inglane. Pildistan.
Seepeale tõuseb kreeklane punases ja
vehib mulle: pildista mind! Pildista,
soovitab inglane, muidu läheb hul
luks. Klõps! Korraga kõik kümme ise
loomuomadust käes.

Vahtkonnavahetus parlamendihoone
ees: 19. sajandi iseseisvussõjaaegsetes
kiltides ja relvades sõjameeste tinasõdurlik samm
de austamine, selgesti väljendumine
ning kalduvus naudingutele.
Tõepoolest, kui vaadelda Ateena
vanamehi, kes hommikust õhtu
ni kohvikutoolidel sõnatult konuta
vad, ei tuleks justkui selle peale. Kui
aga imetleda vahtkonnavahetust igal
päevasel täistunnil parlamendihoone
ees, 19. sajandi iseseisvussõjaaegsetes

1. Hall, Edith 2015. The Ancient Greeks. Ten
Ways They Shaped The Modern World,
Vintage.
2. Kazantzakis, Nikos 1973. Report to Greco.
Faber and Faber.
3. Kazantzakis, Nikos 1975. Alexis Zorbas (tlk
Astrid Kurismaa ja Aleksander Kurtna).
Eesti Raamat, Tallinn.
4. Kostuch, Lucyna 2017. Do animals have a
homeland? Ancient Greeks on the cultu
ral identity of animals. ‒ Humanimalia: a
journal of human/animal interface studies,
Volume 9, Number 1 (Fall 2017).
5. Tammsaare, Hansen Anton 1990. Lehm,
laps ja inimene. – Kogutud teosed 17. Eesti
Raamat, Tallinn: 233.
6. Tsitas, Makis 2019. God is my Witness.
Aiora Publications.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Kliima

Eesti rahva suurimal ühispeol oleme saanud tunda nii suvist lämbust kui ka kõledat sügisilma

Millised on olnud

laulupidude ilmad?

On öeldud, et laulupäevad nagu jaanipäevadki ei saa läbi
vihmata. Vale puha! Mõlemal tähtsal pühal oleme näinud
mitmekesist ilma.
Ain Kallis

P

aljusid huvitab, millal on ilm
rikkunud laulupeoliste esine
misrõõmu. Et saada selle kohta
ülevaade, võtame appi nii ajalehed kui
ka ilmapäevikud.
1869. aastal Tartus peetud esi
mesel üldlaulupeol kulges „ülleül
dine Eesti-laulupiddo, töesti römo
lik piddo“ üldiselt soodsates olu
des. „Ilmuke oli essimesel päval hea.“

2017. aasta noorte
laulu- ja tantsupeol
said osalejad tõelise
karastuse: ilmataat pani
staažikate lauljate-tantsijate
kaardiväe järelkasvu proovile.

„ .. tulleb, mis tulleb, kontsert peab
petud saama!“.
Nii tehtigi: „ .. keik laulud olla
nad üllevägga hästi laulnud; ehk kül
vihma üllevalt kaela vallanud, polle
lauljad ommetige mitte järrel andnud
egga omma julgust nötkuda lasknud“
(sadas 4,1 mm vihma). Kolmandal
päeval „ .. olli ilmuke paljo lahkem;
päike lükkas pilved körva ja vatas lah
kesti ja römulikult keige Tarto linna ja
piddo vöeraste peale“.

Edasi aga läks vihm „ .. tihhidamaks;
se teinud issiärranis piddo eestkostja
tele kurva meelt“. Siiski otsustati, et
kõned võivad ka hiljemaks jääda, sest

Üks hea ilmaga pidu teise järel.
Järgmised viis laulupidu kuni
19. sajandi lõpuni olid ilma poolest
üpris ilusad: „Ilmad olid läbistikku
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Laulupeo ilm läbi aegade
Kõige kõrgema õhutemperatuuriga peopäevad (oC)

Kõige madalama õhutemperatuuriga peopäevad (oC)

Kõige vihmasemad
peopäevad (sademed mm)

28,6
25,7
22,9

26,0

24,8

27,1
24,7
23,1

22,4

20,4

19,1

andmed
puuduvad

13,0

11,5
6,5

9,5

22,1

hääd“ (1879). 1880. aastal sadas enne
kontserti, rahvas saadi uuesti peo
platsile kordusrongkäiguga.
Järgmine, 1891. aasta laulupidu
Tartus kujunes läbi aegade kuumi
maks: „Ilm oli pidu ajal kõigiti pidu
lik; kahel esimesel päeval tegi liig
palav vaeva! [] Ilus tasane öösine
vihm kosutas aga põldusid nagu laul
ja mäng inimeste vaimusid. Igal päe
val paistis päike palavasti ja säravasti“
(maksimaalseks õhutemperatuuriks
mõõdeti 28,6 °C).
„Ei võinud paremat ilma soovida,“
kõlas 1894. aasta peo järgne kom
mentaar Postimehes. Aastal 1896
kurdeti vaid, et „ .. vaimulik kontsert
ei tahtnud hästi kokku kõlada. Teda
eksitas kaunis vali tuul. Veel enam
tegi aga lauljate väsimus priske kok
kukõla raskeks“.
Paduvihmaga peod jäävad hästi
meelde. Järgmistel sajanditel polnud
õhkkond enam nii soe. 1910. aastal
kurdeti: „ .. vaid rahvuslikud laulud
tõstsid tuju“. Edasistel „päris eesti
pidudel“ oli ilm vaheldusrikas: 1923. a
oli ilm ilus, 1928. a puhus kolm päeva
kõva tuul ning peole lisaks etenda
tud Adsoni näidendi „Toomapäev“
ajal lahkusid pooled vaatajaist külma
tõttu.

18,2
11,7

9,5

11,0
11,7

6,3

8,9
6,4

9,6

7,9

9,4

0

10,3
10,0

9,1

5,6
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Tartu Tartu Tallinn Tartu Tartu
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0

0

1,7

0

1,7

0

0

0
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1933 1938 1947 1950 1955 1960 1965 1969 1975 1980 1985 1990 1994 1999 2004 2009 2014
Tallinn

Aastal 1933 peetud laulupeo kahel
päeval „ .. ei tahtnud laulud kõlada
leitsakulises õhus“, kolmas päev oli
aga lausa sügiseselt külm: õhutempe
ratuur vaid 10 kraadi ümber.
1938. aastal, sõjaeelsetest pidudest
viimasel, oli vast kõigi aegade kehve
ma ilmaga pidu: kõik kolm päeva oli
tuulised ja pilvised, aegajalt tibutas
külma vihma.

Kõige ilusamad
ilmad olid
2007. aasta
peo ajal, mil oli pilves
ja 23 soojakraadi, ning
2011. aastal, kui mõõdeti
24,2 °C ja päikesepaistet
jagus kümneks tunniks.
Edasistest laulupäevadest on ilma
de poolest meeldejäävaimad paar
selgema taevaga pidu (1947, 1965 ja
1969), samuti ajad, mil kallas korra
likku paduvihma. Lauluveteranidele
on eluks ajaks meelde jäänud kaks
pidu. 1960. aasta esimesel päeval
sadas Tallinnas 25 mm, teisel lisan
dus veel 19 mm. Koos harjutuspäe
vadega langes paari päevaga maha
peaaegu kuunorm vihma.
Teine paduvihmaga pidu peeti aas

tal 2004. Siis mõõdeti vihmakoguseks
TallinnaHarku ilmajaamas esimesel
päeval 2,4 mm, teisel aga 36,4 mm!
Kell 9 hommikul oli Kalevi keskstaa
dion „justkui tiik“, nagu korraldajad
nukralt kommenteerisid.
Ära jäi isegi ametlik rongkäik.
Veega kaetud tänavail rändas lau
luväljaku poole uhkelt ilma trotsi
des umbkaudu 6000–7000 „vabataht
likku“ planeeritud 34 000 asemel.
Viimasel peopäeval mahendas aga
ilmataat sooja päikesepaistega kõik
nähtud vaevad.
2009. aasta suurpeo peaproovil
Tartus kasteti peolised samuti korra
likult märjaks, ehkki üksnes rongkäi
gus. Viimati, 2014. aastal, püsis ilm
kena: oli soe ja kuiv.
Kuidas karastub teras? Selleks et
timmida tantsupeo sadade kollektii
vide samm ühtseks, kulub aega ligi
nädal. Kui sellal üldse ilmaga ei vea,
on vaja suurt vaprust, et suurüritusel
lõpuni vastu pidada. Näiteks kurtis
1972. aasta III noorte tantsupeo üld
juht Alfred Raadik: „Kaheksa tunni
võrra jäi meil vihma pärast harju
tusaeg lühemaks“. Valas ka etendus
te ajal.
2017. aasta noorte laulu ja tant
supeol said osalejad tõelise karastu
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Foto: Kaarel Kaisel

Tunamullu peetud noorte laulu- ja tantsupeol tuli noortel taluda vihma, tuult ja üsna jahedat ilma

se: ilmataat pani staažikate lauljatetantsijate kaardiväe järelkasvu proo
vile. Kolme harjutuspäeva jooksul
ei mõõdetud Tallinna-Harku ilma
jaamas sademeid, küll oli ilm võrd
lemisi jahe (päevased maksimumid
14–20 °C) ja päris tuuline (puhan
gud 10–13 m/s). Reedel, esimesel
peopäeval, keeras aga ilm ära: tuul
paisus 15 meetrini sekundis, kesk
päeval sadas Harkus poolteise tun
niga 2,2 mm vihma. Mitte just väga
palju, aga ikkagi üle kahe liitri vett
ruutmeetrile. Äkki sadas mujal lin
nas rohkem? Tallinna lennujaamas
saadi vihmanäiduks 3,2 mm ning
Kloostrimetsas 2 mm. Isegi vedas,
sest Valgas valas tol päeval 37 mm ja
Kihnus 29 mm! Õhtul puhus Pirital
tormituul iiliti üle 20 m/s, Harkus
mõõdeti õhusoojaks 13 kraadi,
seega oli pidutsejatel tajutav õhu
temperatuur vaid 8,5 kraadi ümber.
Südasuvel!
Teisel tantsupeoõhtul oli ilm endi
selt sügisene: kell seitse registreeri

ti ilmajaamas küll 12,4 °C, tajutavaks
temperatuuriks arvutati aga 9,5 kraa
di – tuul oli vaiksem. Ilm oli kuiv, rii
ded tahenenud, tuju ülevam.
Laulupeo päeval, s.o pühapäeval,
säästis ilmataat rahvast vihmasajust:
nagu oli ennustatud, lõppes sadu täp
selt enne rongkäiku. Tuul püsis vaik
sem, õhusoe kerkis üle 17 pügala.
Ajalukku on läinud laupäeval
Vabaduse väljakul peetud spontaan
ne noorte tantsupidu, mida võiks
nimetada „Aga mina jään!“. See pidu
peeti ilma tõttu ära jäänud etendu
se asemel.
Laulupeoilmad on olnud keskmiselt sügisesed. Kõigist üldlaulupi
dudest on ainult kümme täielikult
pääsenud vihmahoogudest: Tallinn
2014., 1994., 1990., 1980., 1975.,
1965., 1950., 1947. ja 1933. aastal ja
Tartu 1894. aastal.
Alates 1923. aastast on Tallinnas
laulupidudel 44 päevast sadanud tosi
nal päeval (ka ööd on arvesse läinud!),
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neist tugevalt, üle 5 mm, üksnes
kaheksal päeval.
Äike on peoliste peade kohal ragis
tanud vähemalt neljal korral – väga
ohtlik asi!
Noorte laulu- ja tantsupidudest oli
kõige külmem vast 1977. aastal, kui
3. juulil küündis maksimaalne õhu
soe vaid 15,3 kraadini, õhtul tibas ka
vihma. Üldse pole sajust, nii vihmast
kui ka rahest, pääsu olnud kaheksal
peol kaheteistkümnest.
Kõige ilusamad ilmad olid
2007. aasta peo ajal, mil oli pilves
ja 23 soojakraadi, ning 2011. aastal,
kui mõõdeti 24,2 °C ja päikesepaistet
jagus kümneks tunniks.
Lõpetuseks tsiteerin Eri Klasi: „Me
võime Eestisse esinema tuua ükskõik
kui suuri staare, aga me ei saa laulu
pidu kusagile mujale viia! Mitte mingi
raha ega hinna eest!“
Ain Kallis (1942) on meteoroloog ja kli
matoloog, Eesti keskkonnaagentuuri pea
spetsialist.
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Foto: Eesti Kirjandusmuuseum EKLA, B-37:2352

