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Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 
31. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada novembris Eesti 
Looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning jääd-
vustatud vabalt looduses elavad loomad, 
taimed või seened üksi või mitmekesi. 
Fotod peavad järgima loodusfotograafia 
üldisi eetikareegleid; pole soovitud pildid 
lindude pesadest või fotod, mille tegemi-
sel on pildistatavat olendit ilmselgelt liiga 
tugevalt häiritud.
Pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ja autoril võimalikult 
täpselt määratud. Iga foto juurde ootame 
kindlasti lühikest lugu (200–500 tähemär-

ki): kus ja kuidas pilt on tehtud ja kes on 
pildil. Arvesse lähevad digifotod, mille 
pikema külje pikkus on vähemalt 3000 
pikslit. Faili vorming peab olema vähima 
tihendamisega JPG. 

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ja täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja 
esimene auhind nii üld- kui ka noorte 
arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu 
järgmistes kategooriates: aasta lind (Eesti 
ornitoloogiaühingu eriauhind), käituv 
loom, väike loom (lähi- või makro võte), 
veeloom, parim liigikaitsefoto (Tallinna 
loomaaia eriauhind), väike taim (lähi- või 
makrovõte), sammal (auhind Samblasõbra 
ajakirjalt), veetaim, aasta orhidee (Eesti 

orhideekaitse klubi eri auhind), elurikkus 
(keskkonnaministeeriumi eriauhind), 
looduse maastikud ja mustrid ning linna-
loodus (TÜ loodusmuuseumi ja botaani-
kaaia eriauhind), parim vaba litsentsiga 
foto või fotode komplekt saab auhinna 
Vikipeedialt. Auhindu jagavad ka teised 
võistluse toetajad. 

Fotode tarvitus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid 
tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükis-
tes. Kõiki võistlusele saadetud pilte võivad 
korraldajad tasuta kasutada võistlust tutvus-
tavatel üritustel (näitused, ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee, 
tel 742 1143
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 Kuidas 
valguse abil looduse 

  Dmitri Lubenets, Toivo 
Sulev Kuuse

aitavad aru saada valgus-
mikroskoobi tööpõhi-
mõttest, mikroskoopia 
ajaloost ja nüüdisajast

Igapäevaste loodusvaatlejate 

73  EL küsib: 
ja Marilin Eessalu ning Heli 
Nõmmsalu ja Kai Klein

74  Heinrich Moritz Willkomm  
 ja Eesti

  Toivo Meikar
mõnda aega tegutsenud botaani-
kut ja metsateadlast, kellel selle 
aasta juunis möödus 200. sünni-
aastapäev

78  Mikroskoop



Toimetaja veerg

Seekordne number keskendub 
loodusvaatlustele. Ja muidugi 
kerkib kohe mõttesse trafaret-

sevõitu küsimus: miks me üldse loo-
dust vaatleme? Kui jätta kõrvale need 
vaatlused, mille eesmärk on hanki-
da loodusest materiaalset kasu (kus 
siis seekord oleks paslik kopp maasse 
lüüa?), jääb sõelale kaks vastandlikku 
kihku. Esiteks, otsime maailma toi-
mimisest midagi uudset ja põnevat. 
Ja teiseks, tahame veenduda, et hoo-
limata meie endi elu uperpallidest on 
looduses ikka kõik sama kenasti, nagu 
see alati on olnud. Mets mühiseb ja 
kägu kukub raal, hirv ojal joob kui 
muistsel õnnea’al.

Mõlema kihu rahuldamisega on 
viimasel ajal pehmelt öeldes nadis-
ti. Kõik, mis võiks looduses veel olla 
uudne ja huvitav, kaob halastama-
tu kiirusega ja täpselt sama on teok-
sil sellega, mis on alati olnud nõnda 
kenasti, nagu see alati on olnud. Selle 
kõige arvelt koguneb üha rohkem 
seda, mis paraku on üha vähem kena. 

Väga kujundlikult öeldes jagu-
neb inimkond kaheks, otsekui Oskar 
Lutsu „Kevade“ raamatus. On Arnod 
ja on Tootsid. Esimesed jõuavad küll 
isaga koolimajja pisut hilinenult, kuid 
üritavad siis keskenduda koolmeistri 
jutule, aitavad Raja Teelesid jääaugust 
välja, õpivad viiulit, jäävad haigeks 
ja küsivad Liblelt kellatornis imelik-
ke küsimusi. Teised on samuti kahtle-
mata väga amüsantsed tegelased, aga 
koolmeistri juttu nendega ühes pingis 
istudes küll ei kuule, pigem tuleb lep-
pida lugudega Kentuki Lõvist, puruks 
tulistatud saunaakendega, „ristjatsil“ 
purju joodetud perepoegadega jne. 
Kuidas see Luts nüüd kirjutaski: ta 
käänles ja väänles pingis, sil-
mad ringi vilamas, ega 
saanud hetkekski rahu, 
otsekui oleks tal sipel-
gad püksis ... 

Nagu me hästi 
teame, saab talu-
peremeheks mõis-
tagi Toots; Arno 
Tali hõljub kuhugile 

„vasakule ära“, jääb ka täismehena 
loodusevaatlejaks nagu lapsepõlves, 
hea õnne korral paneb oma vaatlu-
sed kunagi kenakese raamatuna kirja. 

Mida siis teha nende Tootsidega, 
kelle poisikesetembud kipuvad vii-
masel ajal igasugust mõõdutunnet 
kaotama, puruks lastud saunaaknaid 
ei jaksa enam kokku lugeda? Osake 
loodusest ju nemadki, nagu hiljuti 
keskkonnaministeeriumi asekantsler 
Postimehes filosoofiliselt näppu vii-
butas (21.06). Ehkki köstri hinnangul 
on tegemist pigem „Jumala loodud 
nuhtlusega inimestele nende pattude 
eest“ – mine sa võta kinni, kummal 
on õigus. 

Üks võimalus on kruvida statiivile 
suure lahutusega binokkel ja rahusta-
da end majesteetlike taevakehadega, 
kuhu „Tamasseri raudade“ tulejõud 
(veel!) ei küüni. Teine võimalus on 
hiilida välja Kentuki Lõvi väsimatu-
te askelduste skaala teisest otsast ja 
sukelduda mikroskoobi kaudu seikle-
ma veepiisa võlumaailma. 

Või siis ikkagi seista silmitsi meie 
argiskaala tegelikkusega, leppi-
da sellega, et lageraielank on „uut 
moodi“ mets, betoon ja asfalt on „uut 
moodi“ loodus ning minnalaskmine 
on „uut moodi“ vastutustundlikkus. 
Taganemist võib ju nimetada ka ette-
kavatsetud taandumiseks varem ette-
valmistatud positsioonidele. Öeldakse, 
et pole olemas nii lolli inimest, kel-
lelt targal poleks midagi õppida. 
Samamoodi võib öelda, et loodusvaat-
lusi saab ometigi teha ka supermar-
ketites ja sotsiaalmeedias. Küllap on 
suurlinnades juba üles kasvanud esi-
mesed põlvkonnad, kelle jaoks kogu 

elusloodus (peale omaenda liigi) 
ongi poelettidel pakutav 

pluss ehk kärbsed ja 
varesed. Kärbes on 

tegelikult häm-
mastavalt kaunis 
ja põneva bio-
loogiaga putu-
kas. 
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Sõnumid

Harjutame vikatiga niitmist!
Eestimaa looduse fond (ELF) 

ootab tänavu huvilisi küm-
mekonnale niitmistreeningu-

le. Eri paikades üle Eesti õpitakse 
vikatit käsitsema ja vikatiga niitma, 
korraldatakse töötube nii suurtele 
kui ka väikestele. Juulis saab niitmist 
harjutada Kiideva puisniidul, Keilas 
ja Saaremaal. 

Niitmistreeningute kõrval korral-
datakse Tartus 11.  juulil juba kol-
mandat korda suur vikatiga niitmise 
võistlus ja pärimuspäev. Võistlusele 
on osalema oodatud kõik huvili-
sed, olenemata east ja kogemusest; 
registreeruda saab alates 8.  juulist. 
Teavet niitmistreeningute ja võist-
luse kohta saab veebilehelt www.
elfond.ee/tuleniitma ja ELF-i sot-
siaalmeediast.

Samuti tasub niitmishuvilistel 
üles otsida Eesti Looduse mullune 
juulinumber, kus ELF-i niitmistree-
ningute eestvedaja Mari Kaisel põh-
jendab, miks tarvitseb osata käsitsi 

niita ja millist kasu tõuseb sellest 
elurikkusele.

Eestimaa looduse fond / 
Loodusajakiri

Vabatahtlikud aitasid 
rändavaid kahepaikseid

Kümnendat korda toimunud 
kampaania „Konnad teel(t)“ 
raames päästsid vabatahtli-

kud tänavu maanteedelt 21 891 kevad-

rändel kahepaikset. Konnapäästjad 
tegutsesid terviseameti seatud ohu-
tusreegleid järgides peaaegu kahe kuu 
jooksul 29 kohas üle Eesti.

Kahepaiksete laialdasem rände-
periood kestis aprilli algusest mai esi-
mese pooleni. Kõige tihedam oli kon-
nade ränne Lääne-Virumaal Porkuni 
külas, kus vabatahtlike abiga sääste-
ti sõiduteel hukkumast 7001 kahe-
paikset. Järgnesid Põltsamaa 6043, 
Astangu 2027, Rae 1195 ja Kaunissaare 
965 päästetud konnaga. Kokku pääste-
ti 20055 harilikku kärnkonna, 1334 
rohukonna, 344 rabakonna, 134 täh-
nikvesilikku, 21 tiigikonna, 2 veekon-
na ja 1 mudakonn. Infot kampaania 
„Konnad teel(t)“ tulemuste kohta leiab 
kampaania kodulehelt konnad.elfond.
ee/tulemused.

Peale selle tegi Eestimaa looduse 
fond ettepaneku sulgeda mõned suu-
remates kahepaiksete rändekorido-
rides asuvad teelõigud. See on kõige 
parem viis kahepaikseid rändeteel 
kaitsta. Tänu omavalitsuste vastutu-
lelikkusele pandigi konnade kevad-
rände ajaks ajutiselt kinni teelõigud 
Tartus Ihaste teel, Tallinnas Astangu 
tänaval ja Porkuni külas Viinavabriku 
teel.

Eestimaa looduse fond / 
Loodusajakiri
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Konnarände ajaks piirati Tartus Ihaste teel sõidukite kiirus 30 kilomeetrini tunnis, 
õhtul ja öösel tohtisid sõita vaid linnaliinibussid ja kohalikud elanikud  

Mullu juulis 
õpetasid 
Eestimaa 
looduse 
fondi asja-
tundjad 
vikatit 
käsitsema 
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Ornitoloogid 
ootavad teateid 
kuldnokkade 
korduspesitsuste 
kohta

Eesti ornitoloogiaühing 
palub inimestel jälgida 
oma aedades olevaid kuld-

nokapesakaste ja anda teada sel 
aastal teist korda pesitsevatest 
kuldnokkadest.

Erinevalt näiteks metsvindist 
ja musträstast munevad Eestis 
pesitsevad kuldnokad harva teise 
kurna. Ent Lääne-Euroopas kas-
vatavad kuldnokad suve jooksul 
valdavalt üles kaks pesakonda.

Seepärast paluvad linnuteadla-
sed tähelepanelike linnuvaatlejate 
ja aiapidajate abi. Anna teada, kui 
sinu aias olevas pesakastis pesit-
seb kuldnokk sel aastal ka teist 
korda. Teise kurna poegi võib jär-
jest valjeneva sidinaga toitu man-
gumas kuulda juuni lõpus ja juuli 
alguses. Pane oma tähelepane-
kud teise pesitsemise kohta täpselt 
kirja. Võimaluse korral lisa foto, 
mis kinnitab tähelepaneku tõesust, 
ning saada andmed e-posti aad-
ressil margus.ots@eoy.ee. Teateid 
– ka varasemate korduspesitsuste 
kohta – ootab ornitoloogiaühing 
ka pärast kuldnoka-aasta lõppu.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri
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Teateid kuldnoka mitme pesitsuse 
kohta ootab ornitoloogiaühing ka 
pärast kuldnoka-aasta lõppu  

Panditopsi pakutavad nõud pestakse spetsiaalselt selleks kohaldatud tööstusli-
kus tunnelpesumasinas. Puhastamisel lähtutakse ka koroonaviiruse tõkestamise 
juhistest. Nõud pestakse 82-kraadise veega ja kuivatatakse seejärel 94-kraadise 
õhuvooluga  

Panditops aitab korraldada 
keskkonnahoidlikuma peo

Eesti Pandipakend avas 16. juu-
nil Baltikumi suurima kor-
duskasutatavate pandinõude 

pesu- ja rendikeskuse. Eesmärk on 
lõpetada üritustel loodusvaenulike 
ühekorranõude kasutus ja vähenda-
da prügi teket. Eestis korraldatakse 
aastas ligi 600 avalikku üritust, kus 
ainuüksi ühekorratopside pruukimine 
tekitab umbes 68 tonni prügi. Need 
plasttopsid jõuavad põletusahju või 
prügimäele.

Eesti Pandipakendilt saab nüüd 
üürida pokaale, eri suuruses topse, 
taldrikuid ja kausse. Toitlustajate ja 
ürituste korraldajate tagasiside põh-
jal on plaanis tootevalikut laiendada. 
Nõud on tehtud enamasti polüpro-
püleenist, peavad vastu sada kasu-
tuskorda, mõned tooted aga suisa 

viissada korda. 
Kõik Panditopsi tooted on val-

mistatud Euroopa Liidus ja vastavad 
kehtivatele standarditele. Seetõttu 
on need vastupidavad, pesumasi-
na- ja mikrolaineahjukindlad, ohu-
tud kasutada erisuguste toiduaine-
tega ning taluvad kuni sajakraadist 
kuumust. Kulunud nõud suunab Eesti 
Pandipakend taaskasutusse, kus neist 
valmistatakse samaväärne uus toode. 

Festivalil või kontserdil väljasta-
tud pandinõule lisab toitlustaja taga-
tisraha, mille tarbija saab pärast nõu 
tagastamist tagasi. Korduskasutatava 
nõu tunneb ära üleriigilise pandisüs-
teemi logo järgi. Rohkem infot leiab 
kodulehelt (panditops.ee).

Eesti Pandipakend / Loodusajakiri
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Maaülikoolis on valminud 
võõrnälkjate tõrjumise plaan

Keskkonnaameti tellimusel on 
Eesti maaülikoolis valminud 
võõrnälkjaliikide ohjamise 

kava eelnõu, milles antakse soovitu-
si, mismoodi korraldada hispaania 
teeteo, mustpeanälkja ja teiste võõr-
liikide tõrjet.

Vähemalt viimased 15 aastat kont-
rollimatult levinud hispaania teetigu 
(Arion vulgaris) on suuremates lin-
nades muutunud nuhtluseks ja levib 
seal hulgaliselt. Eestist esimest korda 
2013.  aastal leitud mustpeanälkjas 
(Krynickillus melanocephalus) on 
pärit Kaukaasiast ja tundub levivat 
niisama kiiresti.

Tänavune talv soodustas nälkjate 
talvitumist, seetõttu tuleb puhangu-
kolletes alustada aktiivset tõrjet vara-
kult, hiljemalt juuni lõpus, et saavu-
tada paremaid tulemusi. Tõenäoliselt 

võib kõiki teatud piirkonnas hulgi 
leiduvaid nälkjaid käsitada invasiivse 
võõrliigina.

Selleks et vältida nälkjate levi-
kut, tuleb luua head elutingimu-
sed nende looduslikele vaenlastele, 
näiteks pakkuda elu- ja varjepaiku 
kahepaiksetele, lindudele ja rööv-
toidulistele lülijalgsetele. Selle tar-
beks tasub rajada konnatiik, ehita-
da varjepaiku kärnkonnadele, seada 
üles lindude pesakaste ja hoida ava-
maastikus alles põõsaid ja muid loo-
dussaarekesi. 

Aktiivseks nälkjatõrjeks saab üht-
aegu kasutada aiahooldusvõtteid 
(hoida muru madala ja muld kobeda-
na), rajada teotõkkeid ning rakendada 
püügimeetodeid, nagu käsitsi ärakor-
jamine ja püünised.

Olukorrast on suuresti aidanud 
ülevaadet saada keskkonnaameti teo-
kaardirakenduse kasutajate sisestatud 
pildimaterjal ja loodusvaatluste and-
mebaasi andmed.

Eesti maaülikool / Loodusajakiri
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Viljandisse paigutati tänavu mais erili-
sed konteinerid, kuhu saab viia surma-
tud hispaania teeteod. Võitlus võõrliigi-
ga annab tulemuse üksnes siis, kui seda 
tehakse terves piirkonnas korraga  
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Uus veebileht tutvustab loodusmetafoore

Tallinna ülikooli õppuri-
te eestvõttel on valmis saa-
nud eesti loodusmetafoo-

re koondav veebileht loodusmeta-
foorid.ee. Selle eesmärk on talleta-
da ja tutvustada eesti keele rikkust. 
Koduleht on mõeldud tutvustava 
abivahendina eesti keele õppijate-
le ja õpetajatele ning on omamoodi 
austusavaldus meie keele- ja elurik-
kusele.

Loodusmetafooride projekt sün-
dis Tallinna ülikooli ELU („Erialasid 
lõimiv uuendus“) sarja projektide 
raames. Kodulehele jõudnud meta-
foorid on üles kirjutatud nii inimeste 
argikõnest, Eesti autorite loodud ilu-
kirjandusest kui ka sotsiaal- ja tava-

meediast. Metafooride tähendust 
on selgitatud Sõnaveebi, fraseoloo-
giasõnaraamatu ja eesti keele seleta-
va sõnaraamatu abil. Sügissemestril 
soovitakse loodusmetafooride vara-

salve täiendada koos gümnaasiumi-
õpilastega ning võtta vaatluse alla ka 
uudsed autorimetafoorid.