Dendrokronoloogia

Jannsenite aed 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku, pildil on Eugen Jannseni perekond

Laulupeo aasta:

Koidula tamm ja tema vanus
Tänavu on laulupeo aasta. Kuna Eesti laulupeo häll on
Tartu, ei saa üle ega ümber Jannsenite perekonnast ja
nende kodust Tartus Tiigi tänaval. Toonast olustikku meenutab nüüd ainult üks tammepuu ja taastatav Maarja kirik.
Ent kas selle looduskaitsealuse puu vanus ulatub Koidula
aega või on tegu hiljem tekkinud ilusa legendiga? Sellele
annab vastuse dendrokronoloogia.
Taavi Pae, Kristina Sohar,
Alar Läänelaid

T

artust kujunes 1860. aasta
tel Eesti rahvusliku liikumi
se keskus. Eelkõige just tänu
Johann Voldemar Jannsenile ja Lydia
Koidulale ning rahvusliku liikumi
se tegelastele, kes olid koondunud
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Eesti Postimehe ümber. Toonane
tippsündmus oli 1869. aastal peetud
I üldlaulupidu. Jannsenite kodumaja,
kus tehti kogu korraldustöö, paiknes
Tiigi tänaval (nr 32) ning diagonaa
lis üle ristmiku asus Maarja kirik, kus
peeti laulupeo proove ja avati pasuna
helide saatel laulupidu.
Kogu see kvartal põles 1941. aasta

sõjasuvel ning 1960. aastate algu
ses hoonestati nn hruštšovkadega.
1950. aastate lõpus hakkas Jaan Eilarti
eestvõttel levima info, et Jannsenite
aiast on säilinud suur tammepuu,
mille varjus on istunud ka Koidula.
Seetõttu vääris puu looduskaitse mär
gistust: 1966. aastast ongi tamm olnud
kaitsealuste üksikobjektide nimekirjas.
Kuni hiljutise dendrokronoloogi
lise uuringuni ei olnud tamme vanus
siiski täpselt teada. Seetõttu oli või
malus, et Koidula, kes lahkus Tartust
1873. aastal, polnud seda tamme
kunagi näinudki.
Pere kolis Pärnumaalt Tartusse.
Kuigi põhiteabe Jannsenite kohta
leiab lihtsasti nii kirjasõnast kui ka
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Koidula tamm
Jannsenite maja

1920. aastatest pärit õhufoto, kus on selgelt näha sõjaeelne kvartalistruktuur ja ka
Koidula tamm. Jannsenite maja on ümber ehitatud, kuid aed ja tammepuu on
äratuntavad
Foto: Fotis EFA.197.4.7017

Foto: ERM Fk 359:92

internetiavarusest, esitame siin põhi
lised pidepunktid (loe värskeimat
käsitlust Koidula elukäigu kohta ka
Malle Salupere raamatust [3]).
Johann Voldemar Jannsen sün
dis 1819. aastal Vändras. Lõpetanud
kohalikud koolid, sai andekast ja eda
sipüüdlikust õppijast Vändra kiri
ku köster ja kooliõpetaja. 1843. aas
tal sündis Vändras Jannsenite pere
esiklaps Lydia. 1850. aastal kolis
pere Pärnusse, kus Jannsen oli kuni
1863. aastani Pärnu Ülejõe algkoo
li juhataja.
Pärnus hakkas ta 1857. aastal
õpetajatöö kõrvalt välja andma esi
mest eestikeelset nädalalehte Perno
Postimees. Pärnu jäi aga Jannseni
ajakirjanikuambitsioonidele kitsaks,
sestap kolis pere 1863. a detsemb
ris elama Tartusse, kus Jannsen hak
kas välja andma uut ajalehte Eesti
Postimees.
Esialgu elati Tartus Uueturu täna
val, 1865. aasta sügisel koliti parun
von Krüdeneri majja Ülikooli tänaval.
Sealsel majal on praegugi Jannsenit ja
Koidulat ning Postimeest meenutav
mälestustahvel. Kõrvalasuvas hoo
nes tegutsev hotell Lydia meenutab
aga oma nimega meie esimest nais
luuletajat.
1868. aasta kevadsuvel kolis
Jannsenite perekond Tiigi tänava
le oma majja, kust hakkasid lähtu
ma ärkamisaegsed suuralgatused.
Jannseni ja Koidula salongis kogunes
kujunev Eesti vaimueliit.

Vasakpoolsel pildil on Tiigi tänav ja Jannsenite maja (paremal) 19. sajandi
lõpukümnendil. Seesugune oli linnapilt ka Koidula eluajal. Parempoolne foto
kajastab olustikku pärast 1941. aasta pommitamist, taamal on näha varemetes
Maarja kirik
Koidula tihti aia teil edasitagasi jalu
tanud, oma kombe järele laulu ümis
tades, või maja nooresoo armsal pai
gal, suure lõhmuse all istunud“.
Koidula eluloo „Tähelend“ esma
trükk ilmus soomekeelsena aas
tal 1915. Loomulikult peab siinkohal
arvestama, et Kallase teave toonase
elu kohta Jannsenite majas ja aias päri
nes aastakümnetetagusest ajast suulise
pärimusena. Jannseni pere noorerahva
lemmikpaik aias oli olnud just suure
lõhmuse (pärna) tüve ümber ehitatud
pink, mida nimetati Kullerplatz’iks.
Enim leidub mälestusi just pärnast,
ent siinse artikli kontekstis on täh
tis Aino Kallase mainitud suur tamm.
Just see viis ilmselt Jaan Eilarti mõtted
säilinud põlispuule.
1911. aastal müüsid Jannsenid Tiigi

tänava maja ära ja hoone kaotas endi
se väljanägemise (ehitati suuremaks),
kuid mälestus Koidulast ja Jannsenist
oli püsiv. Majale oli pandud Koidula
elukohta tähistav mälestusplaat.
1938. aasta 31. augusti Rahvalehes
on avaldatud artikkel majatagusest
pargist, kus suuresti oli säilinud algu
pärane kujundus. Artiklis on kirjel
datud lilli ja papa Jannseni istutatud
õunapuid ning jalgradasid „ .. mida
mööda liikusid kord Eesti rahvusli
kud suurkujud“. Üksiti on märgitud
pärnapuid ning otse vastu verandat
olevat purskkaevu, mis enam ei töö
tavat. Anonüümne ajakirjanik on tei
nud ettepaneku, et linn võiks Koidula
aia omandada ja muuta selle ava
likuks pargiks, kus oleks talletatud
tükike meie kultuurilugu.
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Jannsenite maja juurde kuulus
lopsakas aed, mille kohta leiab vii
teid mitme inimese mälestustest.
Põhjalikumalt on aeda kirjeldanud
Aino Kallas [1]: „Jannsen oli mõned
aastad pärast Tartu kolimist enese
le aiarikka Tiigi uulitsa ääre maja
ostnud, lihtsa, pruuni puuehituse,
mille ülemisel korral Koidula ja ta
õe toad olid. Aias kasvasid roosid ja
marjapõõsad; selle servas oli suure
tamme ja lõhmuse varjus lehtmaja
ning kesk muru väikene purskkaev.
Klaasrõdu piiras metsviinapuu, mille
lehtede läbi Koidula jutustab üle aia
ja kruusa sisse voolavat kuuvalgust
vaatlevat. Vabadel silmapilkudel oli
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1950. aastatel veetornist tehtud pilt, kus on näha nii Koidula tamm (varjualuse
taga) kui ka praeguse TÜ raamatukogu kohal paiknenud raadiomastid
Sõjasuvi sai Tiigi tänavale saatuslikuks. 1942. aasta 29. juuli Postimehes
on esitatud võrdlemisi põhjalik üle
vaade aasta varem sõjarünnaku tõttu
hävinud Tiigi tänavast, sh Jannsenite
kodukohast (loo autor Piirita Orvik/
Karl Eerme): „Kuid tulemöll muutis
Tiigi tänaval rusu- ja tuhahunnikuks
ka ühe Tartu ajaloolisema ja kultuuri
liselt kallima mälestusmärgi maja, mis
ei seisnud küll linna esinduslikuma
te suurmajade ja muuseumide nime
kirjas ja mis oma tagasihoidliku ning
vananenud olemusega ei äratanud
omal ajal ka kellegi tähelepanu. Ainult
tagasihoidlik mälestustahvel pruunil
luitunud maja esiküljel kõneles, et siin
on sel ja sel ajal elanud Lydia Koidula
oma isa J. V. Jannseniga.
Siia majja langes, nagu paljudesse
teistessegi naabermajadesse, saatus
likul juulipäeval bolshevistlik süüte
pomm. Kogu ümbrus oli juba leeki
des ja ka need hooned süttisid, kuhu
pomme ei olnud langenud. „Lausa
leekide-meri – tuli tormas Tiigi täna
val majalt majale, üle aedade, üle
katuste, vahel jooksis ta siitpoolt
tänavat sinnapoole tänavat, et ka seal
hoonet hävitada. Siis kandus tuli jäl
legi samale tänavapoolele, kust oli
alanud oma laastavat hävitus käiku,“
jutustab üks Kindral Põdra (Pepleri)
tänava väikemaja-omanik, kes suure
vaevaga suutis oma elumaja otse lee
kide külje all päästa.
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„Ja te nägite ka Koidula maja põle
mist? “ „Miks ma ei näinud. Otse üle
minu kuuri on tolle maja aed. Nagu
pomm prantsatades Koidula majja
sisse langes, nii oli maja tules .. Kuiv
aeg, puust maja ..“
Nüüd ei ole enam Tartus „Emajõe
ööbiku“ kodukohta. Selle asemel on
varemed, tuhk. Kividki on seal juba
kuhelikku kogutud. Ainult aias vede
leb mitmesugust elanike põlenud
majakraami risu. Põlised puud, mis
kunagi andsid mahedat varju kähar
päisele kaunile Lydiale, kes sageli aia

Idee seostada
kvartalisisene
väärikas tammepuu
Jannsenite ja Koidulaga tuli
kahtlemata Jaan Eilartilt.
teedel jalutas ja laulu ümises, on alles
jäänud. Leegid pole neid kõrveta
nud ning nad jäävad ainsate mäles
tusmärkidena tulevasteks päevadeks
kõnelema seda, et siin on sõnastanud
hulk südamlikke isamaalaule, et siin
on hargnenud diskreetse KoidulaKreutzwaldi kirjavahetuse Koidulapoolne osa, et siin on ...
Jah, Koidula kodu varemed kõne
levad palju! Nad manavad silme ette
hulga ilusaid, hingestatud tunde, mis
olid pühendatud kunagi selles majas

Jannsenite maja koht 1960. aastal, pildistatuna Tiigi tänavalt. Taga paremal
on näha Koidula tamm
Eestimaa ja eesti rahva paremaks ja
õnnelikumaks tulevikuks“.
Mälestus Koidula ja Jannseni kodust
ei kadunud siiski ka pärast Teist maa
ilmasõda. Metsateadlane Kaarel
Veermets tegi 1960. aastal ettepane
ku tähistada Koidula tähtsaim elupaik
Tiigi tänaval. See oli ajendatud ideest
püstitada ehitatava Vanemuise teat
ri ette Koidula mälestusmärk, mille
lisandusena oleks võinud tähistada ka
Koidula tähtsaima elukoha.
Kaarel Veermetsa andmeil oli aed
täielikult kadunud eelkõige põllu
majanduse mehhaniseerimise kooli
õpilaste praktika tõttu: kool tegut
ses Vanemuise 35 hoones aasta
tel 1954–1956. Toonasest artiklist
(Edasi, 21. veebruar 1960) jääb ette
panekuna veel kõlama idee nimetada
Tiigi tänav ümber Lydia Koidula täna
vaks. Tähtvere Koidula tänavast oleks
võinud saada Anna Haava tänav, kuna
poetess elas oma viimased eluaas
tad just seal. Tiigi tänava Koidulaks
ümbernimetamise mõte polnud uus,
seda oli arutatud juba 1920. aastate
lõpus (vt näiteks 1927. a 9. novembri
Postimeest).
Jaan Eilart esitles Koidula tamme.
Idee seostada kvartalisisene väärikas
tammepuu Jannsenite ja Koidulaga
tuli kahtlemata Jaan Eilartilt. Ühest
vestlusest Eilartiga on siinse artikli
esiautorile jäänud meelde teadmus,
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et geodeet Uno Hermann oli Eilarti
palvel kontrollinud, kas puu ikka jäi
Jannsenite krundile, ja saanud ka sel
lekohase kinnituse.
Esimese puud käsitleva teate leia
me 1959. aasta 12. mai Edasist. Sealne
tekst algab eilartlikult: „Telefon heli
seb. Aeglaselt, aga tunned kohe, et
oma tavalise erksuse ja optimis
miga kõneleb professor Johannes
Piiper: „Tahan teile näidata Tiigi
tänaval puud, mille olevat istuta
nud Lydia Koidula. Juba ammu süda
mel. Kadunud linnuteadlane Mihkel
Härms andis mulle kord täpsed and
med““.
Põhjalikumalt esitles Jaan Eilart
Koidula tamme paar aastat hiljem
jällegi Edasis (1961, 20. september).
Sealses ajalehenupus on ta tsiteeri
nud eelmainitud lõike Aino Kalda kir
jutatud Koidula eluloost ning lisanud:
„Jannsenite maja ja aed hävisid viima
ses sõjas. Nüüd kerkib krundile uusi
maju, hulk kordi kõrgem, palju kordi
pikem, kui oli too omaaegne pruun
ühekorstnane majake. Suuliselt saa
dud pärimused mitmete inimeste
kaudu (E. Kallion, Mihkel Härms,
prof. Hendrik Koppel, prof. Johannes
Piiper) aga viitavad asjaolule, et säili
nud on veel Koidula nooruskodu aia
üks puu — suur tamm“.
Siinkohal tasub pöörata tähelepa
nu ka eelnimetatud meeste sünni
aastatele. Täisealisena võis Koidulaga
kokku puutuda ainult Hendrik

Kuidas määrata puu vanust?
Tamme vanus annab meile kõige

paremini selgust, kas see on seotud
Lydia Koidulaga. Selleks et puu vanus
kindlaks teha, võeti Tartu ülikooli
geograafiaosakonna tudengite ja teis
te huviliste silmapaaride all mullu
11. oktoobril tammepuu tüvest juur
dekasvupuuriga 5 mm läbimõõduga
puursüdamik.
Puurisime
tüve
lõunaküljelt
1,3 meetri ehk rinnakõrguselt kuni
tüve eeldatava keskteljeni. Sellel kõrgu
sel on tammetüve ümbermõõt 302 cm.
Võrdluseks: 1999. aastal mõõdeti
tamme ümbermõõduks 264 cm [2].
Dendrolaboris loendasime puur
proovilt igaaastased kasvukihid ehk
aastarõngad. Harilik tamm on rõn
gassooneline lehtpuu, mille üks aas
tarõngas koosneb kevadisest suur
te soontega varapuidust ja suvisest
tihedamast kitsaste soontega hilis
puidust. Piir hilispuidu ja järgneva
aasta varapuidu vahel on järsk ning
selgesti eristatav, seetõttu saab aas
tarõngaid mikroskoobi all kergesti
loendada.
Samuti mõõtsime Koidula tamme
igaaastaste kasvukihtide laiuse.
Aastast aastasse muutuvate ilmas
tiku ja teiste keskkonnategurite
mõjul moodustuvad kord laiemad,
kord kitsamad rõngad. Võrreldes
omavahel sarnastes oludes kasva
nud sama liiki puude aastarõnga
laiuste mustreid, saab teha kindlaks,
kas puud on kasvanud samal ajal või
mitte, kas üks puudest on jätnud
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1874
säsi, vanus 1,3 m
kõrgusel
145 aastarõngast

10

Dendrokronoloogid Alar Läänelaid
ja Kristina Sohar puurimas Koidula
tamme mullu 11. oktoobril
Koppel, kes oli sündinud 1864. aastal.
Ornitoloog Mihkel Härmsi (sündinud
1874) kõrvu võisid kuuldused tam
mest jõuda Jakob Hurdalt, kelle õega
oli Härms abielus. Hurt oli olnud mit
mel korral külaline Jannsenite Tiigi
tänava majas ja puutunud Koidulaga
kokku ka Kroonlinna perioodil.
Johannes Piiperi sünniaasta on 1882,
aga nagu eelmainitud telefonikõnest
selgub, oli info tema kõrvu jõudnud
Mihkel Härmsi kaudu.
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Selline näeb Tartus Tiigi tänaval kasvav Koidula tamm välja praegu, tänavu juunis.
Puu on tähistatud teabetahvliga
vahele aastarõngaid või on olnud
tüves kahjustusi.
Koidula tamme puurproovil loen
dasime 141 aastarõngast (1878–2018)
ja mõõtsime nende laiuse (vt joonist).
Paraku ei õnnestunud täpselt säsisse
puurida. Säsilähedaste aastarõngaste
piiride iseloomuliku käändumise põh
jal võib aga öelda, et säsist lahutab
neid hinnanguliselt neli aastarõngast.
Aastarõngalaiuste mustrit võrdle
sime Toomemäel kasvavate tammede
aastarõngastega, mida oli varem uuri
tud. Juurdekasvuridade sünkroonsus
annab kinnitust, et Koidula tamme
puurproovis on kõik aastarõngad ole
mas. Seega saame öelda, et Koidula
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tamm oli rinnakõrgune 145 aastat
tagasi ehk aastal 1874.
Koidula ajal oli tamm veel nooruke või äsja istutatud. Metsanduse
ja dendroloogia asjatundja Heino
Kasesalu hinnangul kulub viljakal pin
nasel tammel kaheksa kuni kümme
aastat, et kasvada tõrust 1,3 m kõrgu
seks. Seega võis Koidula tamm tõrust
kasvama hakata umbes aastal 1864.
Analüüsides juurdekasvurida,
näeme, et sel puul on olnud tavapärane
tamme kasvukäik: nooruses on moo
dustunud laiad aastarõngad, misjärel
radiaalne juurdekasv on aeglustunud
ja ühtlustunud. Aastarõngamustris

on märgatav 1940. aasta kärekülma
talve jälg: järgmisel suvel moodustus
keskmisest kitsam aastarõngas nagu
paljudel teistel Eesti puudel. Ka selle
le järgneva külma talvega aasta juur
dekasv on olnud keskmisest kesisem,
mida võib ehk seostada 1941. aasta
sõjasuve põlenguga: see võis piirkon
na puid kahjustada ja kasvuperioodi
lühendada.
Kogu puurproovis on iseäranis sil
mapaistev 1958. aasta lai aastarõn
gas. Kui uurida seda mikroskoobi all,
selgub, et tegu pole tavapärase puidu
juurdekasvuga, vaid tõenäoliselt min
gile tüvekahjustusele peale kasvanud
puidukoega. Häiring on aset leidnud
1957. aastal, ilmselt piirkonnas alus
tatud suurte ehitustööde tõttu.
Meile pole teada, kas puu hak
kas Jannsenite aias kasvama tõrust
või on see sinna istutatud. Igal juhul
saame uuringu põhjal välistada, et
tamm oli suur juba ajal, kui Koidula
elas Tiigi tänaval (1868–1873).
Võime oletada, et tamm istutati aeda
1873.–1874. aasta paiku, kui istik oli
umbes rinnakõrgune.
Jannsenite pereloost leiame mitu
olulist sündmust, mille tõttu võidi
väärikas puu koduaeda istutada:
Lydia abiellumine ja kodust lahkumi
ne Kroonlinna 1873, Jannsenite esi
klapselapse Elmar Rosenthali sünd
1873. aastal või Lydia esimese lapse
Hans Voldemar Michelsoni sünd
1874. aastal.
Ent selle tamme puhul on kindlasti
tegu suurepärase elava mälestusmär
giga siin kunagi elanud poetessile ja
rahvusliku liikumise tegelasele Lydia
Koidulale. Sestap vääriks Tiigi tänava
kvartalisisemus läbimõeldud lahen
dust, kuidas seda avaliku linnaruumi
na paremini esile tuua.
1. Kallas, Aino 1918. Tähelend. Koidula elulu
gu. Odamees, Tartu.
2. Relve, Hendrik 2000. Eesti põlispuud.
Infotrükk, Tallinn.
3. Salupere, Malle 2017. Koidula. Ajastu taus
tal, kaasteeliste keskel. Tänapäev, Tartu.

Taavi Pae (1976) on geograaf.
Kristina Sohar (1983) on geograaf,
dendrokronoloog.
Alar Läänelaid (1951) on dendrokrono
loog.
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Nuputa
Kutsume lahendama bioloogia- ja geograafiaolüpiaadidel
olnud ülesandeid. Proovi järele, kas leiad neile õiged vastused!

1

SAAKLOOM

POPULATSIOONI SUURUS

Kiskja ja saaklooma arvukust kirjeldava
Lotka-Volterra põhimudeli järgi muutub
nende arvukus korrapäraselt, kumbki pool
kontrollib teise populatsiooni suurust.
Millised eeldused peaksid olema täidetud,
et selline mudel seletaks tegelikke kiskja ja
saaklooma populatsiooni arvukuse muutusi?
A. Saaklooma arvukust piirab vaid kiskja (muud
tegurid puuduvad).
B. Kiskjate arvukus on suurim alati üksnes siis,
kui saakloomade arvukus parajasti suureneb.
C. Iga kiskja suudab eluaja jooksul hävitada
maksimaalselt ühe saaklooma.
D. Kiskja on spetsialist (toitub ainult ühte liiki
saakloomadest).
E. Keskkond peab muutuma saakloomade
kasuks, võimaldades neil edukamalt kiskjate
eest hoiduda.

Rebane

Foto: Remo
Savisaar

KISKJA

Halljänes

Foto: Ott Rebane/Flickr

AEG

2

A. H. pylori rakud toodavad ureaasi, mille abil suurendavad
enda ümber pH taset ja kaitsevad end selle abil happelise
keskkonna eest.
B. H. pylori eritab lähikeskkonda karbonaatioone, mis neutraliseerivad happelise keskkonna.
C. H. pylori rakud seovad end mao epiteelirakkudega, kus nad
on happelise keskkonna eest kaitstud.
D. H. pylori rakud lagundavad mao epiteelirakke kaitsvat lima,
mille laguproduktid kaitsevad bakterit happelise keskkonna
eest.
E. H. pylori rakud on kaetud paksu peptidoglükaanist kestaga.