Tallinna ülikool / Loodusajakiri

Sõnumid

Keskkonnavaldkonna 
arengukava koostamine 
on alanud

Valitsus kiitis tänavu märt-
sis heaks keskkonnaminis-
teeriumi ettepaneku koos-

tada keskkonnavaldkonna arenguka-
va kuni aastani 2030. Kõiki peami-

si keskkonnavaldkondi hõlmav kava 
peab valmima 2022. aasta lõpus. 

15. juunil peeti arengukava koosta-
mise avaarutelu, kus osalesid teaduste 
akadeemia president Tarmo Soomere, 

taimeökoloog Aveliina Helm, Rimi 
Eesti tegevjuht Vaido Padumäe ja 
Rohetiigri nõukogu liige Merili Vares. 
Arengukava tutvustasid keskkonna-
minister Tõnis Mölder, keskkonna-
ministeeriumi kantsler Meelis Münt 
ja riigikogu keskkonnakomisjoni juht 
Yoko Alender. Lähikümnenditel maa-
ilma mõjutavatest teguritest rääkis 
Kopenhaageni tulevikuuuringute ins-
tituudi juht Carsten Beck.

Keskkonnavaldkonna arengukava 
ehk KEVAD on strateegiline aren-
gudokument, mille siht on koostada 
ühtsed juhised meie looduskeskkon-
na hoiu kohta ning töötada välja asja-
kohased meetmed.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Eesti keskkonnavaldkonna arenguka-
va koostamise avaarutelu keskendus 
majanduskasvule ja loodusvaradele. 
Osalesid (paremalt) teaduste akadee-
mia president Tarmo Soomere, bioloog 
Aveliina Helm, Rimi Eesti tegevjuht 
Vaido Padumäe ja Rohetiigri nõukogu 
liige Merili Vares  
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veebilehe on loo-
nud Tallinna ülikooli 
üliõpilased, keda 
abistasid keeletead-
lane Mari Uusküla 
ja loodusgeograaf 
Reimo Rivis  
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Admiral 
Bellingshausen 
kogub Eesti 
teadlastele 
mereveeproove

Purjelaev Admiral Bellings-
hausen alustas 25.  mail 
Sillamäe sadamast teekon-

da Arktikasse. Kolme kuu jook-
sul peaks laev seilama Islandile, 
Gröönimaale, Fääri saartele ja 
Teravmägedele.

Seekordsel ekspeditsioonil on 
meeskonnal kaasas kõik vajalik, 
et võtta proove mere pinnaveest. 
Laev jõuab Eestisse tagasi sep-
tembris; proove hakkab uurima 
Tallinna tehnikaülikooli mere-
ökoloogia labor. Selle juhataja Kai 
Künnis-Berese kinnitusel on kõik 
analüüsimeetodid Läänemerel 
läbi proovitud, näiteks on plaa-
nis kasutada fluorestsentsmik-
roskoopi. Mikroskoobis nähtud 
bakterid, pisivetikad, viburloo-
mad ja muud olendid saab jääd-
vustada digifotodele.

Tallinna tehnikaülikool / 
Loodusajakiri
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Tallinna tehnikaülikooli mereöko-
loogia labori juhataja Kai Künnis-
Beres pakkimas proovipudeleid ja 
muud varustust, et need ekspedit-
siooni juhile Tiit Pruulile anda  

Selgunud on linnalooduse 
fotokonkursi „Metsik linn“ võitjad

Loodusfestivali linnaloodu-
se fotokonkursi „Metsik linn“ 
võitis Allar Leo foto „21. sajan-

di rebane elab ühes Tallinna kalli-
mas rajoonis katusekorteris“. Laste 
ja noorte kategoorias valiti parimaks 
Grete Johanna Korbi foto „Metsik 
hüpe“. Mõlemale pildile andis oma 
eriauhinna ka Tallinna loomaaed.

Loodusfestivali linnalooduse foto-
võistlus „Metsik linn“ kutsub inimesi 
rohkem tähelepanu pöörama linna-
loodusele. Sel aastal saadeti võistlu-
sele 247 tööd, s.o 76 foto rohkem kui 
eelmisel aastal. Tänavustest fotodest 
64 pilti on laste ja noorte tehtud. 

Võidutöö autori Allar Leo sõnul 
läks ta Patarei merekindluse juurde 
kohe, kui oli kuulnud, et seal on näh-
tud rebast: „Jalutasin ümber kindlu-

se, uurisin ülevalt ja alt, kuni mär-
kasin rebast katusel: ta lihtsalt istus 
seal, vaatas rahulikult aknast välja ja 
nautis täiel rinnal päikeseloojangut. 
Esimesed pildid tegin tavakaameraga, 
aga nähes tema julgust, võtsin välja 
drooni. Rebane lubas end lahkesti pil-
distada. Minust jäi ta katusele päi-
keseloojangut edasi nautima.“ Sama 
looma oli hiljem nähtud Noblessneri 
kandis toitu näppamas.

Võistluse parimaid töid saab suve 
lõpuni näha Tartu ülikooli botaanika-
aias. Samuti tutvustatakse neid suve 
jooksul Tartu ülikooli loodusmuu-
seumi ja botaanikaaia Facebookis ja 
Instagramis.

Tartu ülikooli loodusmuuseum ja 
botaanikaaed / Loodusajakiri

Loodusmuuseumi nahkhiirenäitus 
on pälvinud Muuseumiroti auhinna

Eesti muuseumide aastaauhin-
nad anti tänavu kätte 4.  juu-
nil Kuressaares. Parima ajutise 

näituse tiitli ja Suure Muuseumiroti 
pälvis Eesti loodusmuuseumi näitus 
„Hirmus armas nahkhiir“. Sama näi-

tuse ja 2020.  aasta looma turunduse 
eest sai Eesti loodusmuuseum aasta 
turundaja tiitli. Selle andis muuseu-
miühing välja esimest korda.

Eesti muuseumiühing

Tallinnas Patarei merekindluse juures poseerinud reinuvaderi fotole pani Allar Leo 
pealkirjaks „21. sajandi rebane elab ühes Tallinna kallimas rajoonis katusekorteris“ 
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Eestlased viskavad ära
miljonite eurode eest toitu

Keskkonnaministeeriumi telli-
tud värskest uuringust selgub, 
et Eestis tekib aastas 167 000 

tonni toidujäätmeid. Toidujäätmetest 
poole ehk ligikaudu 84 000 tonni hõl-
mab raisku läinud toit ehk toidukadu. 
Kogu Eestis raisatud toidu väärtus 
kokku on hinnanguliselt 164 miljonit 
eurot aastas.

Kuigi Eestis on ka varem eraldi 
uuritud toidukao teket tarneahela eri 
sektorites, on värske uuring esimene, 
mis käsitleb korraga kogu toidutar-
neahelas ehk toidutööstuses, kauban-
duses, toitlustusasutustes ja kodudes 
tekkivaid toidujäätmeid.

Andmed kinnitavad, et viimase 

viie aasta jooksul on tekkinud roh-
kem jäätmeid kogu toidutarneahe-
las. Kõige rohkem läheb sööki rais-
ku kodumajapidamistes. Osaliselt 
võib seda seostada inimeste elatus-
taseme tõusuga. Keskmiselt viskab 
üks leibkond aastas ära 180 euro 
eest toitu, lastega pered kuni 220 
euro eest.

Stockholmi keskkonnainstituudi 
(SEI) Tallinna keskuse ja Eesti maa-
ülikooli teadlaste koostöös valminud 
uurimusega saab tutvuda SEI Tallinna 
keskuse kodulehel.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kaubalaevad toovad Eesti 
vetesse eksootilisi mikroobe

Keskkonnaministeeriumi telli-
musel uurisid Tallinna teh-
nikaülikooli ja Tartu ülikoo-

li tehnoloogiainstituudi teadlased 
Eestis käinud 15 kaubalaeva ballast-
vee mikroorganisme ja leidsid eksoo-

tilisi mikroobe.
Paljud neist satuvad tõenäoliselt ka 

Eesti merevette, sest ballastvee puhas-
tamise seadmeid kas pole või on nende 
mikroobe hävitav toime vilets.

Kuigi mikroobide seast leiti nii 

kahjutuid kui ka tõvestavaid orga-
nisme, on kõige tähtsam see, et lae-
vade ballastvee mahutid on osale 
mikro organismidele soodne kasvu-
keskkond. Ballastvee sattumine ranna 
lähedusse võib ebasoodsate ilmasti-
kuolude korral ohustada suplusvett.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Sõnumid

|504|  
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Eesti rikub 
Natura aladel
raiet lubades 
seadust

Euroopa Komisjon saatis 
juuni alguses Eestile mär-
gukirja, milles kutsub üles 

viima riigisisesed õigusaktid koos-
kõlla Euroopa Liidu elupaiga-
direktiiviga ja keskkonnamõju 
stra teegilise hindamise direktiivi-
ga. Komisjonile oli esitanud kae-
buse Eesti keskkonnaühenduste 
koda, kelle hinnangul lubab Eesti 
Natura 2000 aladel metsa raiuda, 
enne hindamata, kuidas raie mõju-
tab alade kaitse-eesmärke ja ter-
viklikkust.

Keskkonnaministeeriumi kinni-
tusel on Natura 2000 alad Eestis 
kaitse all looduskaitseseaduse järgi 
ning kaitse-eeskirja koostami-
sel arvestatakse Natura ala kaitse-
eesmärkidega. Ministeeriumil on 
Euroopa Komisjonile vastamiseks 
aega kaks kuud.

Eesti keskkonnaühenduste 
koda / keskkonnaministeerium 

/ Loodusajakiri

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringus osalenud pered viskasid kõige rohkem 
ära aed- ja juurvilja. Üsna suure osa Eesti perede toidukaost hõlmavad ka valmis-
toidu jäägid, puuviljad-marjad ning piim, piimatooted ja munad  
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Enne kalale minekut tasub kontrollida, 
kas püügiõigus on olemas
Keskkonnaministeeriumile on

suve alguses teatatud juhtumi-
test, kus hoolimata kalastus-

kaardi püügiandmete täitmisest pole 
võimalik osta uut kaarti. Põhjuseks on 
lüngad, mis on jäänud kalamehe kasu-
tajaprofiilile veebilehel pilet.ee.

Puhkuste lähenedes on kalavete-
le oodata veelgi rohkem kalamehi ja 
tihti ostetakse püügiõigus nutisead-
mega kohapeal. Selleks et õng või 
võrk pihus kalastuskaarti ostes halbu 
üllatusi ei tuleks, tasub kindlasti üle 
kontrollida oma isikuandmed pileti-
ostukeskkonnas www.pilet.ee.

Vajalikud andmed on e-pos-
ti aadress ja mobiiltelefoni number. 
Ministeerium ja keskkonnaamet vaja-
vad andmeid selleks, et saaks anda 
kalastajatele infot kalastuskaardi keh-
tivuse kohta ja vajaduse korral kaar-

diomanikuga ühendust võtta.
Enne jaanipäeva oli harrastuspüü-

giõiguse soetanud juba üle 65 000 ini-
mese. Selles statistikas ei kajastu kala-
püügihuvilised lapsed, pensionärid ja 

puudega inimesed, kellele harrastus-
püük on tasuta.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kalamehed suvel Viljandi järve ääres  

„ÜKS ELU, ÜKS PLANEET“  
on David Attenborough isiklik kogemus ja 
tulevikunägemus sellest, kuidas me oleme 
jõudnud oma planeedi metsiku looduse ja 
selle liigirohkuse kadumiseni  ja kuidas 
seda on kohe tegutsedes veel võimalik 
päästa.

Meil on üks, viimane võimalus luua endale 
täiuslik kodu ja taastada see imeline maa-
ilm, mille oleme päranduseks saanud.

Telli raamat www.helios.ee  
või leia lähimast raamatupoest.
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Välismaalt

|506|  

Latimeeria elab sama kaua 
kui inimene
Ürgseid vihtuimseid latimeeriaid 
peeti pikka aega väljasurnuks, 
kuni esimene kala jäi 1938. aas-
tal Lõuna-Aafrika rannikul traal-
võrku. Neid kalu leidub Ida-
Aafrika ja Indoneesia vetes, ent 
nende bioloogia kohta pole kuigi 
palju teada. Muuseumikogudes 
talletatud kalade soomuseid 
põhjalikult uurides tehti kind-
laks, et nende eluiga ulatub saja 
aastani. Suguküpseks saab see 
elus fossiil aga üsna hilja, umbes 
poole sajandi vanuselt või veelgi 
hiljem [3].

Allikas: BBC  
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sErakordne põud võib USA.s 
valla päästa suured tulekahjud
Maastikupõlengute ja metsatu-
lekahjude hooaeg kestab USA-s 
maist oktoobrini. Tänavu suvel 
võib oodata ulatuslikke tulekah-
jusid, kuna suur osa USA lääneo-
sariikidest on juba kevadest saati 
vaevelnud põua ja kuumalainete 
käes. Nevada ja Arizona osariigi 

piiril asuva Hooveri paisu veeseis on rekordmadal. Nüüd oleneb kõik 
paljuski ilmast ja inimeste käitumisest. Ülikuiva taimestikuga piirkon-
nas võib tulekurja valla päästa nii välgulöök kui ka piknikku pidava pere 
hooletus [2].

Allikas: The Verge 

Euroopa linnad vaevlevad 
õhusaaste käes
Euroopa keskkonnaagentuur on 
koondanud 323 Euroopa Liidu lin-
nast kogutud andmed õhusaaste 
kohta. Eriti peente osakeste (dia-
meetriga kuni 2,5 mikromeetrit) 
hulga puhul vastab maailma ter-
viseorganisatsiooni soovitustele 
ainult 127 linna õhk. Eesti olukord 

on üsna hea. Kolm meie linna (Tallinn, Tartu ja Narva) on kõige puh-
tama õhuga linnade esikümnes. Kõige parem on olukord Rootsis Umeå 
linnas. Andmetega on võimalik tutvuda Euroopa keskkonnaagentuuri 
kodulehel [1].

Allikas: Euroopa keskkonnaagentuur  

Allikad:
1. eea.europa.eu/themes/air/urban-

air-quality/european-city-air-qua-
lity-viewer

2. theverge.com/2021/6/17/
 22538603/2021-fire-season-us-

west-forecast-drought-heat-wave
3. bbc.com/news/science-environ-

ment-57518593
4. theguardian.com/environ-

ment/2021/jun/17/gamechan-
ging-environmental-dna-project-
to-map-life-in-worlds-rivers-aoe

5. theguardian.com/world/2021/
jun/04/arctic-sea-ice-thinning-
twice-as-fast-as-thought-study-
finds

6. phys.org/news/2021-06-doom-
aussie-marsupials.html

USA

EUROOPA
Fo

to
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Fo
to

: X
an

or
 / 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



JUULI 2021   EESTI LOODUS                    11|507|

Arktika jää sulab arvatust 
veel kiiremini
Uudse arvutimudeli prognoo-
si järgi sulavad põhjapooluse 
ümbruskonna jääväljad ligi kaks 
korda kiiremini, kui seni arva-
tud. Jää sulamine tekitab vaba 
vee, mille tumedam värvus nee-
lab rohkem päikesekiirgust ja 
soojendab merd veelgi, kiiren-
dades omakorda jää kahanemist. 
Jäävabam Arktika muudab kau-
balaevade teekonna lühemaks, 
suurendades samal ajal kütuse-
reostuse ohtu. Samuti võib hõlp-
samaks muutuda nafta- ja gaasi-
maardlate kasutuselevõtt [5].

Allikas: The Guardian

ARKTIKA
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Kuumalained jätavad 
kukkurloomad nälga
Kuumaga söövad imetajad vähe 
ja see võib paljude Austraalia 
liikide puhul olla ohutegur, mil-
lest looduskaitsjatel on vähe 
aimu, kinnitab ajakirjas Trends 
in Ecology and Evolution ilmu-
nud uurimus. Eriti suurt ohtu 
kujutab laastav kuumus neile 

loomadele, kes toituvad ainult mõnest taimeliigist ja saavad suure osa 
veest toiduga. Neil tekib kergesti toitainetepuudus ja veekadu. Pikka 
aega kestev kuumalaine muudab öödki soojemaks ning ka hämarikus 
aktiivsed loomad võivad siis isu kaotada [6].

Allikas: physOrg  

Jõgede elurikkus DNA 
abil selgemaks
Rahvusvaheline looduskaitseliit ja 
Suurbritannia seireorganisatsioon 
Nature Metrics on alustanud rah-
vusvahelist uuringut, kus suurtes 
jõgedes ja nende ümber elutsevaid 
liike hakatakse kindlaks tegema 
veeproovidest eraldatud keskkon-
na-DNA abil. Igast vees olnud olen-

dist jääb maha rakke. Ülitundlike moodsate meetodite toel on võimalik 
seal leiduv DNA eraldada ja teha kindlaks, kellele see kuulub. Kõigepealt 
uuritakse Aafrika Malagarasi jõge, mis voolab Tanganjika järve [4].

Allikas: The Guardian  

AUSTRAALIA

MAAILMA JÕED
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Juuli on Eestis tavapäraselt kõige 
soojem aeg. Karuse- ehk mareta-
päev 13.  juulil on aga tähistanud 
suveharja. Kuigi loodus on endi-

selt lopsakas ja nii mõnedki taimed 
alles hakkavad õitsema, näeb tähele-
panelik silm ka esimesi vaikselt ligi 
hiiliva sügise tunnusmärke.

Alanud on marja- ja viljaaeg. 
Korilase loomuga loodusesõbrad 
kibelevad nüüd üha enam metsa 
poole uurimaks, kui peenikesed on 
tänavu mustikamarjad, kas murakat 
saab ning kuidas on lood kukeseente-
ga. Juba mõnda aega on valmis olnud 
varakevadiste õitsejate künnapuu ja 
haava viljad. 