Osal inimestel leidub maos
Helicobacter pylori baktereid,
mis põhjustavad gastriiti, maohaavandeid ja halba hingeõhku.
Nagu me teame, on keskkond
maos väga happeline (pH = 1–4).
Kuidas suudab see bakter elada
nii happelises keskkonnas?
Vali õiged vastused:
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Luubi all

Malaaria ja Eesti III
Foto: www.digar.ee

Kolmeosalise sarja viimases
artiklis küsime: kas kliima
soojenedes võiks halltõbi
meid taas kimbutama tulla?
Kuulo Kutsar

M
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Suitsutare Pühajõe ääres Eesti vabariigi algusaastatel. Malaaria levikut aitas tõkestada asjaolu, et hakati ehitama avaramaid ja tihedamalt sulguvaid taluhooneid
ning koduloomad koliti eraldi hoonetesse
Joonis: Franz Eugen Köhler / Wikimedia Commons

alaariasse haigestumist
on maailmas üldiselt soo
dustanud järgmised sot
siaalsed ja majanduslikud tegurid
[3]: vaesus, vaegtoitumine ja näl
jahädad; elamine suurte perede ja
kogukondadena; koduloomade pida
mine elamutega sama katuse all või
lähedal; vilets hügieen; mitmesu
gused vääruskumused, nagu näi
teks valed ravivõtted; kaubavahetus
(laevameeskonnaga liikus malaaria
ja koos kaupadega sääsed); migrat
sioon, sõjad ja reisimine.
19. sajandi teisel poolel ja 20. sajan
di alguses vähendasid malaaria leviku
võimalusi Euroopas tööstusrevolut
siooni ja majanduskasvuga kaasne
nud muutused. Ka Eesti talurahva
elukorraldus kujunes mitmeti ümber.
Jõukuse kasvades kuivendati liigniis
keid maid ja soid põllumaaks, mille
ga kadus hulk sääskede paljunemi
seks vajalikke veekogusid: väidetavalt
on Eestis viimaste sajandite jooksul
kuivendatud üle miljoni hektari soo
alasid.
Kujunes välja talude hajaasustus,
mis pärssis nakkuse levikut võrrel
des tiheasustusega. Hakati ehita
ma mitme toaga avaraid, õhurik
kaid, paremini köetavaid, tihedamalt
sulguvaid ja parema õhuvahetuse
ga taluhooneid, mis soosisid elani
ke tervist ja nende suuremat eralda
tust näiteks magamise ajal; samuti ei
pääsenud sääsed enam niisama liht
salt hoonetesse ega saanud seal tal
vituda.
Senisest rohkem hakati tähelepanu
pöörama ihu harimisele – nüüdseks
on hästi teada, et musta naha mik

Cinchona ehk kiinapuu kasvab looduslikult Peruu Lääne-Andides. Kiinapuu
koorega on põlisameeriklased ravinud
mitmesuguseid haigusi. Küll mitte
malaariat, kuivõrd selle tõve tõid Uude
Maailma alles eurooplased 16. sajandil. Samal sajandil viisid jesuiidid
kiinapuu koort ravimina Euroopasse.
1677. aastal oli see kantud Londoni
farmakopöasse palavikuravimina.
Ravivalt toimib kiinapuu koores leiduv
alkaloid kiniin. Tehislikult suudeti kiniini
sünteesida 1944. aastal. Pildil on harilik
kiinapuu (Cinchona calisaya)

roobne koostis ahvatleb sääski verd
imema [2]. Suured talupered hakka
sid lagunema, sest linnad kutsusid:
arenev ärindus ja tööstus vajasid töö
jõudu, maal jäi inimesi seetõttu isegi
vähemaks.
Ka koduloomi hakati pidama tei
siti: ehitama elamutest eraldi seis
vaid ja nendest kaugemal asuvaid
loomalautasid. See hoidis lautades
se kogunevad sääsed inimestest roh
kem eemal. Võrdluseks: ka näiteks
Taanis vähenes malaariasse haiges
tumine alates 1860. aastatest, kui
veiselaudad eraldati elumajadest
ning sääsed jäid toituma põhiliselt
veistest [4]. Nüüdseks on ka põli
sel malaariamaal Indias lõpuks aru
saadud, et malaariaga võitlemiseks
tuleb midagi ette võtta pühade loo
made veistega, kes elavad inimeste
ga tihedasti koos ja meelitavad ligi
sääski [6].
Kirjasõna levides hakati Eestis
aegamööda tegelema ka sääsetõrje
ga: soovitati enne magamaminekut
toas sääsed hävitada, hakati kasutama
kärbsepabereid, õpetati katma õues
seisvaid veeanumaid. Tõsi, toona ei
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Rahvasteliiga malaariakomisjoni liikmed püüavad teadusuuringuks sääsevastseid
1929. aastal Doonau jõe deltas Rumeenias
Fotod: Public Health Image Library

olnud veel eesmärk vältida malaa
riat – teadlikult hakati malaaria väl
timiseks sääski tõrjuma alles 1930.
aastatel.
Millal jõudis Eesti maarahva kätte
Euroopas kasutusel olnud kiinapuu
koore pulber ja sellest valmistatud
malaariaravim kiniin, ei ole täpselt
teada. Näiteks Soome talupojad pruu
kisid seda ravimit enne 1850. aastat
üsna harva [1]. Võib arvata, et balti
saksa arstide, mõisnike ja vaimulike
kaudu oli kiniin Saksamaalt Eestisse
jõudnud juba 1850.–1860. aasta
tel. Nagu juuninumbri artikli lõpust
mäletame, soovitas kiniini Otto
August von Jannau oma 1857. aasta
ilmunud käsiraamatus „Ma-rahwa
Koddo-Arst“.
Peale ülalkirjeldatud tegurite on
Euroopas malaaria taandumise põh
justena esile toodud veel järgmisi [5]:
kartulikasvatus tugevdas talurahva
tervist; aegamööda levisid parasvööt
memaades P. vivax’i tüved, mis olid
geneetiliselt muutunud, samuti olid
haigust tekitavad omadused nõrgene
nud; malaaria püsilevik soodustas ini
meste immuunsust ja pidurdas hai
gustekitajate levikut; sääserohketes
piirkondades hakati tarvitama sääse
võrke; putukamürk DDT ohter tarvi
tus piiras sääskede levikut, eriti sise
ruumides.
Kas kliima soojenemise tulemuse
na võib malaaria põhjamaades taas
levima hakata? Maailma terviseorga
nisatsioon kuulutas Euroopa malaa
riavabaks 1975. aastal. Arvestades
kirjeldatud muutusi malaaria levi
kut mõjutavates tegurites, pole usu
tav, et malaaria taas siinmail kanda
kinnitaks, isegi kui kliima soojene
des hallasääskede arvukus suureneb.
Pealegi on tänapäeval inimese käsu
tuses tõhusad sääsetõrjevahendid ja
malaariaravimid. Praegu katsetatak
se ka vahendeid, et plasmoodiumi
de areng sääse organismis katkesta
da või muuta sääsed geenimanipu
latsioonidega paljunemisvõimetuks.
Sellegipoolest on väga tähtis varakult
avastada reisidelt saadud malaaria
nakkuste juhud ja haiguse kandjad
terveks ravida, et vältida ka üksikuid
nakatumisi.

DDT (dikloordifenüültriklooretaan) putukaid hävitava ehk insektitsiidse toime
avastas šveitsi keemik Paul Müller ning sai selle eest 1948. aastal Nobeli auhinna.
DDT aitas malaariat kõvasti ohjeldada, kuid kahjuliku mõju tõttu loodusele keelustati selle tarvitus põllumajanduses 2001. aasta Stockholmi konventsiooniga.
Erandina on lubatud DDT-ga hävitada sääski siseruumides [7], ent nüüdseks on
kogunenud hulk tõendeid selle aine kahjulikkuse kohta ka inimkehale. Piltidel
demonstreerivad USA sõdurid DDT kasutuse viise selle rakendamise algusaegadel
1. Hulden, L. 2008. The decline of nort
hern malaria and population dynamics of
Plasmodium vivax. Academic dissertation,
University of Helsinki.
2. Ippolito, M. et al. 2018. Malaria and micro
biome: a systematic review. Clin Inf Dis 67:
1831–1839.
3. Knottnerus, O. 2002. Malaria around the
North Sea: a survey. – Climatic develop
ment and history of the North Atlantic
Realm. Hanse Conference Report: 339–
353.
4. Piperaki, E.; Daikos, G. 2016. Malaria in
Europe: emerging threat or minor nuisance.
– Clin. Microbiol. Inf. 22: 487–493.

5. van Seventer, H. A. 1969. The disappe
arance of malaria in the Netherlands.
Amsterdam.
6. Waite, J. et al. 2017. Increasing the potential
for malaria elimination by targeting zoophi
lic vectors. – Sci. Rep. 7: 40551.
7. WHO Global Malaria Programme 2011.
The use of DDT in malaria vector control.
WHO.

Kuulo Kutsar (1939) on viroloog-epide
mioloog, arstiteaduste doktor. Töötanud
maailma terviseorganisatsiooni eksperdi
na ja Euroopa haiguste ennetamise kes
kuse nõukoja liikmena.
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Foto: Triin Leetmaa

Tegutse teadlikult

Liikluses hukkunud linnud meelitavad ligi neist toitujaid, näiteks valge-toonekurgi, kes võivad omakorda kergesti liikluse
ohvriks langeda

Loodushoidlik
liiklemine
Eestimaa teedel
Martin Tikk

E

simeste kevadiste soojade
ilmadega virguvad loomad tal
veunest, saabuvad lähemad
ja kaugemad rändurid ning mudast
kaevuvad mitmesugused kahepaik
sed. Tihti ristuvad nende teed inime
se omaga. Kuidas loodushoidliku liik
lejana teisi looduses rändajaid säästa?
Peale küttimise ohustavad linde
suurepinnalised aknad ja klaasseinad
ning kiiresti sõitvad autod: lind ei
jõua piisavalt kiiresti reageerida ja
võib koguni hukkuda. Autode ja bus
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side aknad võivad lindudele mõju
da samamoodi kui hoonete aknad.
Metsloomaarst Madis Leivitsa sõnul
on tänapäeva klaas väga puhas ja
peegeldab linnule tema seljatagust.
Lind näeb võimalust lennata otse, aga
põrkab hoopis vastu kirgast klaasi.
Kokkupõrke tagajärg oleneb suuresti
linnuliigist ja lennukiirusest.
Kui tiivuline on kokku põrganud
akna või sõiduvahendiga, siis oleneb
kõik löögi tugevusest. Väiksemal lin
nul piisab enamasti lühikesest pau
sist, et toibuda. Suuremale linnule
võib kokkupõrge lõppeda ränkade

vigastuste või surmaga.
Kui lind on lennanud vastu klaasi,
saavad kõige sagedamini kahjustada
silmad, kuna lindudel on need vähe
kaitstud; sageli tuleb ette ka luumurde.
Tihtipeale näevad linnud akna peegel
dusest, et teine tiivuline lendab neile
vastu, ja nad keeravad end järsult üles
poole. Seetõttu põrkuvad nad vastu
akent rinnakuga, kus asub lendamist
võimaldav kaarnaluu (loe ka interv
juud Madis Leivitsaga, EL 2017, nr 5).
Tänavuse aasta lind on pikamaa
rändurina tuntud öösorr, kellele meel
dib sumedal suveajal keset teed toitu
da ja puhata. Kuna öösorr on oma
olekult liikumatu ning tema sulestik
üsna tagasihoidlik, ei ole autojuhil
teda kerge märgata, seetõttu on sõi
dukid neile suur oht.
Eelkõige pidades silmas tänavu
se aasta lindu, on Eesti ornitoloogia
ühing (EOÜ) loonud kaardirakendu
se, millega saab koguda andmeid tee
del hukkunud lindude kohta (vt www.
eoy.ee). Rakenduse abil saab sisestada
teabe hukkunud linnu leidmise paiga,
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Tegutse teadlikult / Raamat
aja ja linnuliigi või selle kirjelduse
kohta. Sisestatud kirjetest tehak
se sügisel kokkuvõte, kuidas liiklus
mõjutab lindude arvukust. Pooleteise
esimese kuuga on EOÜ rakenduse
abil sisestatud üle saja teate liikluses
hukka saanud lindude kohta.
Varem pole sedalaadi andmeid lin
dude kohta kogutud, kuna kokkupõr
ked loomadega registreeritakse üld
juhul siis, kui on tekkinud varaline
kahju või on ulukid saanud viga.
Vältimaks kokkupõrkeid
lindudega:
• Ära ületa piirkiirust, vajaduse kor
ral sõida aeglasemalt. Eriti ettevaat
lik tasub olla, kui märkad teeservas
toituvad linde, kes võivad oma lii
kumissuunda ootamatult muuta.
• Kui vaja, peata auto, et lindude
pesakonnad saaksid ohutult tee
ületada. Pimedal ajal kasuta pea
tudes lähitulesid, et autotuled ei
pimestaks linde.
• Ära viska prügi teeserva! See mee
litab ligi nii loomi kui ka linde, kes
tulevad seetõttu teede lähedusse
toituma.