Pärn, meie puudest kõige hilisem 
õitseja, aga alles alustab. Päikeselise 
juuli helimaastiku tähtis osa on just 
pärnapuude võras toimetavate mesi-
laste mõmin. Vaiksel juuliõhtul loo-
duses liikudes võib kuulda ka omalaa-
di haukumist, mida ei tee mitte meie 
kiskjad, vaid hoopis mestkitsesokud. 
Alanud on selle liigi jooksuaeg. 

Nädalate möödudes võib kuulda ka 
esimesi ritsikaid, kelle sirin tähendab 
paljudele märguannet, et suvepuh-
kus ja koolivaheaeg hakkab tasapisi 
läbi saama. Tavaliselt paneme neid 
helisid tähele umbes samal ajal, kui 
õhtuste toimetustega hilja peale jää-
des esimest korda märkame, et päev 
on mõne kukesammu võrra lühemaks 
jäänud ning hämarik saabunud. 

Kraavipervel ja niiskete niitude 
ääres õitseb angervaks ja raiesmi-
ke ääres lööb õied lahti põdraka-
nep. Teeservades ja muudes kuive-
mates kohtades võib näha soolikaroh-
tu, metsa all kollendab-lillatab hari-
lik härghein. Härgheinad on poolpa-
rasiitsed taimed. Nende juured on 
pisikesed ja nõrgad ning kaetud imi-
torukeste ehk haustoritega, mis lubab 
teiste taimede juurtele kinnituda.

15. juulist lõpeb linnurahuaeg. 
Paljud pojad on suureks kasvatatud, 
kurvitsad ja osa veelinde alustavad 
tasapisi rännet. Kel teine kurn käsil, 
näevad veel vaeva järeltulijate toit-
misega.

Tähele tasub panna aasta linnu 
kuldnoka pesakaste. Eestist on 

Kuu looduses
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harva teada, et tänavuse aasta lind 
kaks pesakonda poegi üles kasva-
taks, Lääne-Euroopas on see pigem 
tavaline. Teise kurna poegi võib jär-
jest valjeneva sidinaga toitu mangu-
mas kuulda veel juuli alguses ja sel-
lest tuleks Eesti ornitoloogiaühingu-
le teada anda (kuidas ja kellele, saab 
lugeda sõnumite rubriigist).

Järvi ehivad vesiroosid ja vesiku-
pud, kuid madalamad tiigid ja lom-
bid kipuvad juulis läbi kuivama. 
Kahepaiksetele on see pigem hea, 
kuna nii hävivad paljud selgrootud 
röövloomad ja kalad, kes kulleseid ja 
vesilikuvastseid söövad.

Kahepaiksete noorjärkude areng 
oleneb veetemperatuurist. Kevadel 
varakult kudevate liikide, nagu 
rohukonna, rabakonna ja hariliku 
kärnkonna kullesed on kesksuveks 
enamasti juba moondunud. Nad 
rändavad ringi, otsides toitu ja val-
mistudes esimeseks talvitumiseks. 
Sel ajal võib näha näiteks kümne-

te kaupa ringi ukerdavaid tibatillu-
kesi kärnkonni. Nende säästmiseks 
tasub muru niita võimalikult kõr-
gelt ja teha seda päevasel ajal, kui 
öise eluviisiga kärnkonnad pigem 
varju otsivad.

Osa konnatittedest on juulis siis-
ki veel vees. Mudakonna ja rohe-
liste konnade kullesed alles hakka-
vad moonduma ja selle täpne toi-
mumisaeg sõltub ilmastikust. Samuti 
võib veekogudest leida vesilikuvast-
seid. Nende tundmaõppimiseks on 
parem just pisut hilisem aeg. Kui suve 
alguses meenutavad vees olevad vesi-
likuvastsed pisikesi kalamaime, siis 
suve edenedes on vastsetele kasvanud 

jalad ning nüüd ei saa neid kuidagi 
kaladega segamini ajada.

Suuremate vastsete põhjal on üsna 
lihtne liike eristada. Harivesiliku vast-
sed on suuremad ja nende sabaotsa 
ehib pikk niitjas jätke. Tõsi, see pole 
alati näha, kuna võib olla ära mur-
dunud või on mõni röövloom selle 
ära napsanud. Parim tunnus on sabal 
olev tumedatest laikudest ja täppi-
dest koosnev muster. Meie teise liigi 
tähnikvesiliku vastse saba otsas pole 
kunagi niitjat jätket ja tema saba on 
ühtlaselt hallikas.

Konnakulleseid ja vastseid uuri-
des tasub meeles pidada, et kõik meie 
kahepaiksed on kaitse all. Neid puu-
dutades peavad käed olema puh-
tad ja märjad. Kaua ei maksa neid 
käes hoida, eriti kuuma ilmaga. 
Kummikuid ja muud vees käinud 
varustust tasub puhastada ka siis, kui 
loodust uuritakse-vaadeldakse mit-
mes paigas. Nii väldid haiguste ja 
parasiitide levitamist. 
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Harivesiliku ja tähnikvesiliku vastsed. Harivesiliku (suurem) vastse sabale on iseloomulik laikudest ja täppidest koosnev mus-
ter ning pikk sabaniit. Tähnikvesiliku vastsed on pisemad, sabaniidita ja nende sabaosa on ühtlaselt hägushallikas  

Järvi ehivad 
vesiroosid ja 
vesikupud, kuid 

madalamad tiigid ja lombid 
kipuvad juulis läbi kuivama. 
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Charles Darwini teose „Liikide tekkimine“ avaldamine 1859. aastal tõi 
loodusteadustes kaasa murrangu. Teadlased püüdsid evolutsiooni-
teooriat edasi arendada. Loodusteaduste areng ajendas asutama loo-
duse keskel paiknevaid uurimislaboratooriume, mida peagi hakati ni-
metama bioloogiajaamadeks. Esimesed merebioloogiajaamad alusta-
sid tegevust Atlandi ookeani rannikul: Oostende Belgias (1843) ning 
Concarneau (1859), Arcachon (1867) ja Rosco� Prantsusmaal. Seejärel 
loodi praegugi töötavad jaamad Vahemere ääres ja mujal: Sevastopo-
lis (1871), Napolis (1873), Villefranche-sur-Meris (1881). 

Neist kõige kuulsam on Anton Dohrni asutatud Napoli jaam, mis 
on tänini toiminud algse nime all.
Bioloogiajaamad on asendamatud pikaajaliste ökoloogiliste uurin-
gute paigad. Üsna pea hakati seal õpetama ja juhendama ka üli-
õpilasi. Bioloogiajaama otstarve on võimaldada teha teaduslikku 
uurimistööd ja õppida tundma loodust, kuid kohati toimivad nad 
ka looduskaitse-, loodusharidus-, konverentsi- jm keskustena.
Tasub tähele panna, et meie naabritel Soomes ja Rootsis on praegu 
kokku paarkümmend eri ülikoolide ja uurimisinstituutide bioloo-
giajaama.

Valik vanemaid ja tuntumaid 
looduse uurimise jaamu Euroopas

Doñana bioloogiajaam
Hispaania teadusuuringute nõukogu
(Sevilla lähedal)

Napoli zooloogiajaam1873
Anton Dohrn asutas jaama eraalgatusena; 
1982 läks Napoli zooloogiajaam Itaalia 
ülikoolide ja teaduse ning tehnikauuringu-
te ministeeriumi alluvusse

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

LÄTI

ROOTSI

NORRA

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA

Paimponti bioloogiajaam1967
Rennes’i ülikool
Pärandkoosluste hoid ning ökosüsteemi 
muutuste uuringud

Furka uurimis- ja koolituskeskus2008
2008–2011 Baseli ülikool
Põhiliselt uuritakse mägede ökosüsteemi

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANT-
SUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

BELGIA

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA

Rosco� mereuurimisjaam1872
Praegu seotud Sorbonne’i ülikooli ja 
rahvusliku teadusuuringute keskusega

Oostende merejaam1843
Flandria instituut

Cairngorms1960
Suurbritannia ökoloogia- ja 
hüdroloogiakeskus

Foto:
Tatsuo Tabei

Foto:
Buerap

Foto: Daniel VaulotFoto: Unukorno

Foto: Toniher

Concarneau 
mereuurimisjaam

1859

Maailma vanim tänini tegutsev 
mereuurimisjaam

KuuluvusAsutamisaasta Põhivaldkonnad
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Mazsalaca jaam1992
Uuritakse männipuistuid ja sellega seotut

Engure mereuuringute jaam1951
Läti ülikooli bioloogiainstituut

Ventė1929
Euroopas üks esimesi linde rõngastavaid jaa-
mu, mis on tegev 
tänini

Kalakasvatuse ja hüdrobioloogia 
uurimise instituut

1921

1921 Prahas; 1953 koliti Vodňany linna 
Lõuna-Böömimaal
Lõuna-Böömimaa ülikooli kalanduse ja 
veekaitse teaduskond

Lunz am See1905
Limnoloogiajaam

Grünau jaam1973
Viini ülikooli Konrad Lorenzi 
instituut
Loomade ja lindude käitu-
mise uuringud

Gdanski bioloogiajaam ja mereuuringutejaam1992
Gdanski ülikool

Trondhjemi jaam1900
Norra teadus- ja tehnoloogiaülikool

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA
TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENE-
MAA

VENEMAA

LEEDU

POOLA

TŠEHHI

AUSTRIA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

LÄTI

ROOTSINORRA

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

POOLA

Hiddensee bioloogiajaam1930
Greifswaldi ülikool
Läänemere seisundi 
ja vetikate uuringud

Rossitteni (praegu 
Rõbatši) ornito-
loogiajaam

1901

Asutas Saksa ornitoloogia-
selts, praegu kuulub Vene-
maa teaduste akadeemia 
zooloogiainstituudile
Keskendunud rändlindude 
uurimisele

TŠEHHI

AUSTRIAPRANTSUSMAA

ITAALIA

ŠVEITS

LÄTI

ROOTSI

SUURBRITANNIA

SOOME

VENEMAA

LEEDU

SOOME

ROOTSI

POOLA

Bergen1891
Bergeni ülikool

Lammi bioloogiajaam1953
Helsingi ülikool
Fookus maismaa ja magevee ökosüstee-
mide uuringutel

Karteši jaam1957

Solovetsi 
bioloogia-
jaam

1881

1881–1899  Peter-
buri looduseuuri-
jate selts; 
tegevust jätkati 
1899–1933 Mur-
manskis

Carl Linné jaam Ölandil1963
Linné fond 
Rootsi putukauuringute keskus, 
järjepideva arengu probleemid

Kristinebergi zooloogiajaam1877
Göteborgi ülikool
Mereuuringud

Abisko teadusuuringute jaam1913
Rootsi polaaruuringute sekretariaat
Subarktilise keskkonna uuringud

Kevo1958
Turu ülikool
Uuringud polaaroludes

Tvärminne 
bioloogiajaam

1902

Helsingi ülikool
Mereuuringud

Kilpisjärvi1964
Helsingi ülikool
Esialgu väikeimetajate uuringud, hil-
jem ka taimede ja geoloogia ning sise-
vete uuringud polaaroludes

Foto: Aquilo

Foto:
Paju

Foto:
Fridolin

Freudenfett

Foto:
Panek

Foto: Mihhail Jakovlev

Foto: Lars
Lehnert

Foto: Per Harald Olsen
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Eesti bioloogia- ja uurimisjaamad, 
välibaasid ning keskused
Esimene Eestiga seotud bioloogiajaam oli Kovda. Jaama rajas Konstantin Saint-Hilaire, kes töötas Tartus zooloogiaprofessorina. 
Pärast 1906–1908 korraldatud ekspeditsioone Valge mere äärde otsustati rajada püsiv jaam selles piirkonnas Kovdas. 1908. aasta 
suvel toimis Kovda bioloogiajaam esimest korda üliõpilaste praktikabaasina. Sealne õppetöö katkes esimese maailmasõja tõttu.

Riia looduseuurijate ühingu liikmetel Karl Reinhold Kup�eril ja Ferdinand 
Erdmann Stollil küpses 20. sajandi algul mõte rajada Saksamaa eeskujul ka 
Liivimaale looduskaitse ja lindude uurimise välikeskus. 1910. a jaanuaris lan-
getati otsus asutada bioloogiajaam Saaremaale Kihelkonna lähedale Abaja 
lahe kaldale Rootsiküla mõisa. Sama aasta aprillis alustas jaam tööd. 
1910. aasta 14. augustil rentis ühing Kihelkonna pastoraadilt Vaika saared, 
mis läksid bioloogiajaama alluvusse. Seda päeva peetakse looduskaitse al-
guseks Eestis. Bioloogiajaama asus juhtima Robert Strei�. 
Strei� ja talle abiks olnud kohalik mees uppusid 8. augustil, kui nende pur-
jekas Kihelkonna lahel ümber läks. Bioloogiajaama tegevuse katkestas 1914. 
aasta suvel alanud esimene maailmasõda.
1921. aasta sügisel otsustas Tartu ülikooli valitsus rajada Kuusnõmme bio-
loogiajaama ja taastada Vaika looduskaitseala. 1922. aasta suvel alustas jaam 
Johannes Piiperi juhatusel tööd. Alates 1926. aastast olid bioloogiaüliõpila-
sed igal suvel Kuusnõmmes õppepraktikal. Pärast teist maailmasõda oli jaa-
mal mitu otstarvet, muu hulgas rakendati seda bioloogiaüliõpilaste praktika-
baasina. 1984. aasta sügisel põles hoone maani maha. 

Puhtu bioloogiajaam1949
     Tartu ülikool, teaduste akadeemia, praegu Eesti 
maaülikool 
     Erik Kumari eestvedamisel kujunes 1953. aas-
tast ornitoloogiajaamaks. Uuriti lindude rännet, 
Jüri Keskpaiga eestvõttel lindude ökofüsioloogiat 
ja etoloogiat. Bioloogiaüliõpilaste suvepraktika 
baas

Kõiguste välibaas1972
1972. aastal osteti kohalikult kalakombi-
naadilt kaks hoonet ja sadam, samal aas-
tal algasid koostöös üleliidulise kalama-
janduse ja okeanograa�a teadusliku uuri-
mise instituudiga katsed sumpades mere-
kalakasvatuse valdkonnas 
     Tartu ülikooli mereinstituut 
     Kalade seire, ihtüopatoloogia, kalade 
morfoloogia, parasitoloogia jm uuringud, 
üliõpilaste ihtüoloogiapraktikumi baas 
suvel

Viidumäe looduskeskus1957
Looduskaitseala keskuses Audakul asus aas-
tatel 1904–1946 pidalitõbiste leprosoorium. 
Viidumäe looduskaitseala loodi 1957, eriline 
kooslus on lubjarikas allikasoo, kus kasvab 
kogu maailmas ainulaadne taim saaremaa 
robirohi 
     Keskkonnaamet 
     Keskkonnaameti kontoriga samas majas 
asub püsinäitus ning kõrvalhoones loodus-
keskus, kus on õppeklass ja vajalikud olme-
tingimused teadustöö tegijatele

Kabli linnujaam1969
Loodi 1969. aastal, kui sai alguse Läänemere lindude uurimise 
programm 
     Tegevust korraldab keskkonnaagentuur 
     Sügiseti on Kablis seatud üles 17 meetri kõrgune Helgolandi 
mõrdpüünis, mille abil on aastakümneid rõngastatud linde ja 
uuritud nende rännet. Kabli linnujaam töötab igal aastal augus-
ti keskpaigast novembri alguseni

Foto: Helar Laasik

Foto: Kalevi Kull

Foto: 
Sander Sada/
Wikimedia Commons

Laelatu bioloogiajaam1985
     Tartu ülikool
     Jaam on rajatud Kaljo Porgi eestvõttel, ta korraldas eksperimentaal-
seid geobotaanilisi uurimistöid välibaasides ja eri tüüpi niitudel ning 
tegi peenra- ja potikatseid, sh rajas puisniidu väetuskatse püsilapid 
Laelatul 1961–1981. Rookatusega hoone ehitati 1981–1985. Hoone 
hävis tulekahjus 2007. Praegu on Laelatus uus hoone
Peale puisniidu-uuringute on sealt lähtunud hulk uurimisprojekte, 
nt Martin Zobeli alvariuuringud. Ainulaadne puisniidukaitseala, Eesti 
liigirikkaim taimekooslus

Matsalu rahvuspargi keskus Penijõel1998
1998. aastal kinkis Lihula vald Penijõe mõisa keskkonnaministee-
riumile. Aastal 2000 hoone renoveeriti ning sellest sai Matsalu loo-
duskaitseala keskus 
     Mõisas on keskkonnaameti, keskkonnaagentuuri ja RMK töö-
ruumid

     Penijõel asub Mat-
salu rõngastuskeskus, 
mis koordineerib lin-
dude ja nahkhiirte 
märgistamist kogu 
Eestis. Penijõe mõisa 
kõrvalhoones asub 
ohustatud liikide taas-
tuskeskus, mille üles-
anne on taasasustada 
meie loodusesse hä-
vimisohus taime- ja 
loomaliike (käpalised, 
juttselg-kärnkonn)

KuuluvusAsutamisaasta Põhivaldkonnad
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Pärnu merebioloogiajaam1962
Rajati välibaasina 1962 
     Jaam on üks olulisi rannikumere seirepunkte. 
Eestvedaja on olnud Jüri Tenson

Taevaskoja bioloogiajaam1949
1949. aastast kasutati lepingu alusel Taevaskojas 
asunud suvilahoonet. Hiljem omandati Lehtla talu
     Kuulus zooloogia ja botaanika instituudile 
     Teiste seas kasutas jaama uurimistöös Eerik 
Kumari, seal töötas ornitoloog Aivar Leito. Jaama 
rakendati ka üliõpilaste praktikabaasina. Praegu-
seks töö lõpetanud

Vooremaa metsa-
ökoloogiajaam

1969

Rajati kompleksse ökoloogilise 
uurimistöö tarvis Toomas Frey 
algatusel. Eeltööd algasid 1969; 
talu, mille baasil jaam rajati, os-
teti zooloogia ja botaanika insti-
tuudile 1970 
     Jaam on tegevuse lõpeta-
nud, Tartu ülikool müüs hoo-
ned 2007 eraomandusse
     Jaam on olnud puude öko-
füsioloogia väliuuringute keskus 
Eestis, kasutatud ka üliõpilaste 
praktikabaasina