Et vältida kokkupõrkeid
konnadega:
• Väldi liiklemist niisketel ja soojadel
öödel, kuna siis on konnad kõige
agaramad rändama.
• Vähenda kiirust: siis märkad tee
del liikuvaid konni paremini.
Võimaluse korral väldi ülesõitu
loomadest.

• Hulgiränne on kevadel esimeste
soojade ilmade ajal märtsi lõpus
või aprilli alguses. Ole sel ajal eriti
tähelepanelik!
• Pea silmas, et suvel kogunevad
konnad niisketel öödel teedele
putukaid püüdma.
• Konnade sügisränne on hajutatum
ja kestab mitu nädalat (vt konnad.
elfond.ee/meelespea).
Eestimaa looduse fond on alates
2012. aastast korraldanud aktsiooni
„Konnad teel(t)“, mille raames pee
takse konnatalguid peamistel rände
teedel. Kõigil huvilistel on võimalik
ise konni üle tee aidata, osaledes tal
gutel või neid ise korraldades. Talgute
kohta uuri täpsemalt veebilehelt kon
nad.elfond.ee/kuidas-osaleda, konna
de kohta teel aga veebilehelt www.
elfond.ee/konnadteel.
Nähes hätta sattunud looma või
hulgaliselt hukkunud loomi, helis
ta keskkonnainspektsiooni ööpäeva
ringsel lühinumbril 1313.
Martin Tikk (1997) on lõpetanud EMÜ
loodusturismi bakalaureuseõppe.

materjalina, sest see käsitleb laialt
teemasid alates putukate üldisest ehi
tusest, käitumisviisidest, eripäradest
ja vajalikkusest. Samas on kõike kir
jeldatud mõnusas humoorikas võt
mes ja ladusas stiilis.
Anne Sverdrup-Thygeson suudab
putukaid kujutada asjalike ja põneva
tena, ent neid siiski inimeseks võlu
mata. Vaatluse all on kõikvõimalikud
kärbsed, tsikaadid, sipelgad ja mesila
sed ning nende elukorraldus.
Peale selle on autor tõstatanud
huvitavaid ja mõtlemapanevaid küsi
musi: „Kas putukad suudavad eristada
algarve teistest arvudest?“, „Millest
oleks inimestel puudu, kui ei oleks
putukate uurijaid?“, „Kuidas lahenda
da inimeste toitmise ja prügi kuhju
mise probleeme?“ ja „Kas iga kasulik
omadus sobiks kõikidele organismi
dele üle võtmiseks?“. Väga asjaliku ja
süsteemse käsitluse kõrval pakub see
raamat mõnusaid detaile, millele me
tavapäraselt üldse ei mõtle.

See teos ei sobi mitmekülgsete
huvidega lapsele õhtujutuks: laps liht
salt ei jää magama enne, kui lugemi
ne selleks korraks lõpetatakse, kuid
ka ettelugejal on raske katkestada.
Peatükkides on info põnevalt esita
tud ja teemad järgnevad üksteisele
loogiliselt.
Ka lapsed peavad seda raamatut
põnevaks, ühtaegu ärgitab trükitud
piltide puudumine kõiki neid imepä
raseid loomi internetist üles otsima.
Huvitavamate tegelaste kohta on too
dud ka ladinakeelsed nimetused, et
neid oleks kergem leida.
Eraldi kiitust väärib tõlkija.
Aimekirjandust eestindada ei olegi
nii lihtne. Selle raamatu tõlkija Sigrid
Tooming on väga tabavalt leidnud võr
ratuid eestikeelsed vasteid nii kunsti
pärasematele kui ka teaduslikumatele
väljenditele, ent ka teaduslike termini
te kasutus on äärmiselt korrektne.
Suur tänu autorile!
Reet Karise
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Putukate planeet.
Imelikest, kasulikest
ja vaimustavatest
mutukatest, kelleta
me elada ei saa
Anne SverdrupThygeson. Tõlkinud
Sigrid Tooming. Varrak, 2019. 230 lk

R

Eesti ornitoloogiaühingu sõnul või
vad õnnetused juunikuus sageneda,
kuna looduses liigub palju äsja lennu
võimestunud noorlinde. Teateid teedel
hukkunud lindude kohta saab edasta
da novembri alguseni, kasutades kaar
dirakendust www.eoy.ee/teedel-huk
kunud-linnud/. Saadud andmed lisa
takse eElurikkuse andmebaasi.
Teised rohkearvulised rändajad on
konnad, kelle rändeteed ristuvad tihti
autoteedega. Konnadele on ränne
suur risk: kui näiteks tunnis sõidab
sel teel vähemalt 60 autot, saab surma
95% konnadest. Nad rändavad kahel
korral aastas: kevadel oma talvitus
kohast sigimispaika ja sügisel tagasi.
Suvisel ajal satub kahepaikseid teele
juhuslikult.

aamat räägibki putukatest,
nende kõige mitmekesisema
test olemise vormidest ja käi
tumisviisidest. Selle raamatu kirjuta
mise ajend tundub autoril olevat eel
kõige vaimustus ja tohutud teadmi
sed pisikestest olenditest. Kuid taus
taks on arusaam, et inimkond hävitab
seda, mida ise nii hädasti vajab. Kuigi
putukate arvukuse vähenemine on
äärmiselt oluline märksõna teoses, on
autor selle temaatika sõnastanud siis
ki lühidalt ja kokkuvõtlikult, paljude
vaimustavate näidete kaudu.
„Putukate planeeti“ võiks vabalt
soovitada bioloogiaüliõpilastele lisa
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Loodusmaja

Kümneaastaseks saav silma õpikoda
Piret Pappel

L

Nutitelefoniga linde
vaatlema
Marko Valkeri sõnul
meeldib lastele enne
kõike see, et tege
vus oleks aktiivne.
Õpilased eelistavad
seda, et infot antaks
võimalikult vähe ja
nad saaksid ise võima
likult palju tegutseda.

Foto: Aile

Nõupuu

äänemaal Saunja lahe ääres
asuv Silma õpikoda tähistab
sügisel kümnendat aastapäeva.
Õppehoone avati Silmal 2009. aasta
oktoobri alguses, aga koolidele mõel
dud sünnipäevaüritused on plaanis
septembrikuus.
„Kohaga on meil väga vedanud,“
räägib loodusõppe juhendaja Marko
Valker. „Loodus pakub häid õpeta
mistingimusi. Siin on hästi linnurikas
laht, mitmekesise elustikuga, samuti
hooldatavad rannaniidud ja roostik.
LääneEestile iseloomulikud elupai
gad on kohe looduskeskuse juures,
ei pea bussiga kusagile kaugemale
sõitma.“ Õpikoda on Olari Taali pere
toetusel rajatud looduskool. „Nemad
on võimalused loonud, meie ürita
me seda väärilise sisuga täita,“ ütleb
Marko Valker.
Õpikoda pakub suurt hulka õppe
programme. Eelkõige seepärast, et
paljud koolid käivad Silmal sageli ja
looduskeskus üritab neile võimali
kult mitmekesist tegevust pakku
da. Kõige menukamad teemad on
seotud Läänemere ja rannaniitu
dega. Õpikoja juhendajad lõimi
vad loodusõpetust ja bioloogiat
edukalt teiste ainetega.
„Osas koolides on juba sel
line aine nagu üldõpetus.
See tähendab seda, et
õpitakse problee
mipõhiselt erine
vaid aineid koos.
Oleme proovi
nud nendes tee
mades, milles
oleme rohkem
kodus, pakku
da koolidele
ka üldõpe
tuse võima
lust. Meie
lähiriikides
on üldõpe
tus päris levi
nud, aga Eesti loo

duskeskustes pole see vist veel väga
juurdunud,“ räägib Marko Valker. Ta
toob näiteks rannaniitude hoolda
mise teema, mida saab hästi siduda
majandusõppega.
„Lapsed saavad kätte mingi prob
leemi rannaniitude kohta ja ka taus
tainformatsiooni, näiteks kui suur
on rannaniidu hooldamise toetus ja
mida talunik peab tegema, et toetust
saada. Nad ise mõtlevad läbi, kui
das rannaniitude majandamine võiks
praktikas välja näha, kui nad ise olek
sid talunikud. Sissejuhatuseks käivad
õpilased rannaniidul, seejärel saavad
nad probleemi pureda. Näiteks osal
on majandusega seotud teemad, osal
bioloogia ja loodusõpetusega seotud
teemad. Osa arutab sotsiaalset külge:
mida rannaniidud inimestele anna
vad ja kui palju kohalikud tööd ja
rakendust leiavad. Mida nooremad
on lapsed, seda lihtsamad peavad
need ülesanded loomulikult olema.“
Õpikoda üritab jõudumööda koo
litada ka õpetajaid. Augustis tuleb
Läänemereteemaline
õppelaager, kus
koolmeistrid
saavad harju
tada probleem
ülesannete kasuta
mist õppetöös.
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Õpikoja juhendaja Marko
Valker