Akste bioloogiajaam1972
Ühest hoonest koosnevale jaamale pandi nurga-
kivi 5. mail 1972, hoone valmis 1974. Bioloogia-
jaam asus suure metsakuklaste koloonia juures, 
põhisiht oligi uurida seda kolooniat. Sipelgako-
loonia kaitseks loodi samas Akste metsakuklaste 
kaitseala 31. augustil 1977. Jaama rajasid Vambo-
la Maavara ja Ants Johannes Martin 
     Bioloogiajaam kuulus zooloogia ja botaanika 
instituudile, jaama hoone lammutati 2008
     Hiljem on jaama kasutatud ka muude entomo-
loogiliste tööde tarbeks ja väiksemate rühmade 
õppebaasina

Foto: 
Helar Laasik

Foto: EMÜ kodulehelt

Endla looduskeskus1928
Jõgevamaal Tooma külas õpetati 
aastatel 1928–1944 soode kuiven-
damist ja sookultuuride kasvata-
mist 
     Keskkonnaamet 
     Tähelepanu all on soode roll 
keskkonnas. Looduskeskuses 
korraldatakse õppeprogramme 
ja laagreid nii lastele kui ka täis-
kasvanutele

Võrtsjärve limnoloogiakeskus1954
1954 osteti Võrtsjärve ääres Rannaküla põhjaotsas paiknev
Petseri talu, limnoloogiajaama töö põhialgataja oli Neeme 
Mikelsaar. 1958 otsustati ehitada talust põhja poole hüdro-
bioloogiline uurimisbaas. Peakorpus valmis 1963
     Zooloogia ja botaanika instituut, praegu Eesti maaülikooli 
Võrtsjärve limnoloogiakeskus
     Mageveekalade uuringud ning veekogude seisundi seire 
ja uuringud

Vaibla linnujaam1987
1987. aastal rajati Heinrich Veromanni 
eestvõttel Võrtsjärve põhjakaldale 
Vaiblasse linnurõngastusjaam
     MTÜ Vaibla Linnujaam
     Vaibla linnujaamas on linde rõngas-
tatud aastatel 1987–1993, 2001–2008 
ja alates 2015. aastast

Vana-Järve 
keskus Nigula 
looduskaitsealal

1957

Nigula looduskaitseala loodi 
1957
     Praegu keskkonnaameti ja 
keskkonnaagentuuri käsutuses
     Teadustööde välibaas

Järvselja õppe- ja katsemetskond1921
Professor Andres Mathieseni algatusel loodi 1921. 
aastal Järvseljale Tartu ülikooli õppemetskond 
     Eesti maaülikool asutas 1997. aastal sihtasutuse 
Järvselja õppe- ja katsemetskond 
     Sihtasutus on metsandusliku uurimis- ja katse-
töö korraldamise ning katsealade rajamise baas-
metskond.  Tihedat koostööd tehakse maaülikooli 
metsandus- ja maaehitusinstituudi õppejõudude 
ja teaduritega
Viimaste aastate olulisim ülesanne on olla mitme-
suguste erialade üliõpilaste suvepraktika baas. 
Õppepraktikumide ja välitööde ajal on Järvselja 
jahiloss maaülikooli õppejõudude ja teadustööta-
jate eluase

Allikad: 
   Kull, Kalevi; Talvi Tõnu 1996. 
Eesti bioloogiajaamad – Rootsikülast 
Laelatuni – Eesti Looduseuurijate Seltsi 
aastaraamat 77: 211–222.
   Talvi, Tõnu 2015. Tartu ülikooli Kuus-
nõmme bioloogiajaam. – Estonia 
Maritima 10.
   et.shops-net.com/111575/1/akste-
bioloogiajaam.html
   et.shops-net.com/111053/1/eesti-
bioloogiajaamad.html
   matsalu.ee/teejuht/rahvuspark/
rahvuspargi-keskus
   kaitsealad.ee/et/kaitsealad/viidumae-
looduskaitseala/kulastajale-1/viidumae-
looduskeskus
   jarvselja.ee

Foto: Helar Laasik

Foto: Arina Ahmetova

Foto:
Helar Laasik

Foto: Helar Laasik
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Vaatleme liblikaid

Allan Selin 

Eesti lepidopteroloogide selt-
sil on saanud tavaks valida 
aasta liblikas: üks liblikaliik, 

kellele pööratakse suuremat tähe-
lepanu ja keda tutvustatakse roh-
kem ka nendele loodussõpradele, 
kes iga päev liblikatega ei tegele. 

Seekord valiti üksmeelselt harilik 
päevakoer (Arctia caja). Teist kan-
didaati ei esitatudki, sest paljud 
loodushuvilised on kuulnud päeva-
koera nime, kuid liblika endaga ei 
olda lähemalt tuttav, pigem tuntak-
se karvast röövikut. Pealegi oli ta 
kandidaatide hulgas ka rahvuslibli-
ka valimistel. 

Miks on liblikale pandud nimeks 
„päevakoer“? Hariliku päevakoe-
ra röövik on karvane, hea kujut-
lusvõime korral võib ta meenuta-
da päikese käes vedelevat karvast 
koera. Vanarahvas on pidanud kar-
vast röövikut surnud koera hinge 
uueks kehastuseks, kes tuleb looja 
karjast kodukohta külla. Võib olla 
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Harilik päevakoer, 
2021. aasta liblikas
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aitas nime panna seegi, et suured 
uhkete turris karvadega ussikesed 
on päevasel ajal aktiivsed ja ronivad 
varjamatult ringi, läbides pikki vahe-
maid. Tõenäoliselt ei olnud vanarah-
vas võimeline seostama liblikat ja 
karvast röövikut. Arvatavasti on val-
mikut hakatud päevakoeraks nime-
tama alles siis, kui oli selgunud tõsi-
asi, et niisugusest eriti karvasest röö-
vikust areneb just see liblikas.

Arusaam liblikate põlvnemisest 
ja omavahelisest sugulusest muu-
tub teaduse arenedes pidevalt. Seega 
muutub ka liblikate süstemaatika. 
Nüüdseks on perekonnast Arctia, mis 

omakorda asub sugukonnas karus-
lased (Arctiidae), Eestist leitud viis 
liiki (vt joonist).  Euroopas kokku on 
aga Arctia perekonnas 18 liiki, kelle 
seast võib hea õnne korral meile sat-

tuda veel üks liik: valgelaik-päevakoer 
(A. villica).

Harilik päevakoer on küllaltki suur, 
tiiva siruulatus võib ulatuda 6,5 sen-
timeetrini. Eestiiva muster on valge-
pruunikirju, meenutades sõjaväelase 
maastikumustrilist riietust. Eredaid 
oranžikaspunase värvusega tagatiibu 
ilmestavad erimõõdulised tumesini-
sed või peaaegu mustjad ringlaigud. 
Tiivamuster varieerub üsna suuresti, 
nii et täpselt samasuguse tiivakirjaga 
isendit on raske leida. Liblika karvane 
tagakeha on samuti värvunud oranži-
kaspunaseks, mis koos eredate taga-

Fo
to

: U
rm

as
 T

ar
te

s
Fo

to
: A

lla
n 

Se
lin

Fo
to

: E
es

ti 
m

aa
ül

ik
oo

li 
ko

gu

Hariliku päevakoera tiivakiri on väga varieeruv. Mõned näited autori kogust

Päevakoera röövik on polüfaag, ta võib toituda paljudel eri liiki taimedel. Sestap 
võib ka mune leida paljudelt taimeliikidelt
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Haruldaselt tumeda tiivakirjaga harilik 
päevakoer Eesti maaülikooli kogus
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tiibadega annab suurematele looma-
dele märku, et ta ei sobi söögiks. Kui 
vaja, rakendab harilik päevakoer seda 
hoiatussignaali, ajades tiivad laiali. 

Nimelt on harilik päevakoer röö-
vikueas võimeline sünteesima ise ja 
omastama ka mürgistest toidutaime-
dest närvimürke, mida ta valmiku-
na ärritamise korral tagakeha näär-
metest õhku pihustab. Inimesel võib 
see aine kutsuda esile nahaärrituse 
või koguni kipituse. Liblikas suudab 
tekitada tiibadega heli, mida kuu-
leb isegi hea kuulmisega inimene. 
Uuringute järgi annab see heli nahk-
hiirtele märku, et tegemist on söögiks 
kõlbmatu lendajaga. 

Nii nagu kõik teisedki liblikad, 
on harilik päevakoer täismoondega 
liik: muna – röövik – nukk – val-
mik. Emane liblikas muneb üle 50 
muna väikeste partiidena eri taime-
dele. Aastas on üks põlvkond, talvi-
tub röövik. 

Nagu lülijalgsetele iseloomulik, 
pole rööviku kest ehk kutiikul veni-
vast materjalist ja selleks, et suu-
remaks kasvada, peab ta vaheta-
ma kesta. Kestumisi on rööviku-
põlve jooksul viis, nagu liblikatel 
tavaliselt. Pealtpoolt on röövikud  
musta värvi ja alt, kõhtmiselt poo-
lelt pruunikasoranžid. Rööviku iga 
kehalüli külgedel asetseb neli valget 
täppi. Röövikud on tiheda karvkat-
tega, karvad paiknevad kuuel näsa-
real ja näsade vahel. Enamik selgmi-
si karvu on pikad ning musta värvi, 
ent leidub ka heledaid. 

Jutt, et kägu (Cuculus canorus) 
sööb karvaseid röövikuid, vastab 
tõele. Sellise vastase käest ei ole hari-
liku päevakoera röövikul pääsu. Küll 
aga annab pikk ja tihe karvastik harili-
ku päevakoera röövikule tõhusa kaitse 
teiste lindude ja putuktoiduliste imeta-
jate eest, kes parema meelega valivad 
endale lihtsama ja suu- või nokapära-
sema saagi. Karvastik hoiab eemale ka 
sipelgate, herilaste ja teiste röövputu-
kate ründeid. Samuti ilmnevad tiheda 
karvkatte eelised siis, kui röövik kukub 
vette: karvade vahele jäävad õhumul-
lid, mis võimaldavad vees ellu jääda 
isegi mitme päeva jooksul. 

Röövikute kehasisestest parasiiti-
dest teatakse suhteliselt vähe, tulevi-
kus tuleb seda teemat kindlasti põh-
jalikumalt uurida. Siiski tuntakse 
vähemalt 11 kärbseliiki, kelle vastsed 
harilikul päevakoeral parasiteerivad, 
näiteks Carcelia lucorum, Exorista 
grandis, Thelymorpha marmorata, 
Pales pavida ja Huebneria affinis. 
Seesuguste parasiitidega nakatunud 
röövikud hukkuvad enne valmikuks 
saamist. 

Rööviku karvade eritis võib inime-
sel põhjustada allergilist reaktsioo-
ni ja nahalöövet, seega ei tasu teda 
käega puutuda, vaid lasta tal rahu-
likult oma röövikutoimetusi teha. 
Röövikul on kolm paari küünistega 
rindmiku- ehk pärisjalgu ning taga-
kehal viis paari ebajalgu. 

Kevadisel ajal, soojade ilmade 
saabudes, hakkavad päevakoera 
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Vaatleme liblikaid

harilik 
päevakoer

(A. caja)

valgevööt-
päevakoer
(A. festiva)

hiid-
karuslane

(A. matronula)

pruun-
karuslane
(A. aulica)

teelehe-
karuslane

(A. plantaginis)

Perekonna Arctia liigid Eestis

Päevakoera rööviku värvusmuster muutub enne nukkumist ähmasemaks (paremal), ta lahkub toidutaimelt ja asub otsima 
nukkumiskohta

Nagu ikka, ootame loo-
dussõprade tähelepa-
nekuid ja teateid koh-

tumiste kohta aasta liblika-
ga loodusvaatluste andmebaa-
si lva.keskkonnainfo.ee. Iga 
sisestatud vaatlus annab meile 
uue teadmise ja suurema pildi 
meie loodusest ja elustikust.
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röövikud otsima nukkumiseks 
sobilikku paika. Erinevalt öise elu-
viisiga valmikutest tegutsevad röö-
vikud ka päeval, kasutades ära päe-
vaseid kõrgemaid õhutemperatuure. 
Olles piisavalt söönud ja kasvanud 
kuni 6  cm pikkuseks, on röövik val-
mis nukkuma. Nukkumisvalmis röö-
viku keha muster muutub ähmase-
maks ning ta lahkub toidutaimelt. 
Sobiva nukkumispaiga otsingute ajal 
võimegi temaga kohtuda õuemurul 
või tee peal. 

Leidnud sobiva koha, heidab röö-
vik oma karvase kesta ja sealt seest 
ilmub liblika nukk. Nukk on vähelii-

kuv; liigub ainult tagakeha. Nukkude 
värvus on sarnane teda ümbritse-
va keskkonna omaga. Nukustaadiumi 
käigus lahustuvad rööviku koed ja 
elundid ning moodustuvad valmiku 
koed ja elundid, toimub metamor-
foos, mille käigus kujunevad tiivad, 
suguelundid ja kõik muu, mida me 

nimetame valmikuks ning mille roll 
on jätkata sugu. 

Maailmas on harilik päeva-
koer levinud Põhja-Ameerikas kuni 
Kanada lõunaosani, Euraasias kogu 
mandri parasvöötmes, seejuures ka 
Jaapanis. Kesk-Aasia mäestikes võib 
teda kohata kuni kolme kilomeetri 
kõrgusel. Kirjeldatud on mitu alamlii-
ki ja Kesk-Aasias ka välimuselt päris 
sarnaseid liike, kelle süstemaatilise 
kuuluvuse üle veel nõu peetakse. 

Nagu paljudel teistelgi liiki-
del, ei lähe harilikul päevakoeral 
Euroopas väga hästi, sest tänapäe-
vane põllumajandus jätab neile aina 
vähem elupaiku. Eestis on harilik 
päevakoer siiski levinud kõikjal, ta 
on üsna tavaline liblikas, kuigi val-
mik jääb sageli märkamatuks oma 
öise eluviisi tõttu. Valmikud lenda-
vad meelsasti valguse peale, kus neid 
võib kohata juuni lõpust augusti kesk-
paigani. Liblikas elab ava- ja kultuur-
maastikel, metsaservades, segamet-
sades, raiesmikel, võsastikes, niitudel, 
koduaedades jm. 

Valmik ei toitu, kuid röövik ei ole 
toidu suhtes eriti valiv, ta on polü-
faag. Röövik peab sööma piisavalt 
palju, et valmikueas liblikana oleks 
küllaldaselt energiat lennata paarili-
se otsinguil, otsida sobivaid toidutai-
mi, kuhu muneda, jne. Nad toituvad 
väga erisuguste puittaimede lehte-
dest ja rohttaimedest, kuid eelistavad 
valida taimi, mis sisaldavad pürroli-
sidiinalkaloide, sest röövikud suuda-
vad oma seedekulglas sellest materja-
list sünteesida enda kaitseks vajalikke 
ühendeid. 

Kui keegi plaanib kodus röövikust 
liblikat kasvatada, siis võib röövi-
kule toiduks pakkuda näiteks nende 
perekondade taimede lehti: võilill, 
kask, lepp, paju, pappel, kukehari, 
sõstar, maasikas, murakas, angervaks, 
enelas, õunapuu, pihlakas, viirpuu, 
toompuu, ristik, mustikas, seatapp, 
nõianõges, iminõges, teeleht, raud-
rohi ja lauk. 

Allan Selin (1964) on Eesti lepidoptero-
loogide seltsi liige. 
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Valgelaik-päevakoera (Arctia villica) pole Eestis kohatud, ent ta võib siia sattuda 

Päevakoera sugukonnakaaslase kevadkaruslase röövikuid võib märgata juba vara-
kevadel end lumel soojendamas. Ka päevakoer talvitub röövikuna

Eestis on harilik 
päevakoer levinud 
kõikjal, ta on üsna 

tavaline liblikas, kuigi valmik 
jääb sageli märkamatuks oma 
öise eluviisi tõttu.
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Välguvaatlused

|518|  

Teadaolevalt hukkus Eestis inimene välgulöögi tõttu viima-
ti 1998. aastal. Välguohvrite arvu või õigemini selle puu-
dumise tõttu kuulume arenenud riikide hulka, kus surma-
ga lõppevad pikseõnnetused on äärmiselt haruldased. Ent 
kuidas olid lood Eestis vähemalt sada aastat tagasi?
Mait Sepp, Taavi Pae

Milleks üldse välguohvreid 
uurida? Hinnanguliselt 
saab maailmas igal aas-

tal välgulöögist surma umbkaudu 
24 000 inimest. Sel moel viga saanuid 
on kümme korda rohkem. Seejuures 
valitseb riikide vahel selge sotsiaal-
majanduslik lõhe. Arenenud riikides 
on välgusurm pigem kurioosum; need 
üksikud juhtumid on muutunud tea-
dusliku uurimise objektiks. Hukkunud 
on peamiselt sportlased, matkajad ja 
mägedes jalutajad. Näiteks 2019. aasta 
augustis sai Poolas Tatra mägede põh-
jaosas surma viis matkajat ja viga 
üle saja inimese. Tasub märkida, et 
Tatratest lõunasse jääva Slovakkia rii-
gihümn on „Välk Tatrate kohal“ („Nad 
Tatrou sa blýska“).

Arenguriikides saavad piksega 
pihta tavalised põllul töötavad ini-
mesed. Koos globaalse rahvaarvu 
kasvuga suureneb ka välguohvri-
te hulk. Rahvastiku juurdekasv on 
eriti suur troopilistel aladel, kus 
äikest tuleb ette väga tihti ning muu 
hulgas kasutatakse põllumajandu-
ses palju käsitööd. Nii hukkub näi-
teks USA-s tänapäeval välgu tõttu 
keskmiselt 30 inimest aastas ehk 
0,1 inimest miljoni elaniku kohta. 
Indias on see suhtarv kaks ohv-
rit miljoni kohta, mis tähendab, et 
igal aastal sureb pikselöögist umbes 
1755 inimest. Seega on üleilmses 
mastaabis välgusurmad päris suur 
probleem, seetõttu on nii mõnes-
ki teadus uuringus vaatluse all pikse 
põhjustatud kahjud ja nende vähen-
damise viisid [1].