Kogenud juhendaja räägib, et õpilas
te motiveerimiseks tuleb päris palju
pingutada. Tuleb leida elulisi näiteid
ja huvitavaid nüansse, mis lapsi köi
daksid.
„Kasutame õppetöös päris palju
nutirakendusi, näiteks nagu „Eesti
linnud“. Kogu aeg peab ajaga kaasas
käima. Üritame teha nii, et kui midagi
uut välja tuleb, siis võtame selle kohe
kasutusele. Paljude laste jaoks, kellele
loodusõpetus või bioloogia pole lem
mikaine, tuleb see siduda tänapäevas
te huvitavate tehnikasaavutustega, et
tähelepanu õppetööle jääks,“ mõtisk
leb juhendaja.
Kui oluline on juhendajale, et
Silmal käinud laps midagi õpiks ja
meelde jätaks? Marko Valkeri mee
lest on tähtis kasvatada looduse
armastust, kuigi see võib kõlada pisut
luuleliselt. „Oluline on see, et kui
laps looduskeskusest ära läheb, siis
on tal positiivne hoiak looduse suh
tes. Faktiteadmistega on nii, et need
tulevad ja lähevad, kõige olulisem
on väärtuspõhine kasvatus. Praegu
näeme, et keskkonnaga seotud prob
leemid ongi sageli seotud suhtumise
ja väärtushinnangutega.“
Juhendaja toob näiteks jäätmetee
malised programmid, mida õpikojal
pole palju, kuid neid korraldatakse
lähiümbruse lasteaedadele: „Tulemus
on see, et laps läheb koju ja ütleb
emaleisale, et hakkame prügi sor
tima. Ta viib oma väärtushinnangu
koju kaasa ja nii saame natuke ka
vanemat põlvkonda mõjutada.“
Marko Valker kiidab õpeta
jaid, kes oma klasse õpikotta too
vad: „Viimased kümmekond aastat on
Eestis hästi aktiivselt tegeletud selle
ga, et koolidel oleks võimalus loodus
keskustes käia. Kooli töö on hästi olu
line, et programm õnnestuks. Klasse
häälestatakse õppetööle praegu olu
liselt paremini kui kümme või viis
teist aastat tagasi. Siis oli lastel tihti
arusaam, et tuleme klassiga ekskur
sioonile, kus midagi tegema ei pea.
Nüüd on lapsed hästi motiveeritud ja
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ette valmistatud ning tase tõuseb iga
aastaga.“
Ka raha õppekäikudeks leiavad
koolid nüüd kergema vaevaga. Koolid
saavad lihtsustatud korras küsida
keskkonnainvesteeringute keskuselt
raha looduskeskusesse minekuks.
Marko Valkeri sõnul teeb muret ilm
selt see, et ette on antud nii prog
rammi kui ka bussi maksumuse piir
summa. Kui kool on mitu korda käi
nud ainult oma lähimas looduskes
kuses, siis lõpuks ei ole õppe kasu
tegur enam nii suur ja vaja oleks
käia ka pisut kaugemal. Ent need, kes
tahavad kodupiirkonnast kaugemale
sõita, peavad ise juurde maksma.
Samuti on mõnikord muret bussi
dega. Hankeid kipuvad võitma firmad,
mille bussipark pole kõige moodsam
ning ka bussijuhtide tase ei pruugi
olla selline, nagu peaks. Nii reisivadki
lapsed mõnikord kuuma ilmaga bus
sis, kus kliimaseade ei tööta, ning loo
duskeskusse jõudes peab neid turgu
tama hakkama. Aga pigem juhtuvad
sellised äpardused kevadel, kui kõik
õppeasutused korraga rohelusse sõi
davad ja busse pole lihtsalt saada.

Foto: Marko Valker

õpetab loodust armastama

Silma looduskaitseala rannaniitudel karjatatakse mägiveiseid
lepraktikat. „Mahu poolest pole kee
lekümblust väga palju, aga vene laste
temperament on teistmoodi ja nad on
nii südamlikud, et keelekümblus on
juhendajale väga huvitav. Hästi tore
on nende lastega töötada,“ ütleb ta.
Juhendajad räägivad eesti keeles ja
vene õpilastele pakutakse lisamater
jali, kust nad saavad vahepeal sõnu
järele vaadata, et paremini aru saada.
Eesmärk on see, et nad hakkaksid
ise eesti keeles rääkima ja suhtlema.
Hiljuti olid õpikojas külas Narva lap
sed, kes proovisid oma muljeid ka
kirja panna.
Marko Valkeri sõnul käivad keele
kümblusprogrammidest osa saamas
põhiliselt viiendad ja kuuendad klas
sid. „Oleme keelekümblust sidunud
ka ajalooga,“ ütleb ta. „Kui nad tule
vad teisest Eesti otsast siia, siis koha
peal on vahemaad nii väikesed, et
oleme käinud ka Haapsalus muuseu
mis. Linna kujunemisloos on loodusel
olnud suur osa ja nii saab ka loodus
teemat natuke teise nurga alt vaadata.“
Silmale on oodatud ka erivajadus
tega inimesed. Mõned aastad taga
si osales looduskeskus projektis, kus
erivajadustega õpilastele loodi mit
mekesiseid õpivõimalusi. Õpikoda
aitas loodusõppega nende elu huvi

tavamaks muuta. Samuti on koos
tööd tehtud Haapsalu sotsiaalmaja
ja Uuemõisa koduga. Erivajadustega
inimesi on isegi lihtsam kaasata, ütleb
Marko Valker, sest nendega tegeleb
piirkonnas mitu asutust, aga neil pole
lihtsalt oskust loodusõpet pakkuda.
„Neile oleme ikka appi läinud. Meil
on looduskeskuses kaldteed olemas
ja ka ratastoolis inimene saab meid
külastada. Need, kes ei saa väga hästi
liikuda, tegutsevad keskusele lähe
mal. Õnneks pakub ümbrus nii palju
võimalusi, et saame ka sellega kenasti
hakkama.“
Suurim osa Silma õpikoja tegevu
sest keerleb mitmesuguste loodus
laagrite ümber. Neid korraldatakse
peaaegu aasta ringi ja eri teemadel.
Marko Valker räägib, et osa laagreid
on mõeldud peredele: „Möödunud
aastal alustasime laagritega, kuhu lap
sed saavad tulla vanematega. Paljudel
peredel on probleem, et aega omava
hel koos olla on vähe. Nii saabki aega
kasulikult veeta ja koos õppida. Just
lapsevanemad tunnevad puudust, et
nad ei saa osa sellest, mida lapsed
laagris teevad ega koge emotsioo
ni, kuidas lapsed targemaks saavad.
Lapsel ja vanemal on võimalik koos
olles seda kõike kohe jagada.“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Õpikoda aitab kõik loodusesse
Marko Valker räägib, et koolid tel
livad õpikojalt tegevuse oma õppe
kava järgi: „Kool valib teema, mida
neil parasjagu õpitakse, ja siis on
lastel võimalik oma silmaga näha,
oma käega katsuda ja ise tegutseda.
Näiteks seitsmendas klassis õpivad
lapsed selgroogseid loomi ja tulevad
meie juurde kas linde või kalu tut
vustavale õppeprogrammile. Üritame
lähtuda sellest, et kasutegur oleks
kooli jaoks maksimaalne. Kui õpetaja
tahab, et juhendaja käsitleks mõlemat
teemat, siis teemegi natuke pikemalt,
et õpilased saaksid mõlemast looma
rühmast ülevaate.“
Alates 2011. aastast on Silma õpi
koda pakkunud ka keelekümblus
programme. Marko Valkeri sõnul
on looduskeskusel hea koostöö IdaVirumaa koolidega, kel on vaja kee
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22.–25. nädal

M

ai lõppes vihmaselt,
kuid juuni algas suviselt ja juba jaanikuu
esimesel nädalal
andis ilmateenistus kuumahoiatuse. 6. juuni tõi selle kuupäeva
temperatuurirekordi peaaegu
kõigis Eesti ilmajaamades, rekord
jäi löömata ainult Sõrves ja VäikeMaarjas. Kuumalaine järel saabusid
äike ja tugevad vihmasajud.
Looduse Omnibuss sõitis 23.05
teatriretkele Pärnusse. 26.05 viisid
reisid Käsmu kaunile kontserdile
Lauri Saatpalu ja Dagö parimaid
palasid kuulama ning Tohisoo
mõisapäevale ja potilaadale.
29.05 ja 30.05 võeti ette õhtused
retked Aavo Mägi juurde sireleid
vaatama.
30.–31.05 Tartu arheoloogia
kevadpäevad.
30.05–02.06 Tallinna vanalinna
päevade üritused Eesti loodusmuuseumis.
31.05 Õuesõppepäev Tartu
ülikooli botaanikaaias,
otsimismäng „Taimedega
tuttavaks: ravimtaimed ja
mürgised taimed“. Tallinna
kooliõpilaste looduse praktilise tundmise võistlus
Eesti vabaõhumuuseumis.
Pirita ja Pikakari supelrannas heisati sinilipp. Tartu
loodusmaja huvikooli aastalõpupiknik.
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T

artu ülikooli loomaökoloo
gia teadurit Tuul Seppa ning
botaanika ja ökoloogia dok
torantuuris õppivat Kaarin Partsi
tunnustati 11. juunil Riias Läti üli
koolis peetud tseremoonial Unesco
ja L’Oréal Baltikumi stipendiumiga
„Naised teaduses“.
6000 euro suuruse stipendiumi
võitnud Tuul Sepp ja Kaarin Parts on
pühendunud keskkonna ja looduse
uurimisele. Nende eesmärk on leida
lahendus mitmele probleemile, mille
on põhjustanud kliima ja keskkonna
muutused.
Tuul Sepp tahab stipendiumi toel
uurida, kas Läänemere kaladel võib
olla arenenud kaitsekohastumu
si keskkonnareostuse vähki tekitava
mõju vastu. Tulevikus võib see uuri
missuund aidata leida uusi võima
lusi ka inimeste vähiraviks. Kaarin
Partsil võimaldab stipendium lõpe

Kaarin Parts (vasakul) ja Tuul Sepp uurivad kliimamuutuste mõju
tada doktoritöö puujuurte ja neid
koloniseeriva seenekoosluse reakt
sioonist kahele kliimamuutuse tegu
rile: suurenenud õhuniiskusele ja
mulla soojenemisele.
Unesco Eesti rahvuslik komisjon /
Loodusajakiri

Pokumaal on loodushoidliku
metsanduse õpperada

P

okukalendri puna
se maasika päeval
ehk 12. juunil avati
Pokumaal Laanetarga
õpperada. See on rajatud
koostöös Eestimaa loodu
se fondiga ja viib Eesti
esimesele loodussääst
liku metsanduse näi
disalale.
Matkajat saadab
rajal pokude sõber
Puuko, kes räägib
nutirakenduse abil
metsa eri väärtus
test: taimedest, looma
dest, rahvapärimusest,
Puuko ootab
Laanetarga rajale

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Pokumaa eripärast, puidu kasuta
misest ja ka püsimetsandusest.
Pokumaa nutirakenduse saab
oma telefoni laadida tasuta.
Pokukojast on võimalik laenata
MP3mängijaid ja kõrvaklap
pe, kust samuti saab Puuko
pajatusi kuulata.
Raja äärde on pai
galdatud
värvilised
teabetahvlid, mille
on loonud kunst
nik Epp Margna. 2,8
kilomeetri pikku
ne Laanetarga rada
sobib kõikidele loo
dushuvilistele.

Foto: Laura Oro

Mais oli Eesti keskmine õhutemperatuur 10,6 °C, mis on
0,2 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine on 10,4 °C).
Õhutemperatuuri maksimumiks
registreeriti 20. mail Kundas ja
21. mail Valgas 28,4 °C. Kõige
külmem oli 4. mail Kuusikul, kus

tuul sepp ja Kaarin Parts
on pälvinud Unesco stipendiumi
Fotod: L’Oréal

Juuni saabus
troopilise leitsakuga

Pokumaa / Eestimaa
looduse fond /
Loodusajakiri

Foto: Katrin Juhanson

Kroonika
termomeeter näitas –5,0 °C. Eesti
keskmine sajuhulk oli 49 mm,
mis on 116% normist (paljuaastane keskmine on 42 mm).
Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 18 mm
(11. mail Narvas). Eesti keskmisena
oli päikesepaistet 261,9 tundi, mis
on 95% normist (paljuaastane
keskmine on 276 tundi).
Looduse Omnibuss sõitis 01.06
Ott Sandrakuga suurele käsitööpeole Riiga. 02.06 suunduti
Roosna-Alliku mõisa rabarberifestivalile. 05.–12.06 korraldati loodusfotonädal. 07.06–10.06 võeti
ette reis Karjalasse. 15.06 viis Ott
Sandrak huvilised Lääne-Viru mõisate pojengipäevale Mädapeal,
16.06 korraldati sünnipäevaretk
pojengipeole Määramäe meistrikotta. 21.–24.06 sõitis omnibuss koos Andres Adamsoniga
Peterburi valgeid öid ja keiserlikke
parke ning losse uudistama.
01.06 Tartu Ülikooli botaanikaaia
X aiapäev. Hullu teadlase
eksperimendihommik TÜ
muuseumis: linnused.