Vanad ajalehed kui teabeallikad. 
Tuleb arvestada, et väga paljudes maa-
des on riiklik statistika tänini äär-
miselt viletsal järjel või lausa olema-
tu. Rääkimata üle saja aasta tagus-
test aegadest. Millistest allikatest on 
võimalik saada infot pikseõnnetuste 
kohta? Üks äikese ja teiste erakord-
sete ilmastikunähtuste uurijate teabe-
vahend on vanad ajalehed. Mis seal 
salata, õnnetuste kajastamine on üks 
alustala, millel ajakirjandus püsib. 
Inimestele millegipärast meeldib luge-
da kaaskodanike kannatustest.

Sajanditaguseid Eesti ajalehti sir-
vides jääb aga vägisi mulje, et just 
äikeseohvritest kirjutati eriti sageli 
ja üksikasjalikult. See on muidugi 
illusioon, mis on kerge tekkima, kui 
süveneda ühesse teemasse. Teisalt 
käsitletigi piksejuhtumeid kindlasti 
põhjalikumalt, kuna nendes lugudes 
võib haarava traagika kõrval tunda 
ka teatud jumalikku puudutust. Siin 
võiks tuua näiteid selle kohta, kuidas 
küüni või rõuku vihma eest varju läi-
nud heinalistest sai välgu tõttu hukka 
ainult üks inimene või kuidas ohver 

Välguohvrid 
Eestis aastail 1880–1940

Välgunooled Saarnaki laiu kohal
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oli jõudnud enne piksetabamust 
öelda, et ega tema äikest ei karda.

Niisiis võib eeldada, et vanades leh-
tedes on välguõnnetusi käsitletud väga 
põhjalikult. Ent enne, kui ise midagi 
uurima asuda, tuleb tutvuda varase-
mate teadustöödega. Kõige detailsema 
ülevaate välgu ohvritest on koostanud 
Andres Tarand. Aastatel 2006–2011 
juhtis ta projekte, mille käigus vaada-
ti muu hulgas läbi vanu ajalehti ja kir-
jutati neist välja uudiseid erakordsete 
ilmastikunähtuste kohta. Selle tule-
mus on 2013.  aastal avaldatud suure-
pärane raamat „Eesti kliima minevikus 
ja tänapäeval“ [4].

Raamatust on eestikeelsesse popu-
laarteaduslikku kirjandusse haka-
nud levima väide, et 19. sajandi jook-
sul hukkus Eesti aladel kokku 320 ja 
1900.–1940.  aastal 130 inimest, nii-
siis keskmiselt kolm hukkunut aastas. 
Ent 1930.  aastate lõpus on insener 
Georg Verreti sulest ilmunud raamat 
„Pikne ja piksekaitsmeseadmed“, kus 
on ilmselt Eesti statistikabüroo and-
mete järgi koostatud tabel aastatel 
1928–1937 äikese põhjustatud kah-
judest. Ühes tabeliveerus on pikse-
ohvrite arv: 10 aasta jooksul sai äike-
se tõttu hukka 79 inimest [5]. Seega 
keskmiselt kaheksa hukkunut aastas. 
Kumb arv, kas kolm või kaheksa, on 
siis tõepärasem?

Võtame ette rahvusraamatukogu 
digiarhiivi Digar Eesti artiklite kogu 
(dea.digar.ee) ja sisestame otsingu-
mootorisse sõnad „välk“ ja järgmise 
otsingu teeme sõnaga „pikne“. Kokku 
annab portaal meile vastuseks umb-
kaudu 30 000 ajaleheartiklit, kus neid 
sõnu on ajavahemikul 1825–2021 
eestikeelsetes ajalehtedes kasutatud. 
Ent eesti keel on vahepeal muutunud 
ja mõned lehed on tarvitanud murde-
keelseid väljendeid. Seega tuleb otsi-
sõnadega „wälk“ ja „pitkne“ juurde 
tuhandeid artikleid. 

Tegelikult ei ole vaadeldava perioo-
di äikeseartiklite koguhulk astronoo-
miliselt suur: umbes 250 aasta kohta. 
Neist enamikus on välku kasutatud 
mõnes metafoorses väljendis: „nagu 
välk selgest taevast“ või „uudis tabas 
pikselöögina“. Välguõnnetusi käsit-
levaid artikleid on aastas umbes 50. 

Päris suur osa neist on sama 
juhtumi kirjeldused eri ajaleh-
tedes.

Uudiste väljasortimisest hoopis 
töömahukam oli kontrollida sur-
mateateid. Toonased ajalehed sõl-
tusid kohalikest kirjasaatjatest. 
Kooliõpetajad või muidu energilised 
inimesed saatsid oma lemmiklehte 
kirju teadetega, mis on nende kihel-
konnas huvitavat juhtunud. Paraku 
sisaldasid teated ka klatši ja kuu-
lujutte. Näiteks avaldas Päewaleht 
1910.  aasta 26.  juulil kirja Koerust: 
„Kuulujutu järele löönud pikne 
Wägewa waksali ligidal ühes heina-
küünis kuus heinalist surnuks; seits-
mes pääsenud uimustusega“.

Ükski teine allikas Eesti mõõtme-
tes ülisuure õnnetuse toimumist ei 
kinnita. Seega tuli iga ajalehest leitud 
välguohver üles leida ka mõnest tei-
sest andmebaasist, peamiselt rahvus-
arhiivi digirakenduses Saaga avalda-
tud kirikuraamatutest. Mõnel juhul 
oli abi genealoogia veebilehest geni.
com, aga ka näiteks Eesti kalmis-
tute portaalist Haudi. Vahel, nagu 
1921.  aasta 30.  juulil Haanjas Kirbu 
külas hukkunud Jakob Meemanni 
puhul, olid leiud juhuslikud. Tõsi küll, 
enamasti polnud need juhuleiud teh-
tud maastikul, vaid ikkagi kirikuraa-
matuid sirvides.

Peale teadete usaldusväärsuse ker-
kis üles küsimus, mida pidada Eesti 
alaks. Vene impeeriumis peeti eest-
laste maaks tervet Eestimaa kuber-
mangu ja Liivimaa põhjapoolsemaid 
maakondi. Pärast Vabadussõda need 
sajandeid püsinud piirid muutusid. 
Analüüsi ühtsuse nimel osutus mõist-
likumaks kasutada tsaariaegseid piire. 
Seetõttu jäid välja kõik Narva-taguste 
valdade ja Petserimaa ohvrid. Neid 
oli aga ajavahemikul 1920–1940 ülla-
tavalt palju: kokku 21. Petserimaa oli 
tollase Eesti vabariigi kõige tiheda-
malt asustatud maakond.

Kokku õnnestus ajalehtedest ja 
teistest allikatest leida teateid 498 
võimaliku hukkunu kohta. Neist 350 
võib pidada usaldusväärseks. See 
tähendab, et 61 aasta keskmisena 
hukkus Eesti alal välgu tõttu 5,7 ini-
mest aastas. Välguohvrite suhtarvuks 
võiks pidada umbes kuus inimest mil-
joni elaniku kohta aastas. Kas see 
on siis lõplik arv? Ei. Tegelik ohvrite 
arv on tõenäoliselt suurem, ulatudes 
arvestuslikult seitsme-kaheksa ini-
meseni miljoni elaniku kohta aastas.

Asi on selles, et kõik mitteusal-
dusväärsed teated ei ole ilmtingi-
mata valeteated. Nimelt on paljusid 
lühiteateid väga keeruline kontrolli-
da. Näiteks võisid surma saanud sula-
sed või karjalapsed olla pärit hoo-
pis mõnest kaugemast kihelkonnast. 
Millisest nimelt, jäigi üsna paljudel 
juhtudel tuvastamata. Pealegi on teada 

Haanjamaal Kirbu 
Esändämäel on tagasi-

hoidlik mälestustahvel, 
mis tähistab kohta, 
kus 30. juulil 1921 

rukki hakkipanemise 
ajal hukkus pikselöö-

gist 51-aastane 
taluperemees Jakob 
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suureneb ka 

välguohvrite hulk. 
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[4], et ajakirjanduses jääb kajastamata 
umbes kolmandik tegelikult juhtunud 
välguõnnetustest. Nagu selgus Andres 
Tarandi andmetega võrdlemisel, ei ole 
internetiotsing absoluutselt veatu.

Kuigi lõppkokkuvõttes õnnestus 
meil leida peaaegu kaks korda roh-
kem hukkunuid, oli Tarandi andme-
baasis mitu teadet, mida Digari otsin-
gumootor ei suutnud leida. Hilisemad 
juhuslikud leiud nii vanadest ajalehte-
dest kui ka kirikuraamatutest vihja-
vad sellele, et ka tulevikus on äikese-
ohvrite uurijatel ees hulga leiurõõmu.

Kas seitse-kaheksa hukkunut mil-
joni kohta aastas on suur arv? 
Oleneb, millega võrrelda. Kui teiste 
19.  sajandi lõpu ja 20.  sajandi algus-
kümnendite õnnetustega, siis on see 
paraku tühine hulk. Statistiliselt väl-
jendudes oli pisut suurem tõenäo-
sus talvel külmuda, kui suvel välguga 
pihta saada.

Ka nendel aastatel, mil äikeseohv-

reid oli eriti palju, ei hõlmanud need 
õnnetusjuhtumite koguarvust küm-
nendikkugi. Kui aga võrrelda seda 
suhtarvu teiste sama ajavahemikku 
analüüsivate uuringute omaga, siis 
on meie välguohvrite hulk üllatavalt 
suur ja sarnaneb mägiste Šveitsi ning 
Baierimaa näitajatega.

Miks neid ohvreid meil siis nii palju 
oli? Ilmselt oli peamisi põhjusi kaks. 
Esiteks Eesti agraarsus. Linnaelanike 
arv ületas maaelanike oma alles 
1950.  aastatel. See tähendab, et vaa-
deldaval perioodil elas enamik inimesi 
külades ja haris põldu. Lageda põllu- 
või karjamaa peal on välgul inimest 
palju lihtsam tabada kui linnas.

Teine põhjus ongi ehk selles, et 

sajanditagune Eestimaa oli üsna lage. 
Kui vaadata vanu fotosid, siis näeb 
nendelt väga vähe puid. Nii võis-
ki juhtuda, et adraga põllul kündev 
mees või kivi otsas kükitav karjane oli 
maastikul kõrgeim objekt.

Eesti välguohvrite statistika üllatav 
külg on see, et vaadeldava 61 aasta 
jooksul ohvrite keskmine arv aas-
tas õigupoolest ei muutunud (joo-
nis). Üllatav on see sellepärast, et 
paljudes teistes riikides muutus väl-
gusurm 19.  sajandi jooksul küllaltki 
tavalisest surmapõhjusest imeharul-
daseks õnnetuseks. Muutuse taga oli 
tööstusrevolutsioon ja linnastumine. 
Eestlased jäid aga sõna otseses mõt-
tes maarahvaks.

Mõned olulised suundumu-
sed tuleb siiski ära mainida. Nimelt 
õnnestus 295 inimese puhul selgitada 
nende surmasaamise koht: kas välk 
tabas neid hoones või väljas. Väljas 
hukkunuid on mõnevõrra rohkem 
(155), kuid ka majades surnute hulk 
on päris suur (140). Peab muidugi 
arvestama, et hoonetes hukkus sage-
li mitu inimest korraga. Harvad pol-
nud juhused, kus välgulöögist sütti-
nud majas põles sisse terve perekond. 

Ajapikku jäi selliseid õnnetusi üha 
vähemaks. Põhjus seisneb taluarhi-
tektuuri muutustes. Nimelt hakka-
sid 19.  sajandi lõpus Eestis levima 
korstnad ja magamiskambris puit-
põrandad. Nüüd võis vähemalt osa 
välgu laengust kurja tegemata mööda 
korstnat otse maasse joosta ja tänu 
korralikule põrandale olid inimesed 
isoleeritud mullas liikuvast elektri-
laengust.

Uudised välgutabamusest maha 
põlenud talude kohta olid tavali-
sed veel 1930.  aastatel, kuid ilm-
selt ei saanud majas olnud inimesed 
enam elektrišokki ja suutsid süttinud 
hoonest välja tulla. Ajapikku levisid 
ka piksevardad. 1910. aastatel lõppes 
peaaegu iga välgutulekahju kommen-
teeriv artikkel tarkuseteraga, et õnne-
tust oleks võinud kergesti vältida, kui 
talul olnuks piksekaitse. Ometi puh-
kes veel sõjaeelses Eesti vabariigis 
välgu tõttu üle 40 tulekahju aastas. Ka 
Georg Verret lisas oma raamatus pik-
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sekaitsesüsteemide tehniliste kirjel-
duste kõrvale propagandistliku pea-
tüki piksevarraste tähtsusest.

Teine tähelepanuväärne muu-
tus oli naiste osakaalu vähenemine 
hukkunute hulgas. Kui 19.  sajandi 
lõpus sai aastas välgust surma kesk-
miselt kolm-neli naisterahvast, siis 
1930. aastatel ainult üks aastas. Üldse 
oli naisi hukkunute koguhulgast 
40%, mis on tähelepanuväärselt suur 
osakaal. Nimelt võib teiste sarnaste 
uuringute põhjal väita, et välk tabab 
peamiselt mehi. Tänapäeval on üks-
nes 10–25% välguohvritest naissoost. 
Väga suurt naiste osakaalu kohta-
me vaid maades, kus enamik elanik-
konnast on hõivatud algelises põllu-
majandustootmises, milles on palju 
käsitööd. Ka Eestis olid heinateo või 
viljalõikusega ametis mehed, naised, 
aga ka lapsed. Ajapikku ilmusid Eesti 
põldudele traktorid ja naiste roll põl-
lutöödel vähenes.

Üks meie välguohvrite eripära on 
noorte küllaltki suur osatähtsus. 
Ligi veerand piksetabamuse tõttu 
hukkunutest olid 11–20-aastased. 
Muidugi, tolleaegses Eestis oligi üsna 
palju lapsi ja noori ning üldiselt vas-
tab ohvrite vanuseline jaotus hästi 
toonasele rahvastikupüramiidile. 
Teisalt läksid lapsed varakult põllu-
tööle: 10-aastased karjased olid sada 
aastat tagasi tavalised. Kogutud tea-
detest selgus, et 28 juhul tabas välk 
inimest karja valvates. Ainult kaheksa 
ohvrit olid üle 20-aastased.

Kus olid Eesti kõige välguohtli-
kumad piirkonnad? Kui kanda and-
med pikseohvrite kohta kaardile (vt 
lk 24 alumist joonist), siis hõlmavad 
suure „tumeda“ ala Tartust lõunasse 
jäävad kihelkonnad. Kõige välguoht-
likum kihelkond oli Urvaste, kus 61 
aasta jooksul hukkus 12 inimest. Teisel 
kohal oli Sangaste (10) ja kolmandat 
kohta jagasid Tartu-Maarja ja Torma 
kihelkond: kummaski üheksa ohvrit.

Miks see nii on? Ühelt poolt 
mängib siin oma rolli maastik. Suvel 
hakkab mere kohalt kanduv niis-
ke õhk sooja maismaa kohal tõus-
ma ja kujunevad äikesepilved. Eriti 
usinad on need tekkima meie kõr-

gustike nõlvadel. Seega on äike Ida-
Eestis tavalisem kui Lääne-Eestis 
ja saarestikel. Kuid tegelikult pole 
asi nii lihtne. Pigem oleneb ohvri-
te arv kihelkonna elanike arvust. 
Vaadeldaval ajavahemikul olid Tartu 
ümbruse kihelkonnad kõige rahva-
rohkemad, samas aga Lääne-Eesti 
asustus oli hõredam.

Lõpetuseks tuleb öelda, et täna-
päeval ei pea Eestis välku kartma, 
sest surmav piksetabamus on äär-
miselt haruldane. Ent ettevaatlik 
peab ikkagi olema. Uut maja ehita-
des ei maksa piksekaitse ega elekt-
riseadmete maanduse pealt kokku 
hoida. Väljas matkal olles jälgige 

ilmateadet. Äikese korral tuleks väl-
tida lagedaid puudeta maastikke 
(sood, raiesmikud, rannad, aasad) 
ja kindlasti ei maksa sellistes kohta-
des otsida vihmavarju üksiku suure 
puu alt. 
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Ott Luuk

Aastavahetusel 
ilmus trükist 
„Eesti taime-

de levikuatlas 2020“ – 
kõige täielikum kok-
kuvõte siinsete päris-
maiste, naturaliseerunud ja metsistu-
vate taimeliikide nüüdisaegsest ja aja-
loolisest levikust. Raamatu ülevaat-
like levikukaartide ja napisõnaliste 
kommentaaride taga on tuhandete 
praeguste ja endiste botaanikute, tai-
mehuviliste ja lihtsalt tähelepanelike 
inimeste leidudest koondatud and-
mestik. 

Lugedes teateid, kuidas botaani-
kud muudkui kaardistavad ja and-
mebaase aina parandatakse, täienda-
takse ja liidetakse, võib tekkida mulje, 
et taimede leviku kohta on kõik vaja-
lik juba teada ja Eestimaa taimegeo-
graafilise uurimise võib hinnata edu-
kalt lõpetatuks.

Eesti taimestikus jätkub avastamis-
rõõmu kindlasti ka järgmisel aasta-
sajal – ilus näide on esimesel atlase-
järgsel aastal Saaremaalt uuesti leitud 
leeder-sõrmkäpp (vt lk 49). 

Peale vähe uuritud paikade ja lii-
girühmade peame pöörama tähele-
panu maastikupildi ja liikide arvu-
kuse muutustele, et saaksime neile 
adekvaatselt reageerida. Niisiis tuleb 
taimede leviku kaardistamist jätkata, 
aga kuidas? Millised on senise koge-
muse head ja halvad küljed?

Harulduste leviku üle on lihtsam 
arvestust pidada kui tavaliste taimede 
üle. Väga väheste leiukohtadega liiki-
del on mõnikord võimalik kõik isen-
did üle lugeda, igal aastal või mõne 

aasta tagant, jälgida 
muutusi igas osapo-
pulatsioonis. Eestis 
on seda suurema või 
vähema eduga püü-
tud teha esimese 
kaitsekategooria tai-
meliikide seires. 

Mida teha, kui kasvukohti on sadu 
või tuhandeid? Kuidas kaardistada 
Eestis näiteks angervaksa või nur-
menuku levikut? Kõikide nurmenu-
ku kasvualade piire kaardile joonis-
tada on lootusetu. Veel hullem: kui 
nurmenukuga ühele poole saame, siis 
ootab oma järge veel 500 laialt levi-
nud liiki. 

Lahendus on ruudupõhine kaar-
distamine nagu taimeatlases. Igas 
kaardiruudus on vaja teha kindlaks, 
kas liiki seal leidub või mitte. Kui 
valime piisavalt jämeda silmaga ruut-
võrgu, siis võib mõistliku ajaga saada 
kogu Eestit katva andmestiku.

Ruudupõhisusel on ka ilmne puu-
dus: teame, et taime nähti kuskil viie- 
või kümnekilomeetrise küljega „kas-
tis“, aga see ei aita huvipakkuvat liiki 
looduses taasleida. Põnevaid küsimu-
si tuleb sageli väljastpoolt botaani-
kute siseringi, näiteks entomoloogid 
vajavad andmeid putukate toidutai-
mede kohta või soovib keegi koguda 
mõnda traditsioonilist ravimtaime. 
Kui juhtub, et tegu on keskmise sage-
dusega liigiga, mis pole kaitse all ega 
välimuselt silmapaistev, võib ülesan-
ne olla üllatavalt raske: niisama loo-
duses uidates teda ei taba, aga täpseid 
leiuandmeid on kirja pandud vähe.

See ei tähenda, et tavalisema-
te liikide kohta taasleide võimalda-
vaid andmeid üldse ei koguta – ikka 

Uue taimeatlase   uus ajastu

Viimasel ajal on kaduva taimeliigi näitena toodud kullerkuppu. Tema leiukohad 
hävivad koos sobivate elupaikadega: pärandniidud metsastuvad või ehitatakse täis
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kogutakse, aga tervet levilat hästi ise-
loomustava täppisandmestiku saami-
ne võib võtta palju aastaid. Näiteks 
ajakirjanduses korduvalt väljenda-
tud mure kullerkupu ja pääsusil-
ma arvukuse vähenemise pärast on 
kindlasti ajendanud loodusvaatlejaid 
neid hoolsamalt üles märkima. Kuid 
nende liikide elujõulisemate populat-
sioonide täppiskaardistamisest oleme 
endiselt väga kaugel.

Eesti taimestik muutub praegu kii-
resti. Sellel on mitu tihedalt läbi-
põimunud põhjust. Viimasel ajal on 
kõikvõimalike hädade süüdlane klii-
mamuutus, ent taimede levikumust-
reid Eestis mõjutab kõige märgatava-
malt elupaikade kadumine. Vähemalt 
60–70 aastat tagasi alanud maakasu-
tuse intensiivistamine hakkab praegu 
maastikupildis kinnistuma. 

Vanast elulaadist sõltunud kasvu-
kohtadest kaovad viimased märgid. 
Kolhoosiaja alguses hüljatud heina- 
ja karjamaad on praeguseks koha-
ti juba lageraielankideks saanud. 
Samasuguses taktis on käinud kui-
vendatud soode areng. Seal, kus kraa-
vitamine korda läks, on kunagised 
märgalad hävinud või tundmatuseni 
muutunud. 

Metsamaa pindala on viimase 
sajandi jooksul arvestuslikult justkui 
suurenenud, aga metsaliikide elu ei 
ole samuti helge. Suhteliselt noores ja 
lühikese raieringiga majandusmetsas 
ei suuda aeglasemalt levijad enne lan-
getustraktorit kohale jõuda. 

Sajanditaguse metsakitsikuse ajal 
toetasid leplikumate varjutaimede 
püsimist ulatuslikud puisrohumaad 
– hõreda, aga see-eest püsiva puis-
tuga heina- ja karjamaad. Puisniidud 
kujutavad endast otsekui väga laiaks 
venitatud piiri metsa ja niidu vahel, 
mis sobib suurele osale mõlema kas-
vukoha taimedest. Piiride hägusus oli 
iseloomulik kõigile elupaikadele, kus 
käsitsi heina- või metsatööd tehti. 

Nüüdisaegsete põldude, majanda-
tud metsade ja kasvõi õuemurude 
piirid on selged ja üleminekud järsud. 
Liigile sobivaid kasvutingimusi kas 
on või ei ole, võimalus mööda rikutud 
elupaigalaigu serva järgmise soodsa 
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kohani nihkuda on ahtake. See kõik 
paneb erilise surve alla nõrga kon-
kurentsivõimega liigid, mis vajavad 
mõõdukaid häiringuid, ja annab eeli-
se neile, mis suudavad toime tulla jär-
sult vahelduvates oludes: kas kohapeal 
vohades või kiiresti eemale levides.

Kaitsealadel rakendatud piirangud ja 
mitmesugused hooldus- ja taastamis-
tööd võivad küll aidata ohustatud koos-
lustele omastel liikidel ellu jääda, kuid 
nende mastaap on liiga väike, et tasa-
kaalustada üldisi suundumusi. Kui elu-
rikkust toetavad majandusvõtted lõpe-

vad kaitseala piiriga, siis peame leppi-
ma, et piiri taga vaesumine jätkub.

Muutused maastiku tasemel ei 
toimu siiski üleöö ja taanduvad tai-
meliigid ei sure välja päevapealt. 
Seda, kuidas tavalisest taimest saab 
haruldus, võib kirjeldada astmerea-
na, mille esimene aste on levila hõre-
nemine: kunagisest katkematust kas-
vualast saab esmalt midagi augulise 
Šveitsi juustu taolist. 

Kui tingimused ei parane, siis on 
auke peagi rohkem kui asustatud kas-

vukohti. Üha kahanevatest lokaal-
populatsioonidest kujuneb pikkami-
si „saarestik“, milles asustatud punk-
tid jäävad teineteisest üha kaugemale 
ja kaugemale. Kui tahame taanduva 
liigi populatsiooni heaks midagi ära 
teha, siis on suurepärane, kui suuda-
me probleemi märgata Šveitsi juustu 
faasis (meil kullerkupp ja pääsusilm). 

Isoleeritud saarekeste puhul (nt 
pung-ussitatar) oleme paljuski hiljaks 
jäänud. Neile liikidele oluliste elupai-
kade allakäik on kestnud aastaküm-
neid – ühegi võttega pole võimalik 
seda mõne aastaga muuta.

Mõõduka arvukusega liikide sei-
sundi jälgimiseks tuleb andmeid 
koguda mõõduka täpsusega. Liiga 
jämedalt kaardistades märkame 
muutusi liiga hilja. Tavalisemate tai-
meliikide levikut on kogu Eesti ulatu-
ses süstemaatiliselt kaardistatud üks-
nes taimeatlase ruudustiku tasemel.

Taimeatlase ruudustikuna tuntud 
süsteem võeti Eestis floora kaardista-
miseks kasutusele 1960. aastate lõpul 
Kesk-Euroopa botaanikute eeskujul. 
See ruudustik kujutab endast  kaardi-
võrku, mille samm on 6 × 10 minutit, 
mis võimaldab rakendada geograafili-
si koordinaate.

Et võrgusilmale ehk ruudule ei 
peaks viitama kraadides ja minutites, 
on nad nummerdatud „ristkoordinaa-
tidega“. Igal ruudul on kaheosaline 
tähis, mille esimene number näitab 
asendit põhja-lõuna ja teine lääne-
ida suunas (nt Viljandi asub ruudus 
16–33, Tartu aga 16–40). 

Kui taimeatlase ruut kanda täna-
päeval harjumuspäraseks saanud 
Eesti koordinaatsüsteemis L-EST  97 
esitatud kaardile, siis meenutab ruut 
rohkem ristkülikut, mille küljed on 
umbes 9,7 × 11 km. Täpsemalt on see 
nii Kesk-Eestis, sest poolusele lähene-
des meridiaanid koonduvad ja kraa-
diminutites paika pandud piiridega 
ruudud on põhjarannikul veidi kit-
samad kui Lõuna-Eestis. Võrgustiku 
tehnilistest iseärasustest tulenevad 
erinevused ruutude kujus ja pindalas 
on siiski tühine mure võrreldes katsu-
mustega, mida pakub kasvõi üheainsa 
ruudu ammendav läbiuurimine. 
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Balti ehk teravahambune kortsleht (Alchemilla baltica) on Eestis levinud hajusalt ja 
enamasti väikesel hulgal. Vaid Pandivere kõrgustiku ümbruses on ta üsna tavaline. 
Kuna kortslehe pisiliike on raske eristada, saab kindlaks pidada ainult herbaar-
eksemplaridega tõendatud leiukohti. Tõendusmaterjali vajavate liikide leiu-
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Kui 2014. aastal kavandati uue tai-
meatlase välitöid, oli atlase toim-
konnal kolm varianti: jätkata eelmi-
se atlase ruudustikuga, jagada seni-
ne ruut täpsema kaardistamise huvi-
des neljaks võrdseks veerandiks 
või minna üle 10  ×  10  km UTM-
kaardivõrgule, mida meil on eelista-
nud zooloogid. 

UTM 10 km ruudud on küll taime-
atlase omadega ligikaudu ühesuuru-
sed, kuid nende piirid ei kattu, seega 
pole võimalik ruudu täpsusega kogu-
tud andmeid kadudeta ühelt kaardi-
võrgult teisele üle kanda. Kogutava 
andmestiku võrreldavus eelmise atla-
se kaartidega tundus esmatähtis ja 
seetõttu loobusime UTM-ile ülemi-
neku mõttest peagi.

Kui me jaotanuks senise ruudu 
veeranditeks, oleks kogu Eesti katmi-
seks vajalike välitööde maht neljakor-
distunud ja polnud teada, kui palju 
õnnestub vabatahtlikke kaasata. Nii 
jäigi taimestiku kaardistamise põhi-
ühikuks vana hea kaardiruut, mille 
mõõtmed on 6 × 10 minutit. 

Uue ja vana andmestiku lihtne 
seostatavus tasus kiiresti ära. Juba 
pärat esimest välitöösuve hakkasime 
tegema värskete ja ajalooliste leiukoh-
tade ühendkaarte, millel tulid ilmsiks 
puudused nii uues kui ka vanas and-
mestikus. Nii saime mitmeid erilist 
tähelepanu vajavaid probleeme (ala-
kaardistatud liigid, piirkonnad jne) 
lahendada juba töö käigus. 

Esialgu toimkonna sisekasutuseks 
mõeldud töökaartidest sai peagi tai-
meatlase tööversiooni avalik veebileht 
(ottluuk.github.io/atlas/). Välitööde 
esialgsete tulemuste kiire avaldamine 
aitas projektis osalejate ringi kasvata-
da ja avastada hulga juhuvigu: huvi-
liste sajad silmapaarid märkasid eri-
susi, mis olid toimetajatel kahe silma 
vahele jäänud.

Uusi ja vanu andmeid pidevalt kõr-
vutades tegime peagi järelduse, et 
2005. aasta atlases ilmunud andmes-
tikku ei saa samal kujul taaskasutada. 
Vahepeal oli tehtud suur arenguhüpe 
avalike taimekogude andmebaasista-
mises ja väikeste erakogude liitmises 
avalikega. Seetõttu oli võimalik kaar-
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Eri tihedusega kaardivõrgud loovad taimeliigi asustustihedusest erisuguse mulje. 
Joonistel on balti kortslehe (Alchemilla baltica) tõendatud leiukohad: 126 GPS-
koordinaatidega herbaareksemplari aastatest 2006–2020, esitatud kolme üldistus-
astmena: 1) taimeatlase algne ruut umbes 9,7 × 11 km; 2) 1/4 taimeatlase ruutu; 
3) 1/100 taimeatlase ruutu. Liigi tegelikud kasvukohad looduses on ka sajandik-
ruuduga võrreldes tühiselt väikesed: paremal juhul paarihektarine niidulaik, halve-
mal juhul üksikud isendid metsaserval
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tidele kanda kümneid tuhandeid ava-
likest kogudest tulevaid „uusi“ vanu 
leiukohti. 

Uue taimeatlase saamislugu-
des kipuvad silma jääma välitööd ja 
uudisleiud, aga peale selle digiteeri-
ti kaardikogu ettevalmistamise käi-
gus enam-vähem kogu 2005.  aasta 
atlase vaatlusandmestik kunagistelt 
välitöölehtedelt ja seostati suurusjär-
gus 100 000 herbaareksemplari kirjet 
leiukoha kirjelduste järgi taimeatlase 
ruutudega.

Mida väiksem on ruut, seda kee-
rulisem on leiuandmeid õige ruuduga 
kokku viia. Näiteks 19.  sajandi her-
baareksemplaridele omane lakooni-
line märge „Dorpat“ asub taimeatla-
se ruudus 16–40. Ent kui ruut jaga-
da neljaks veerandiks, siis peab asu-
koht olema teada täpsemalt kui liht-
salt Tartu. Näiteks leiukoht „Dorpat, 
Annenhof“ (Annemõisa) pärineb 
üsna tõenäoliselt Tartu ruudu kir-
depoolsest veerandist. Mida tiheda-
maks kaardivõrku teha, seda vähem 
kohaviiteid saab kindlalt ühe ruuduga 
seostada. Ajaloolist andmestikku ei 
saa aina täpsemateks kaartideks vor-
mida ning see jääks täpsemal kaardis-
tamisel kasutamata.

Vajadus üha täpsemate levikukaar-
tide järele suureneb, aga välitöö-
de täpsuse ja kõikehõlmavuse vahel 
valitseb lõivsuhe. Senisel, umbes saja-
ruutkilomeetrisel kaardistusühikul 
on kolm selget eelist. 

Esiteks on suurte ruutudega kerge 
seostada muu täpsusastmega kogu-
tud andmeid, näiteks kohanimed 
vanematel herbaareksemplaridel, 
sest geograafilisi koordinaate on her-
baareksemplaride juures sagedamini 
kasutatud vaid kahel viimasel aasta-
kümnel. Teiseks on jämedat ruut-
võrku mugav kasutada trükikaarti-
del, mis peavad väga väikesel paberi-
pinnal andma liigi levikust üldistatud 
ettekujutuse.

Kolmandaks mahub suuri ruute 
väikesele Eestimaale vähem – arves-
tatava maismaaosaga taimeatla-
se ruute on meil umbes 540. Mida 
vähem ruute, seda lihtsam on saada 
üle kogu territooriumi kõigi ruutude 

kohta piisaval hulgal andmeid. Igas 
ruudus pole ju adekvaatse liigiloen-
di saamiseks vajalik uurida iga sood 
või metsa, vaid käia ühes-kahes esin-
duslikus paigas igast ruudus leiduvast 
kasvukohatüübist.

Suurde ruutu mahub aga eri elu-
paiku nii palju, et mõnes vahelduva-
ma maastikuga ruudus võib kasvada 
pool Eesti floorat. Pealegi võivad lii-
gid lähestikustes ruutudes olla esin-
datud vaid mõne isendi leiuga hajali 
paikadest, kuid jäme kaardivõrk loob 
mulje pidevast levilast.

Selleks et levikukaardid iseloomus-
taksid paremini maastiku mitme-
kesisust ja väikesearvuliste asurkon-
dade levikut, tuleb peamine kaardis-
tusühik muuta väiksemaks. Nüüd on 
õige aeg teha seda, mida kaalusime 
juba 2020.  atlast kavandades: taime-
atlase ruut tuleb jagada võrdseteks 
veeranditeks. Senise 540 maismaa-
osaga ruudu asemel tuleks järgmise 
10–15 aasta kestel kõik liigid kaardis-
tada ligi 2000 jaotises. Kui aastal 2014 
tundus selline ettevõtmine üle jõu 
käiv, siis tänu digivahendite arengule 
ja võimalusele kaasata hoopis suurem 
vabatahtlike ring on see praegu täiesti 
realistlik eesmärk.

Tähelepanelik lugeja vangutab 
nüüd pead: ka 25-ruutkilomeetrine 
ruuduveerandik on ju hiigelsuur ja 
hõlmab paljusid biotoope. Lahendus 
on iseenesest lihtne: andmeid tuleb 
võimaluse korral koguda palju täp-
semalt ja vajadust mööda üldistada 
jämedama lahutusega kaardivõrku. 

2020. aasta atlase välitöödel oli 
kasutusel kaks põhimõtteliselt eri-
nevat täpsusastet: kaitstavate, ohus-
tatud, metsistuvate, invasiivsete ja 
taksonoomilist huvi pakkuvate lii-
kide kohta koguti andmeid GPS-
koordinaatide abil mõnemeetrise täp-
susega, kõigi ülejäänute kohta ena-
masti atlase ruudu või – harvemi-
ni – ligikaudu piiritletud uuringuala 
täpsusega. 

Taimi uuritaksegi sagedamini 
just ühes huvipakkuvas elupaigalai-
gus ringi liikudes. Kui tehtav töö ei 
näe parajasti ette andmete esitamist 
taimkatteühiku (ühetaoline niidu- või 
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sooala, metsaeraldis vms) järgi pii-
ristatuna, siis on lühematel retkedel 
õige kasutada üheruutkilomeetrist 
kaardiruutu. Taimeatlase süsteemis 
saab sellises suurusjärgus lahutusega 
kaardivõrgu tuletada, kui senine ruut 
jagada sajaks võrdseks osaks. 