Tartu loodusmaja tõmbas rohelise lipu pidulikult masti 12. juunil

Rohelise kooli võrgustik aina laieneb
Sõbrakese lasteaed, Paikuse lasteaia
Seljametsa maja, Tallinna Kullerkupu
lasteaed, Harku lasteaed, lasteaed
Neeme Mudila, Tallinna Suur-Pae las
teaed, Viimsi kool, Tallinna Kadaka
lasteaed, Tallinna lasteaed Kikas ja
Tallinna lasteaed Vikerkaar.
Üle maailma tuntud ökomärgis
roheline lipp antakse haridusasutus
tele, kes on välja kujundanud kesk
konnahariduse strateegia, järginud
seda maja hallates ja kogu tegevust
korraldades, sh õppetöös, ning on
laste ja õpetajate kõrval kaasanud
keskkonnategevustesse lapsevane
mad ja kõik haridusasutuse töötajad.

Foto: Piret Pappel

R

ohelise kooli programm tun
nustas 5. juunil Tallinnas
rohelise lipuga õppeasutusi,
kes on saanud rohelise kooli serti
fikaadi ja arvatud maailma suurima
keskkonnaharidusvõrgustiku EcoSchools Globali liikmeks.
Esimest korda saab rohelise lipu hei
sata 27 Eesti kooli, huvikooli ja laste
aeda: Gaia kool, Pangapealse lasteaed,
Rakvere Rohuaia lasteaed, Tallinna
Lehola lasteaed, Lasnamäe põhikool,
Mõniste kool, Pärnu Kesklinna laste
aed, Anni lasteaed, Viljandi huvikool,
Muraste kool, Oru põhikool, Tartu loo
dusmaja, Muuga-Laekvere kool, Nõo
lasteaed Krõll, Otepää gümnaasium,
Pärnu Päikesejänku lasteaed, Tallinna
Õismäe Vene lütseum, Tallinna

Eesti looduskaitse selts /
Loodusajakiri

Loodusfestival tähistas 5. sünnipäeva
Foto: Piret Pappel

J

uba viiendat korda peetud
loodusfestival pakkus 14. ja
15. juunil mitmekülgseid või
malusi loodust tundma õppida.
Festivali põhiüritus oli 24-tunni
ne loodusvaatluste maraton, mille
31 vaatluspunkti asusid üle Eesti.
Vaatlused on andmeportaalis eElu
rikkus kõigile avalikult kättesaa
davad.
Ajakirja toimetamise ja trükkimi
neku ajaks oli andmebaasi kantud
üle 2700 vaatluse; maratoni ajal kõige
enam kohatud liigi au kuulus mets
vindile.
Huvilised said osa võtta õpituba

Loodusfestivali linnalooduse päev
Tartu kesklinna pargis 15. juunil
dest ja loodusretkedest Tallinnas,
Tartus ja paljudes looduskeskustes.
Loodusfestival/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Suvesoojus on meelitanud õitsema tänavuse aasta puu kibuvitsa
02.06 MTÜ Põline Pere loodus- ja
kultuuriretk Otepää kandi
looduslikesse pühapaikadesse.
04.06 Eesti lipu 135. aastapäev
Tartus ja Otepääl.
06.06 Tartus Toomemäel avati
Tartu toomkiriku ja
Toomemäe lugu jutustav
väliekspositsioon.
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Rattaringlus on juba avamispäevast alates olnud väga menukas

Foto: Piret Pappel

11.–14.06 Eesti loodusmuuseumi
suvine linnalaager „Kaheksa
ühe hoobiga“.
14.–15.06 Loodusfestival.

Loodusfestivali ajal kaunistasid
Tartu tänavaid niidutaimedega
kastid
14.–16.06 Saaremaa orhidee
festival.
15.06 Hullu teadlase eksperimendihommik TÜ muuseumis:
varjevärvus.
16.06 Aburi hiie mälestusretk.
17.06 Johanna-Iisebel Järvelill
kaitses Tallinna ülikoolis
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„Tere hommikust, Tartu!“ näitab varahommikust Tartu linna udus

Fotovõistluse „Metsik linn“
on võitnud pilt udusest Tartust

L

oodusfestivali
programmi
kuulub linnalooduse fotovõist
lus „Metsik linn“. Tänavuse
võistluse teema oli looduse vaatlemi
ne. Seekordsed võitjad kuulutati välja
15. juunil Tartu linnalooduse päeval.
Parimaks hinnati Tanel Kindsigo
foto „Tere hommikust, Tartu!“. „Tartu
linn asub all Emajõe orus ja sinna
kipuvad öösiti udulaamad kokku
kogunema. Vahel on udu niivõrd

paks, et peidab jõeäärsed majad ene
sesse ja välja paistavad ainult mõned
kõrgemad hooned. Kui siis päike
hommikul tõuseb, on vaatepilt met
sikult ilus,“ ütles võitja oma ülesvõt
te kohta.
Parimate piltidega saab tutvuda
Tartu ülikooli botaanikaaia roosiaia
juures suve lõpuni.
Loodusfestival/Loodusajakiri

Aasta linnu pojad
koorusid kaamera ees

S

el aastal oli esimest korda või
malik pesakaamera vahendusel
näha öösorri. Tänavuse aasta
lind ei ehita pesa, vaid muneb otse
maapinnale. Seetõttu leitakse tema
pesi väga harva.
Hiiumaal asuva pesa leidis Renno
Nellis mai viimasel nädalal, kui seal
oli üks muna. Juuni alguses oli pesas
kaks valget, hallikate ja pruunide täp
pidega muna, mis ongi öösorri tavali
ne kurna suurus. Siis paigutati kaug
juhitav kaamera paari meetri kaugu
sele pesast. Kuna kaameral oli infra
punavalgusallikas, sai öösorri tegemisi
jälgida ka ööpimeduses. Veebikaamera
olid sättinud paika kotkaklubi ja orni
toloogiaühingu liikmed.
Esimene öösorritibu koorus 13. juu
nil, teine poeg päev hiljem. Kel see

Allikas: Eesti ornitoloogiaühing

Foto: Piret Pappel

07.06 Näituse „Mereranna aarded“
avamine Pernova loodusmajas; tigusid käsitleva näitusega tähistatakse loodusmaja 65. tegutsemisaastat
Pärnus.
08.06 Tõraveres sai osaleda Tartu
observatooriumi suvisel
perepäeval „Päikese päev“.
Hullu teadlase eksperimendihommik TÜ muuseumis:
supernoovad. Tartus alustas
tööd rattaringlus.

Foto: Tanel Kindsigo

Kroonika

Kaamerapilt pakkus harukordset võimalust tutvuda öösorri pesaeluga
otsepildis nägemata jäi, saab salvestisi
vaadata aasta linnu kodulehel eoy.ee/
oosorr. Samas on ka videod pesal istu
vatest vanalindudest ja sellestki, kui
das öösorr end kuuma ilmaga jahutab.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri

Foto: Viktor Burkivski
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Keskkonnakäpa ja noore looduskaitsja märgi saajad

Keskkonnaministeerium tunnustas
keskkonnahariduse edendajaid
lemmikuks Nõo lasteaed Krõll, mille
õppekava läbiv teema on loodushoid.
Organisatsioonide seast valiti tubli
deks tegutsejateks Eesti roheline liiku
mine ja Tartu loodusmaja, kes aitavad
avalikke üritusi keskkonnahoidlikuks
muuta. Targa tarbija auhind anti MTÜle Seiklushunt ja Eliisa Saksingule, kes
püüavad vähendada orienteerumis
võistlustel tekkiva prügi hulka.
Innuka innovaatori eriauhinna said
Karl Hendrik Tamkivi ja Saaremaa
ühisgümnaasiumi 12. klasside õpila
sed, kes avaldasid mullu sotsiaalmee
dias fotoseeria „Prügiplaneet“, kutsu
maks inimesi üles osalema maailma
koristuspäeval.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kihelkonnal peeti
Saaremaa orhideefestival

S

Saaremaa orhideefestival /
Loodusajakiri

Foto: Maarika Toomel Naagel

aaremaal peeti 14.–16. juunil
kuues orhideefestival. Festivali
eelretk viis 1. juunil Loode
tammikusse. Festivali põhiüritused
korraldati Kihelkonnal, kus rahva
maja eest said alguse orhideeretked ja
laste matkad. Õpiti lillemaali, kuulati
kontserte. Botaanik Triin Reitalu rää
kis kodumaistest orhideedest.
Orhideehuvilised matkal

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Piret Pappel

K

eskkonnaminister Rene Kokk
andis 10. juunil Energia avas
tuskeskuses kätte noore loo
duskaitsja märgid ja Keskkonnakäpa
auhinnad.
Kogukonna kaasaja tiitli vää
riliseks hinnati Tallinna Arte güm
naasiumi õpilane Kristin Siil, kes on
üks õpilaste kliimastreikide algataja.
Õnneliku õppija auhinna on pälvinud
Maarja Okk keskkonnateadliku mõt
teviisi juurutamise eest Haljala koolis.
2019. a tubli tegutseja on mageveeka
lade tutvustaja Anu Metsar. Tema osu
tus koos Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
sihtasutusega ka rahva lemmikuks.
Koolide seas võitis rahvahääletuse
Kalamaja põhikool, kus on juba üle 10
aasta korraldatud kevadist keskkon
nanädalat. Lasteaedadest sai rahva

doktoritöö „Eesti rannikusetete mineraloogia ja radioaktiivsus“.
17.–19.06 Tartu loodusmaja suvine linnalaager.
18.06 TÜ botaanikaaias sai osaleda koolivaheaja looduspäeval „Herbaariumi valmistamine ehk kuidas talletada
suvemälestusi“.
19.06 Kersti Vennik kaitses Eesti
maaülikoolis doktoritöö
„Eesti muldadel militaarsõidukite ülesõitude
tulemusena kujunenud
roopad ja nende looduslik
taastumine“. Karin Nurme
kaitses Eesti maaülikoolis
doktoritöö „Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate
antennaalsete termo- ja
hügroneuronite triaadi
poolt“. Tartu loodusmaja
ja Elava Tartu korraldusrühma üritus üleminekuõhtute sarjas: „Ratastel
rattatuur“.
20.06 Tartumaal avati MaarjaMagdaleena ja Äksi
kihelkonna viidad, mis
olid viimased eesti rahva
muuseumi algatatud kihelkonnapiiride tähistamise
projektis.
21.06 Majandusteadlase ja geograafi Vello Tarmisto mälestuspäev Viljandimaal Õisu
mõisas.
22.06 Hullu teadlase eksperimendihommik TÜ muuseumis:
kaelkirjakud.