Sajandikruut kuulub alati kind-
lasse täis- ja veerandruutu, nii-
moodi on lihtne valmistada suure-
ma üldistusastmega kaarte. Liigi lei-
dumine vähemalt ühes osaruudus 
tähendab, et suur ruut on asustatud. 
Kilomeetrise ruudu kaupa pole loo-
tust kogu Eestit lähiajal üle kaardista-
da, küll aga võiks sel tasemel talletada 
põhilise kaardistusühiku piires (olgu 
selleks täis- või veerandruut) tehtud 
väiksemate retkede vaatlused. 

Alanud hooajal on taimeatlase 
toimkond asunud katsetama kaar-
distamist veerand- ja sajandikruu-
tude tasemel. Huvilistel on peat-
selt võimalik neid ruutvõrke GIS-
tarkvaras kasutamiseks sobilike faili-
dena alla laadida veebilehe taimeat-
las.ee kaudu. 

Ott Luuk (1985) on botaanik, taimeatlase 
toimkonna ideoloog.
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Pung-ussitatar (pung-kirburohi) on 
märkamatult kaduva taimeliigi näide: 
1921–1970 oli teda leitud taime-
atlase 173 ruudust, 1971–2005 aga 93 
ruudust ning pärast 2006. aastat 59 
ruudust. Enamasti on populatsioonid 
väikesed ja hääbuvad
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Martin Vällik

Pole midagi lihtsamat kui osta 
üks binokkel! Paras binokkel 
on selline, mida jaksab käes 

hoida, mis mahub põue, ega maksa 
eriti palju. Ent tasub meeles pidada 
sedagi, et tänapäevane binokkel on 
mitmesaja-aastase leiutamise ja tea-
dustöö tulem, millesse on panusta-
tud loendamatu hulk inimtöötun-
de ja optikageeniuste magamata öid 
ning rakendatud uusimaid tehnoloo-
giaid. Seepärast ei pruugi niisuguse 
ostu puhul lähtuda üksnes esmamul-
jest, vaid teha mõistuspärane valik, 

kus on ruumi ka teadmistega kaas-
nevale sügavamale esteetilisele nau-
dingule. 

Esimesed arvnäitajad, mis binok-
li kohta esitatakse, on hind, suu-
rendus ja esiläätse läbimõõt. Kaks 
viimast on kirjas binokli kerel kujul 
8  x  42, 10  x  50, 7  x  40, 20  x  80 või 
mingi muu kombinatsioon. Esimene 
arv tähendab suurendust ehk kui palju 
kordi binokliga vaadeldav objekt pais-
tab suurem või lähemal palja silmaga 
vaadeldavast. Teine number näitab 
esiläätse läbimõõtu millimeetrites. 
Seega, 8 x 42 binokkel annab vaatle-

jale 8-kordse suurenduse ja binokli 
esiläätse läbimõõt on 42 mm. 

Kas võib eeldada, et mida suure-
mad on need arvud, eriti suurendus, 
seda parem on binokkel? Jah ja ei, kuid 
sellest edaspidi täpsemalt. Samuti võib 
silma jääda, et mõni 8  x  42 binokkel 
maksab mõnikümmend eurot, teine 
mõnisada ja mõni koguni mõni tuhat 
eurot. Ikka saab küsida, kas 3000-euro-
ne binokkel on 30 korda parem sajaeu-
rosest. Siin on vastus pigem ei, kuna 
iga järgmine samm parema kvaliteedi 
poole tuleb kallima hinnaga ehk hin-
nakasv pole tavaliselt lineaarne, vaid 
eksponentsiaalne.

Järgnevalt püüan tutvustada 
binoklite omadusi, millele võiks enne 
ostuotsust mõelda. Ent kui õnnes-
tub eri instrumente enne proovida ja 
nende omanikega teema üle arutle-
da, siis on valikuotsust kindlam teha. 
Linnuvaatlusretked ja muud loodus-
tegevused on üks võimalus matkabi-
noklitega tutvust teha. Kokkusaamisi 
korraldavad ka eripärasemate vaat-
lushobidega inimesed, näiteks astro-

Kuidas valida 

binoklit?

Vaatlusseadet valides tasub mõelda, keda või mida põhiliselt vaatlema hakkate. Loodusemees Urmas Sellis vaatleb sageli 
kotkaid
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noomiahuvilised, jagades hea meele-
ga oma kogemusi.

 Suurendus. Teoreetiliselt on suuren-
dus optilise seadme objektiivi (esi-
lääts, mis on vaadeldava objekti suu-
nas) ja okulaari (silmalääts, kust sisse 
vaadatakse) fookuskauguste jagatis. 
Ilmne on see teleskoopide puhul, kus 
okulaare saab vahetada ja seega ka 
suurendust muuta. Binoklite ja pikk-
silmade puhul neid arve meile tava-
liselt ei anta, küll aga on esitatud 
nende suhtarv ehk suurendus. 

Esmapilgul võib jääda eks-
lik mulje, et suurendus on 
binoklite jms vaatlussead-
mete tähtsaim näitaja: 
mida suurem, seda parem. 
Tegelikult pole asi nii liht-
ne, sobiv suurendus ole-
neb vaatlemise iseloomust. 
Mõnda asja on parim vaadel-
da hoopis väikese suurendu-
sega. Näiteks on viimastel 
aastatel taas tarvitusele võe-
tud Galileo skeemiga ja pea-
aegu olematu 2,3-kordse suu-
rendusega binoklid, mille eesmärk 
pole vaadeldavasse nii-öelda sisse 
suumida, vaid kogeda Linnuteed 
vaadeldes silmi avavat efekti (vt 
täpsemalt „Erilised binoklid“). 

Teisalt seab kasulikule suu-
rendusele piiri kinnihoidmise 
kindlus. Suurem suurendus on 
tundlikum käte liikumise ja värina-
te suhtes. Enamikku tänapäevaseid 
binokleid saab küll nn L-adapteri abil 
statiivile kinnitada, kuid matkates ei 
pruugi statiiv olla esimeste eelistuste 
seas, mida kaasa tassida. 

Üldine praktiline reegel ütleb, et 
kuni kümnekordne suurendus on 
käes hoidmiseks optimaalne piir, 
üle selle võimenduvad käevärinad ja 
keha kõikumine üle mugavuse piiri 
ja vaatlus ei ole kvaliteetne. Teatud 
puhkudel võib otsida tuge puust või 
toetada küünarnukid kindlale alusele, 
kuid kõikuvas paadis pole ka sellest 
abi ja merebinoklite suurendus ongi 
tavaliselt seitsmekordne.

Astronoomiliste ja avalikuks vaat-
luseks mõeldud suurte veekindla 
korpusega binoklite suurendus võib 

olla 20-kordne, 40-kordne ja enam-
gi, kuid need seadmed on paigutatud 
väga stabiilsetele monteeringutele.

 Tegelik vaateväli. Suurendus mõju-
tab ka tegeliku vaatevälja suurust, 
mida läbi binokli näeb: mida suurem 
on suurendus, seda väiksem ala vaa-
tevälja mahub. Seetõttu on tugevama 
suurenduse korral ka raskem mõnda 
konkreetset objekti binokli vaateväl-
ja püüda, eriti kui too veel kiiresti lii-
gub, näiteks lendav lind.

Vaatevälja saab iseloomusta-

da kahel moel: esiteks, 
kui lai on nähtav maastik 
1000 m kaugusel, näiteks 
100  m, teiseks vaatevälja 
laius kaarekraadides, näi-
teks 5,7° (◊ 1). Neid näi-

tajaid saab vastastikku tei-
sendada. Kui jagada vaatevälja 

laius 100 m kaugusega 1000 m ja 
võtta tulemusest arkustangens, 
siis saamegi tegeliku vaatevälja 

läbimõõduks 5,7 kraadi; teist-
pidi, kui 5,7° nurgast võtta tan-
gens ja korrutada kaugusega 
1000 m, on tulemuseks nähta-
va maastiku laius 1000 m kau-
gusel.

 Näiv vaateväli. Teine näita-
ja on näiv vaateväli, mis kajas-
tub selles, milline toruefekt 

läbi binokli vaadates tekib. Kitsa 
näiva vaatevälja puhul vaataks nagu 
läbi kõrre ja toru servad moodusta-
vad silma jaoks väikese läbimõõduga 
sõõri. Ülilaia näiva vaatevälja puhul 
saab silma pööritada kõigis suunda-
des, ja vaatevälja serva ikka ei taba. 
Selline vaatlus on tunduvalt elamus-
likum ja kohalolutunne kergem tek-
kima.

Näiva vaatevälja suurust tavaliselt 
binoklitele ei märgita, kuid seda on 
lihtne arvutada: korruta tegelik vaa-
teväli suurendusega, näiteks 5,7° x 10 
= 57°. (See on lihtsustatud ja mugav 
moodus, kuna võimaldab peast arvu-
tada, kuid annab suurema tulemu-

Esmapilgul võib jääda eks-
lik mulje, et suurendus on 

neb vaatlemise iseloomust. 
Mõnda asja on parim vaadel-
da hoopis väikese suurendu-
sega. Näiteks on viimastel 
aastatel taas tarvitusele võe-
tud Galileo skeemiga ja pea-
aegu olematu 2,3-kordse suu-
rendusega binoklid, mille eesmärk 
pole vaadeldavasse nii-öelda sisse 
suumida, vaid kogeda Linnuteed 
vaadeldes silmi avavat efekti (vt 
täpsemalt „Erilised binoklid“). 

Teisalt seab kasulikule suu-
rendusele piiri kinnihoidmise 
kindlus. Suurem suurendus on 
tundlikum käte liikumise ja värina-
te suhtes. Enamikku tänapäevaseid 
binokleid saab küll nn L-adapteri abil 
statiivile kinnitada, kuid matkates ei 

da kahel moel: esiteks, 
kui lai on nähtav maastik 
1000 m kaugusel, näiteks 
100  m, teiseks vaatevälja 
laius kaarekraadides, näi-
teks 5,7° (

tajaid saab vastastikku tei-
sendada. Kui jagada vaatevälja 

laius 100 m kaugusega 1000 m ja 
võtta tulemusest arkustangens, 
siis saamegi tegeliku vaatevälja 

läbimõõduks 5,7 kraadi; teist-
pidi, kui 5,7° nurgast võtta tan-
gens ja korrutada kaugusega 
1000 m, on tulemuseks nähta-
va maastiku laius 1000 m kau-
gusel.

 Näiv vaateväli.
ja on näiv vaateväli, mis kajas-
tub selles, milline toruefekt 

läbi binokli vaadates tekib. Kitsa 

Algsetes binoklites (pildil) 
kasutati Galileo läätsede skeemi, täna-
päeval enamasti Kepleri oma

Binokli vaateväli

5,7 o

1000 m

100 m

◊ 1. Binokli vaatevälja saab iseloomustada kahel moel: vaatevälja laiusena kindlal 
kaugusel või kaarekraadides

Foto: Yercaud-elango / Wikimedia Commons
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se kui arvutusmeetod optikaseadme-
te standardis ISO 14132-1:2002 ette 
kirjutab.) Tavaliselt on näiv vaateväli 
umbes 60 kraadi ja fikseeritud oku-
laaridega binoklite puhul ei ületa see 
70 kraadi. 

See-eest vahetatavate okulaari-
dega optikaseadmetele (nt teleskoo-
bid ja mõned binoklid) saab osta 
ülilaia näiva vaateväljaga okulaa-
re, mille näiv vaateväli on 82, 100 
või lausa 120 kraadi. See on võrrel-
dav inimsilma vaateväljaga ehk seda 
ülal mainitud toruefekti ei tekigi. 
Ühe niisuguse okulaari hind on üle 
1000 euro ja binoklile on neid vaja 
kaks tükki.

Esiläätse läbimõõt. Kaks optika-
seadme põhiülesannet on koguda ja 
koondada valgust, mis on vaadelda-
valt objektilt peegeldunud või sellelt 
välja kiiratud, ning tekitada objek-
tist suurendatud kujutis, kaotamata 
seejuures detailitäpsuses, vaid pigem 
tuues esile detaile, mis ilma instru-
mendita nägemata jääks. Mõlemad 
ülesanded on seotud esiläätse ehk 

objektiivi läbimõõduga. 
Valguse kogumise võime saab ilm-

siks hämaras: mida suurem on esi-
lääts, seda rohkem objekti kirjeldavat 
valgust see fookusesse toob ja seda 
kirkam on kujutis. Teisalt on suurem 
lääts raskem ja kallim. Seega tuleb 
binoklit soetades kaaluda, kas vaadel-
dakse peamiselt päevasel ajal, kui val-
gust on palju, või hämaras ja pime-
das, kus iga footon on arvel. Viimasel 
puhul on suurest esiläätsest palju abi. 

Päeval valgushulga piiratus ei 
ilmne, kuna valgust on palju ja ini-
mese silm piirab silma siseneva valgu-
se hulka pupilli kokkutõmbamisega. 
Hämaras on pupill täielikult avanenud 
ning siis mängib esiläätse läbimõõt 
juba rolli selles, kui kirkana vaatepil-
ti tajume. Kui võtta täielikult avane-
nud pupilli läbimõõduks 7  mm, siis 
42 mm läbimõõduga esiläätse pindala 
on 36 korda suurem, seega kogub see 
36 korda rohkem valgust kui inimsilm.

Peale esiläätse läbimõõdu mõjutab 
hämaras vaatepildi heledust ka suu-
rendus. Mida suurem on suurendus, 
seda vähem valgust jätkub meie vaa-
tepildi iga pindalaühiku kohta. Seega 
saab kirkama kujutise suure esiläätse 
ja väikese suurendusega. 

Olukord on veidi erilisem, vaadel-
des tähti ja planeete sellise tähistaeva 
all, kus valgusreostus on taeva heleda-
maks muutnud või pole videvik veel 
täielikuks ööpimeduseks muutunud, 
ühesõnaga, taustataevas pole päris 
must. Siis on abi just suuremast suu-
rendusest, mis lahjendab taevatausta 
heleduse tumedamaks, ja eredamad 
tähed pääsevad kontrastsemana esile.

Mõnikord on binoklite andmetes 
arvuliselt esitatud nn videvikutegur 
(twilight factor), mis iseloomustab 
binokli võimet vähese valguse olu-
des detaile eristada. Seda saab arvu-
tada, kui korrutada suurendus objek-
tiivi läbimõõduga ja võtta tulemusest 
ruutjuur, näiteks 8 x 42 binokli vide-
vikutegur on √(8 

.
 42)≈18,3. Suurem 

videvikutegur on üldiselt parem, ent 
tuleb tähele panna, et videvikute-
gur suureneb ka suurenduse tugev-
nemisega, millega koos võib vaate-
pilt muutuda tumedamaks, ja detai-
lid seetõttu ehk siiski ähmasemaks. 

Mida suurem on 
suurendus, seda 
vähem valgust 

jätkub meie vaatepildi iga 
pindalaühiku kohta.

Vääristuskihid jätavad objektiividele tavaliselt roheka või lillaka varjundi, kuid mitte 
alati. Objektiivide vahel liigendi otsas paistab korgiga kaetud statiivikinnitusvint

Statiivist on palju abi, et käte liikumine suure suurendusega vaatlust ei segaks. 
Loodusemees Leho Luigujõe kolleegiga Virtsus linde vaatlemas
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Nii et suurt videviku tegurit tingimata 
taga ajada ei tasu.

Valguse hulga piiratus ei ole tege-
likult ainus põhjus, miks kindla suu-
rusega esiläätsega optikaseade ei saa 
pakkuda lõputult suurt, teravat ja 
detailitäpset pilti. Üks põhjus on veel 
valguse difraktsioon ehk valguslai-
ne paindumine selle teel oleva takis-
tuse servadest möödudes. Kui üri-
tada suurendust väga suureks ajada, 
sealjuures esiläätse suurendama-
ta, hakkab difraktsioon vaatepilti 
ähmastama. Seda nähtust iseloomus-
tavat füüsikalist suurust nimetatakse 
Dawesi piiriks (Dawes’ limit).

Kaasaskantavate binoklite pu-
hul Dawesi piir siiski rolli ei mängi, 
sest niivõrd tugev suurendus oleks 
väga ebapraktiline. Näiteks 50  mm 
esiläätse suurendus võiks Dawesi 
piiri tõttu teoreetiliselt olla kuni 
100-kordne, ent nagu eespool öeldud, 
ei ületa rakendatav suurendus kaasas-
kantavatel binoklitel üldjuhul 10 
korda. Küll aga seab Dawesi piir pii-
rid näiteks teleskoopide ja mikro-
skoopide maksimaalsele suurenduse-
le ja lahutusvõimele.

Kahe kõnealuse arvnäitajaga – 
esiläätse läbimõõdu ja suurenduse-
ga – saab veel arvutusi teha. Näiteks 
okulaarist väljuva valguskiire läbi-
mõõt (ingl exit pupil; hele valgussõõr 
okulaari keskel, kui suunate binok-
li valguse poole) arvutatakse, jaga-
des esiläätse läbimõõdu suurendu-
sega. Tulemus võiks olla ja enamas-
ti ongi inimese silma pupilli läbi-
mõõduga samas mõõdus ehk päeva-
vaatluse puhul 2–3  mm ja hämaras 
6–8  mm (inimese vananedes pupilli 
võime laieneda kahaneb).