Palavus sundis musträstastki lombist jahutust otsima
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Aasta seene soomustindiku seenemütse on küllap paljud näinud. Tänavu tasub
selle liigi iseärasusi lähemalt tundma õppida

Aasta liigid teevad looduse
tundmaõppimise huvitavaks
Georg Aher

L

ooduses on miljoneid liike.
Isegi väga suuri rühmi, nagu
hõimkond või selts, on palju,
rääkimata perekondadest või liikidest.
Ega keegi täpselt ei teagi, kui palju
liike maailmas leidub.
Aja jooksul ühed liigid tekivad
ja teised kaovad, ning mõnda ei ole
veel üleski leitud. Peale selle muu
dab asja keeruliseks tõik, et ikka veel
vaieldakse, milliste tunnuste alusel

isendid ühte liiki määrata.
Hea, et on inimesi, kellele meel
dib sortida, süsteeme luua ja nime
tusi anda. Kõik bioloogid ja teisedki
selle valdkonnaga hästi kursis olevad
inimesed teavad, et eluslooduse tak
sonoomia isa on rootsi teadlane Carl
Linné, kes lõi 18. sajandil hierarhilise
süsteemi, mida on suuresti järgitud
tänini. Tema andis liikidele perekon
nanimetuse, mille juurde kuulus min
git tunnust iseloomustav täiendsõ
na. Näiteks Caprimulgus europaeus,

Sphagnum wulfianum, Epipogium
aphyllum, Castor fiber, Coprinus
comatus, Pterotopteryx dodecadactyla, Lampetra fluviatilis, Rosa sp.
Kõigile, kes mõistavad eesti keelt,
saame sellesama nimekirja esitada
nii: öösorr, Wulfi turbasammal, lehi
tu pisikäpp, kobras, soomustindik,
kuslapuusõrmiktiib, jõesilm, kibu
vits. See on meie oma salakeeles,
millest saab aru natuke üle miljo
ni inimese umbes seitsmest miljar
dist maamunal elavast inimesest.
Ladinakeelsete nimetuste järgi oska
vad aga kõik, olenemata emakee
lest, aru saada, mis liikidega on tegu.
Kasvõi Google’i abiga.
Nutikamad mõistavad sedagi,
et neil liikidel peab olema midagi
ühist. Nimelt on meil juba aastaid
olnud tavaks valida aasta lind, puu,
loom jm. Näiteks aasta lindu on meil
valitud juba 25 aastat! Eespool on
nimetatud tänavuse aasta liigid, kel
lele pööratakse tähelepanu nii las
teaedades, koolides kui ka eri välja
annetes.
Ma ei tea, kuivõrd aitab see leeven
dada praegust olukorda, kus teadmi
sed liikide kohta üha kahanevad. Kuid
siiski on hea, et vähemalt mõni liik
suurest paljususest saab tuttavamaks.
Ehk tekib siis huvi ka nende lähemate
ja kaugemate sugulaste vastu.
Georg Aher, bioloog ja loodusemees

NUPUtA!

Lõika pusletükid välja! Neid omavahel sobitades
saab kokku pildi ühest varasemast aasta linnust.
Kellega on tegu? Uuri järele, mis aastal oli ta valitud
aasta linnuks!
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Foto: Remo Savisaar

Foto: Georg Aher

Mikroskoop

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. juuliks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti
vastanute vahel loosime välja ajakirja Horisont aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „... vaatlejaid meist rohkem. ... enesevaatlusega ...“. Kokku saime 39 õiget vastust. Juuninumbris meeldis enim reisikiri ja artikkel Eesti mesilastest.
Ristsõna auhinna, „Eesti taimede kukeaabitsa“, võitis Lisanne Nääb Viljandist.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Käitisteorganisatsiooni ja ratsionalisatsiooni sektsioonis, mis töötab minister
N. Viitaki juhtimisel, 1938. a. töökava
teostamisel on tulnud põrgata vastu
mitmeid raskusi. Üheks nendest tuleb
nimetada asjaolu, et 1938. a. valitses
selgusetus ratsionaliseerimisega tegelevate asutiste tööjaotuses, mis tunduvalt
pidurdas sektsiooni tegevuse arengut
ja uurimistöö sihtjoonte ülesseadmist
lähema aja kohta. Kahjuks peab ütlema,
et see olukord ei ole ka praeguse ajani
täielikult selgunud. Möödunud aasta
keskel Majandusministeeriumi juures
standardimise ja normimise asutisena ellukutsutud Ratsionaliseerimise
Komitee kavatseti aasta lõpul ümber
korraldada ulatuslikuks uurimisasutiseks,
mis oma töökavasse haaraks ka suures
ulatuses Instituudi seaduses ettenähtud
ülesandeid. [Johannes Hüsse: Ülevaade
Loodusvarade Instituudi tegevusest
1938. aastal, 1939: 112]

40 aastat tagasi
Moskva meteoriitikakomitees toimus
otse enne ärasõitu väike koosolek, kus
ekspeditsiooni ülem Valentin meile
eelseisvast ekspeditsioonist rääkis ja
me kõik muuhulgas ka allkirja andsime
selle kohta, et oleme tutvunud ohutustehnika-eeskirjadega. Ohutustehnikaeeskirjades seisis mustvalgel mitmeid
tarvilikke juhendeid edaspidiseks eluks.
Näiteks oli seal öeldud, et ei tohi käbide
korjamiseks, pildistamiseks ega ka mingil muul eesmärgil ronida puu otsa; ei
tohi juua keetmata vett; ei tohi üksinda
taigasse minna. Ka oli öeldud, et grupp
peab taigasse minnes kaasa võtma
tulirelva ega tohigi ilma metsa minna.
[Fred Jüssi: Kara Tšurek – Must Süda 2,
1979: 441]

20 aastat tagasi
Astun mööda vesist sood, et leida
sobivat motiivi pildistamiseks. Ka päike
tuleb pilvede tagant välja. Harutan lahti
kolmjala, asetan sellele fotoaparaadi... Kui
kõigega valmis saan, kaob päike pilve
taha. Hakkan hoopis murakaid noppima.
Paljud neist on veel toored, kuid leidub
ka küpseid, mida tasub juba korjata.
Aegamööda koguneb neid poole ämbri
jagu. vahelduseks pildistan marju. Kõige
rohkem meeldivad mulle need, mis on
juba küpseks saanud, või sellised, millel
helkiv vihmapiisk lehtedel. [Indrek Sell,
Tartu Descartes’i lütseumi 9. klassi õpilane: Juulipäev Muraka rabas, 1999: 293]
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Keskkonnaministeeriumi vastne plaan hakata tõrjuma kurdlehist kibuvitsa andis
paljudele eestlastele taas võimaluse tunda end targana, ning ametnikke ja teadlasi lollina. „Talupojatarkus“ veab keeruliseks muutunud maailmas üha sagedamini
alt: kui me ei piira võõrliikide levikut, peavad meie põlisliigid ja ka inimene end
koomale tõmbama

Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
225 (snd 1794)
23.07 Christian Heinrich Pander, baltisaksa zooloog, embrüoloog ja
paleontoloog (srn 1865)
185 (snd 1834)
30.07 Jules Treboux, sordiaretaja ja harrastusbotaanik (srn 1915)
170 (snd 1869)
09.07 Julius Osvald Kaljuvee, loodusteadlane ja pedagoog (srn 1940)
125 (snd 1894)
08.07 Julius Eslon, puuviljandusteadlane
ja sordiaretaja (srn 1982)
120 (snd 1899)
01.07 Hilda Kiiler-Laidoner, pedagoog,
Eesti esimene matemaatika naismagister (srn 1960)
23.07 Elmar Etverk, matemaatik ja pedagoog (srn 1977)
115 (snd 1904)
01.07 Bernhard Haller, metsateadlane
(srn 1987)
105 (snd 1914)
11.07 Karl Adolf Põiklik, klimatoloog ja
agrometeoroloog (srn 1990)
100 (snd 1919)
28.07 Ilmar Merits, biokeemik (srn 2014)
95 (snd 1924)
26.07 Jüri Martna, geoloog (srn 2005)
90 (snd 1929)
10.07 Väino Lasting, mikrobioloog ja
mükoloog (srn 1981)
24.07 Jaak Hion, matemaatik (srn 2007)
26.07 Ivar-Heldur Petersen, matemaatik
(srn 2007)
85 (snd 1934)
07.07 Rein Einasto, geoloog, Paevana
07.07 Aare Koppel, füüsik (srn 1991)
17.07 Ants Erm, keemik (srn 2003)

22.07 Lembit Põlma, geoloog (srn 1988)
30.07 Meiše Levin, matemaatik
(srn 2008)
80 (snd 1939)
02.07 Enn Kreem, astrofüüsik ja kirjanik
06.07 Leiti Kannukene, brüoloog
16.07 Jaks Lankots, kartograaf ja sugupuu-uurija (srn 2009)
21.07 Arvo Krikmann, folklorist, Eesti TA
liige (srn 2017)
26.07 Sirje Madli Puhvel, mikrobioloog
75 (snd 1944)
30.07 Matti Laan, füüsik
70 (snd 1949)
12.07 Kristjan Haller, füüsik ja haridus
tegelane
13.07 Kai Piirsoo, algoloog
16.07 Mart Ustav, molekulaarbioloog,
Eesti TA liige
20.07 Jaan Jõgi, geograaf-klimatoloog
21.07 Sirje Kivi, rakubioloog
27.07 Jaan Kotter, TÜ botaanikaaia aednik
65 (snd 1954)
14.07 Toomas Asser, neurokirurg,
TÜ rektor
15.07 Valeri Štšerbatõh, loodusfotograaf
23.07 Anne Põldvere, geoloog
60 (snd 1959)
11.07 Asta Tuusti, bioloog, Eesti loodusmuuseumi direktor
55 (snd 1964)
02.07 Raul Pihu, metsa- ja kalateadlane
08.07 Antti Roose, geograaf
23.07 Toomas Jürgenstein, bio- ja teoloog, poliitik
50 (snd 1969)
16.07 Urve Sinijärv, Tallinna botaanikaaia
direktor
23.07 Toomas Neemre, loodusfotograaf

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Avasta maailma!
SEIKLUSEKS POLE KUNAGI LIIGA PIME

FENIX UC35

FENIX HL60R

Kompaktne ja võimas taktikaline taskulamp

Võimas ja pika tööajaga pealamp

• Komplektis võimas laetav liitiumaku (3200mAh)
• Erinevatel töörežiimidel pikem tööaeg
• Lambi tagaosas taktikaline lüliti
• Režiimimälu
• USB laadimisjuhe

• Komplektis laetav aku (2600mAh)
• USB laadimisjuhe
• Vee- ja tolmukindel (IP68)
• Valge ja punane valgus
• Reguleeritav kaldenurk
FENIX HL60
Võimsus 950 lm
Valgusvihk max 116 m

81 €

FENIX UC35
Võimsus 960 lm
Valgusvihk max 200 m

FENIX taskulampide
tippkvaliteedi, erakordse
võimsuse, vastupidavuse ja
funktsionaalsuse tagavad
parimate materjalide kasutamine
ja pidev arendustöö. Lampide
valmistamisel kasutatakse
kergalumiiniumist väliskorpust,
anodeeritud pinnakatet,
kristallselget läätse, ülivõimsaid
LED-elemente, kullatud
vedrusid ning optimaalset
energiakasutust. Erinevate
töörežiimidega põrutus- ja
veekindlaid FENIX taskulampe
usaldavad professionaalid ja
armastavad tavakasutajad.

TAMREX OHUTUSE OÜ

FENIX HL15
jooksja pealamp

FENIX
CL25R
matkalamp

FENIX UC30
Väike, kompaktne
ja võimas taskulamp

Võimsus 180 lm
Valgusvihk max 44 m

Võimsus 350 lm
Valgusvihk max 35 m

Võimsus 960 lm
Valgusvihk max 204 m

33 €

63 €

72 €

FENIX BC21R
rattalamp
Võimsus 880 lm
Valgusvihk max 125 m

84 €

• Ülimalt vastupidav
taktikaline taskulamp
• Topeltkorpus
• Aku tühjenemise
Võimsus 1000 lm
Valgusvihk max 310 m indikaator
• Aku ja USB laadimisjuhe
komplektis

FENIX TK20R
taskulamp

105 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

90 €
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