Väljundava (okulaari valgussõõri) 
üle mõõtes on võimalik tuvastada 
petukaupa. Näiteks väidab binokkel 
end olevat 10 x 50 ja väljundava läbi-
mõõt peaks seega olema 5  mm. Kui 
aga joonlauaga okulaari pealt mõõ-
tes on valgussõõri läbimõõt 4  mm, 
siis on esiläätse efektiivne läbimõõt 
tegelikult vähendatud 40  mm peale. 
Niiviisi võidakse toimida selleks, et 
hoida tootmiskulusid kokku binok-
li sees paiknevate prismade suuruse 
pealt, ent ometi küsida kliendilt kõr-

Erilised binoklid

Igapäevakasutuseks võib julgelt 
valida 8 x 42 või 10 x 50 binokli 
või ka väiksema, kui on teada, 

et teete vaatlusi päise päeva ajal ja 
soovite binoklit tihti kaasas kanda. 
Ent kui majal, vaatetornil või linna-
ruumis on koht, kust avaneb kau-
nis vaade, siis võib sinna paigalda-
da püsiva ilmastikukindla binokli. 
Näiteks on Tallinnas Reidi tee äärde 
paigaldatud ratastooliga ligipääse-
tavad õuebinoklid, mis sisu poolest 
ei erine palju poest leitavatest tuge-
va suurendusega binoklitest, kuid 
binokli ümber on ehitatud vastu-
pidav korpus, mis kannatab halba 
ilma, mereveepritsmeid ja vihaseid 
lööke. 

Suure apertuuriga binoklid, 
mille esiläätse läbimõõt on näi-
teks 80  mm, 100  mm ja enam-
gi, sobivad suurepäraselt astronoo-
milisteks vaatlusteks, millega jälgi-
da Kuu kraatreid, Saturni rõngaid, 
Jupiteri kuusid ja kaugeid udukogu-
sid. Mõnel neist on võimalik oku-
laare vahetada ning saavutada isegi 
üle 100-kordne suurendus ja lisada 
spetsiaalseid astronoomilisi kitsas-
ribafiltreid, et suurendada uduko-
gude kontrastsust. 

Selline süsteem vajab ka erilist 
monteeringut, mis on stabiilne ja või-
maldab suunata igasse suunda, sh 
seniiti. Tihti on selliste binoklite val-
guskiire tee murtud 45 või 90 kraadi, 
et oleks mugavam vaadelda sihtmär-
ke kõrgel taevas. Suunamise tarbeks 
on neile lisatud väikese suurenduse, 
laia vaatevälja ja niitristiga sihik-pikk-
silm, sest suurte suurenduste korral 
võib tegelik vaateväli olla ühe kaa-

rekraadi suurusjärgus. Võrdluseks: 
Kuu nurkläbimõõt on 0,5°.

Linnutee vaatlemiseks on leiuta-
tud väga laia, 28-kraadise tegeliku 
vaateväljaga binokkel. Selle objek-
tiivi läbimõõt on 40  mm, niisiis 
kogub see üle 30 korra rohkem 
valgust kui inimsilm ja näitab tae-
vast ka neid tähti, mida palja sil-
maga näha pole võimalik. Selles 
binoklis kasutatud Galileo süsteemi 
on arendatud nn kiirete läätsedega, 
mille fookuskauguse ja läbimõõ-
du jagatis ehk suhteline ava võrdub 
kahega (f/D = 2, ehk fotograafiliselt 
väljendades F2 või F/2), mis või-
maldab avarat vaatevälja.

Osale merebinoklitele on sisse 
graveeritud mõõteskaalad, et hin-
nata objekti kaugust; veel võib 
merebinoklitest leida kompassi, 
mille näit on vaateväljas kenasti 
näha. Mõnele on sisse ehitatud kau-
gusmõõtja ning kaldenurga sensor 
ja miniarvuti, et hinnata ballistilisi 
trajektoore.

Erilise kasutusega on päikese-
binoklid, millega ei näegi muud 
kui Päikest, kuna filtrid kahanda-
vad binoklisse sisenevat valgust ja 
elimineerivad silmale ohtliku UV- 
ja IR-kiirguse. Päikesefiltri saab ette 
panna ka tavalistele binoklitele ning 
vaadelda päikesevarjutusi ja -plek-
ke. Sobiva adapteriga on võimalik 
läbi binokli pilti teha nii fotoaparaa-
di kui ka mobiiltelefoniga ja saada 
üsna häid tulemusi.

Kõige suurem binokkel on 
USA-s Arizona osariigis asuv Large 
Binocular Telescope (pildil), mille 
ühe silma läbimõõt on 8,4 m.
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gemat hinda (sest suurema esiläät-
sega binoklid on üldiselt kallimad). 
Nõnda julgevad trikitada odavama 
kauba tootjad; tuntud kaubamärgid 
sellise maineriskiga õnne ei proovi.

Eelkirjeldatud arvnäitajad ei kajas-
ta muidugi kogu tõde binokli-
te võimekuse kohta. Lõpptulemus 
oleneb veel klaaside ja prismade 
materjalist, nende kvaliteedist 
(nt kui palju õhumulle klaasis on), 
klaasdetaile katvate vääristuskihtide 
hulgast ja kvaliteedist, sisemiste 
prismade suurusest ja joondusest 

ning koostekvaliteedist. Kõigil 8 x 42 
binoklitel on sama suurendus, esiläätse 
läbimõõt, videvikutegur, väljundava 
ja teoreetiline lahutusvõime; erineda 
võivad tegelik vaateväli ja näiv 
vaateväli, aga mitte kuigi palju, ent 
sellegipoolest maksab üks binokkel 50 
eurot ja teine 2000 eurot.

Eri binokleid kätte võttes märkab 
kohe, et mõni on sirgete torude-
ga, aga teisel käib valguskiir jõnksu-
ga ehk objektiivi ja okulaari optilised 
teljed ei ühti (objektiivid paiknevad 
laiemalt või kitsamalt kui okulaarid). 

Binokli kirjelduses on optilise skeemi 
kohta enamasti märgitud roof prism
või Porro prism ja mõnikord harva ka 
Galilean. 

Kõige algsem on Galileo tüüpi 
skeem, kus kumer (koondav) objek-
tiivilääts ja nõgusläätsest (hajutav) 
okulaar tekitavad päripidise kujutise 
(◊ 2). Tänapäeval näeme sellist skee-
mi väikese suurendusega teatribinok-
lites ning uuemal ajal ka spetsiaalse-
tes astronoomilistes binoklites, kus 
pole oluline suurendus, vaid kogu-
tud valguse hulk ja väike mass. Selle 
disaini puudus on kitsas vaateväli ja 
võimetus pakkuda suuremaid suu-
rendusi. 

Tugevama suurenduse ja terava-
ma kujutise saab nn Kepleri skeemi-
ga, mis nõgusläätsest okulaari asemel 
kasutab kumerläätsest okulaari, kuid 
sellega kaasneb paratamatult pööra-
tud kujutis (◊ 2). Teleskoobiga taevast 
vaadeldes pole sellest ehk lugu, aga 
laevade ja vaenlase sõjaväe manööv-
rite jälgimiseks eelistatakse päripidist 
kujutist, mille tarbeks tuleb süsteemi 
lisada uusi elemente. 

Üks selliseid ongi Ignazio Porro 
leiutatud kahe prismaga kujutist 
pöörav süsteem, mis annab paljude-
le binoklitele iseloomuliku nurgeli-
se välimuse (◊ 3). Porro prisma on 
ajale hästi vastu pidanud süsteem, 
mis tagab kirka kujutise. Odavama 
klassi binoklite puhul soovitatakse 
just Porro prismadega binoklit, kuna 
seda on lihtsam toota, sest puudub 
vajadus erilise tehnoloogiaga optiliste 
katete järele. 

Paljud binoklitootjad on aga loo-
bunud Porro prismadega binoklite 
tootmisest – või plaanivad selle peagi 
lõpetada – ja on üle läinud optikaskee-
mile roof prism (◊ 3). Roof tähendab 
inglise keeles katust, nimetus tuleneb 
skeemis osaleva prisma tahkudest, 
mis paiknevad viilkatuse kujuliselt. 
Kasutatakse kahte tüüpi katuspris-
ma skeeme (Abbe-König ja Schmidt-
Pechan, skeemis osalevate prismade 
nimetuste järgi). Katusprisma skee-
mi eelis Porro skeemi ees on asjaolu, 
et objektiivi ja okulaari optilised tel-
jed ühtivad, mis võimaldab valmista-
da mõõtudelt väiksema, saledama ja 

Galileo teleskoobi põhimõte

Kepleri teleskoobi põhimõte

◊ 2. Algne Galileo teleskoop tekitab päripidise kujutise, kuid vaateväli ja 
suurendus on sel väike. Kepleri skeem on tõhusam, ent tekitab pööratud kujutise. 
Et kujutis õigetpidi pöörata, on tänapäeva binoklitesse lisatud prismade süsteem

objektiivid

prismad

Porro prismadega binokkel

okulaarid

objektiivid

prismad

okulaarid

Katusprismadega binokkel

◊ 3. Katusprismade süsteemi eelis algse Porro prismade süsteemi ees on asjaolu, 
et valgus väljub okulaarist sama telje peal, millel ta objektiivi siseneb. See võimal-
dab valmistada kompaktsemad binoklid 
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kompaktsema binokli. 
Nüüdseks on tehniline areng jõud-

nud sinnamaale, et katusprismaga 
binoklid on optiliselt sama head kui 
Porro prismaga binoklid, kuid siin 
tuleb silmas pidada paari olulist märk-
sõna, mida ostes vaadata: dielektrili-
ne kattekiht, mis tagab peegelduva-
te pindade parema peegelduvuse ja 
seega suurema valguse läbilaskvuse, 
ja faasikorrektuur, kuna peegeldudes 
lahutub valguskiir kaheks valguslai-
neks, mis on teineteise suhtes eri faa-
sis; kui see jääb parandamata, kaha-
neb süsteemi tõhusus ja tagajärjeks 
on kahvatum ja ebateravam kujutis.

Valguse läbilaskmise tõhusus, 
mida mõned tootjad oma binokli-
te kirjelduses näitavad, on parima-
tel kuni 97% ja siin on on suur roll 
optiliste pindade kattekihtidel, mis 
vähendavad kahjulikke sisepeegeldu-
si ja valguskadusid igal üleminekul 
õhust klaasi – neid võib ühes binokli 
torus olla üle kümne.

Selgenduskihid või vääristuskihid 
optilistel pindadel toimivad tänu val-
guse laineomadustele ja mida rohkem 
neid on, seda kirkam ja kontrastsem 
on kujutis, vähem on helke ja variku-
jutisi. Coated – Fully coated – Multi-
Coated – Fully Multi-Coated (FMC) 
on see skaala, millega tootja kasu-
tatud kihtide hulka iseloomustab. 
Praegusajal ei ole mõtet osta vähe-
mat kui FMC. Osa tootjaid on kirjel-
dusse lisanud uusi eristavaid nime-
tusi, nt Ultimate Reflection Coating, 
Swarobright, LotuTec jne. Välimistele 
läätsedele lisatakse teinekord märgu-
matu, mustust tõrjuv ja kriimustus-
te eest kaitsev kattekiht. Need tõsta-
vad hinda, kuid võivad osutuda vaja-
likuks.

Samas ei pruugi FMC kõigi jaoks 
tähendada sama asja, kuna puudub 
kokku lepitud standard. Multi tähen-
dab rohkem kui üks, aga kas see on 
kaks või seitse, jääb tootja südame-
tunnistusele ja ostja riskiks.

Läätsede ja prismade materjal. Kui 
on kaks sarnaste omadustega binok-
lit, kuid kirjelduses hakkab silma 
klaaside materjal kas BaK4 või BK7, 
siis tasub eelistada BaK4 versiooni. 

Kallimatel binoklitel rakendatakse 
ka eksootilisemaid klaasisorte, näi-
teks Zeiss kasutab mõnedel toodetel 
Schott HT-klaasi ja Jaapanist on pärit 
Hoya ja Ohara kvaliteetsed mater-
jalid. 

Eraldi tuuakse esile, kui objek-
tiivis on ED-element. ED tähistab 
eriti väikese dispersiooniga klaa-
si. Dispersioon on nähtus, kus eri 
värvused, millest valge valgus koos-
neb, murduvad õhk-klaas pindadel 
eri nurga all. Seetõttu on sinise valgu-
se fookuskaugus väiksem kui punasel 
valgusel ja vaatlejale paistavad vaa-

deldavad objektid värviliste servade-
ga, sest kui sinine on fookuses, siis 
punane on fookusest väljas, ja vastu-
pidi (◊ 4). 

Seda nähtust – läätsede kromaa-
tilist aberratsiooni ehk kromatismi – 
pidas ületamatuks probleemiks isegi 
Newton ja leiutas seetõttu peegel-
teleskoobi. Aeg läks edasi ja leiti, et 
ka Newton võis mõnes asjas eksi-
da: leiutati objektiiv, kus kromatism 
on märksa väiksem tänu kahest eri 
murdumisnäitajaga klaasitüübist val-
mistatud akromaatsele kaksikläätse-
le. Enamik binokleid ja ka pikksilmi 
on just seda tüüpi, kusjuures kalli-
matel mudelitel on üheks elemendiks 
ED-materjal, mis vähendab tajutavat 
kromatismi veelgi tõhusamalt. 

Siingi saab sammu edasi astuda: 
et saavutada veelgi kromatismivabam 
kujutis, on loodud kolmeläätselised 
apokromaatilised objektiivid (APO). 
Kolm läätse objektiivis suurendab 
paraku tunduvalt seadme massi ja ka 
hinda ning arvata võib, et erinevust 
korraliku ED- ja APO-binokli vahel 
märkab üksnes väga treenitud silm. 

Dispersiooni binoklites on vähen-
datud ka nõnda, et mõned läätsed 
pole valmistatud klaasist, vaid kristal-
lilisest kaltsiumfluoriidist, mille dis-
persioon on väike.

Binokli kere materjali võib jagada 
kahte ossa: struktuurne osa ja 
kattekiht. Hinna tõustes panustatakse 
binokli ehitusse rohkem metal-
li. Tippmudelitel on metalliks mag-
neesium, mis tagab tugeva ja vastu-
pidava kere, kuid on samas kerge. 
Paljud plastmaterjalid keskklassi too-
detel toimivad hästi, kuid liigendite 
kindluse peab ostja ise üle kontrolli-
ma, sest kaks binoklitoru peavad näi-
tama täpselt samas sihis ja seda kõigi 
järgnevate aastakümnete jooksul, kui 
binokkel võib maha kukkuda, vastu 
lauanurka kolksuda jne. Veel tasub 
kerelt otsida statiivikinnitusvinti, mis 
on tavaliselt liigendi otsas katte all.

Kere kattekiht on sageli kummine, 
mis peaks tagama vee- või pritsme-
kindluse. Veekindlusklass on tavali-
selt uhkelt esile toodud. Merebinoklile 
ei tee kahju ka vette pillamine ja osal 

|533| 

Kromaatiline
aberratsioon

◊ 4. Eri värvi valgused murduvad veidi 
eri nurga all (valguse dispersioon), see-
tõttu erinevad ka läätse läbinud val-
guse fookuskaugused värviti: seal, kus 
sinine on fookuses, pole seda punane, 
ja vastupidi. Selle nähtuse – kromaatili-
se aberratsiooni tõttu võivad läbi opti-
kaseadme vaadeldavad objektid näida 
värviliste servadega

Elu esimene jäälinnuvaatlus. Porro pris-
madega binoklile on omane nurgeline 
kuju
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neist on uppumist vältivad kaelarih-
mad. Mõned binoklid täidetakse läm-
mastiku või argooniga, et sisepinnad 
ei läheks uduseks, kui temperatuu-
ri- ja niiskusolud kiiresti muutuvad. 
Inertse gaasiga täidetud binokkel on 
kindlasti ka veekindel, kuid mitte iga 
pritsme- ja ilmastikukindel binokkel 
ei pruugi olla veekindel.

Viimast ostuotsust võivad mõju-
tada pisidetailid, näiteks klõpsuga 
fikseeruvad silma kauguse piirajad, 
mugav teravustamisnupp, mis ka kin-
nastatud käega täpse tulemuse annab, 
ergonoomiline kaelarihm või traksid, 
objektiivi ja okulaaride kaitsekatete 
ergonoomika, sobivus prillikandjale, 

mõlema silma eraldi fookustamise 
mehhanismi nutikus, värvus ja disain 
ning kaugus lähima objektini, mille 
kujutise teravaks saab.

Binoklit ostes tasub seda käes 
proovida ja sellega vaadata nii valges 
kui ka pimedas, et aimu saada selle 
sobivusest. Või siis osta sellisest vee-
bipoest, mis ilma liigse seletamiseta 
toote tagasi võtab, kui nädalase proo-
vimise järel kujuneb veendumus, et 
toode ei sobi. 

Isegi sama tootja sama tooteliini 
ja sama märgistusega binoklid võivad 
üksteisest erineda, seepärast tasub 
iga binoklit käsitada eraldi. Eriti oda-

vamaid, kuna kallimate tootemarkide 
valmistajad investeerivad suure hulga 
aega kvaliteedikontrolli igas etapis, et 
lõpptulemus varieeruks võimalikult 
vähe ja iga seade, mis nende märgi alt 
müüki jõuab, oleks pikalt kujundatud 
mainet väärt. 

Binokli sisse vaadates jälgige, kas 
mõlema silma osad näitavad täpselt 
ühte suunda, et objektist tekiks üks 
kokkusobiv kujutis, mitte kaks eral-
di hõljuvat pilti. Meie aju üritab küll 
väiksemaid ebatäpsusi korrigeeri-
da, kuid see väsitab ja on ebamu-
gav. Seega, proovides vaadake kau-
geid asju pikemalt kui paar sekundit. 

Veel vaadake, kas sirgjooned jää-
vad sirgeks ka binokliga vaadates. 
Seda eriti just vaatevälja ääreala-
del, kus moonutused kõige ilmse-
malt avalduvad. Mõningane vaate-
välja padjaefekt (barrel distortion; 
pisut väiksem suurendus vaatevälja 
servades) pole siiski kurjast, aga kui 
see häirima hakkab, siis tasub teist 
binoklit proovida. 

Veel tasub jälgida kontrastseid üle-
minekualasid (näiteks puulehed sini-
se taeva taustal), kus kõige selgemalt 
peaks paistma kromaatiline aberrat-
sioon (objektide ebaloomulikult värvi-
lised servad). Kui see häirima hakkab, 
otsi parem (ja kallim) toode. 

Vaata eemalt binokli sisse objektii-
vi poolt: korralike vääristuskihtidega 
klaaside pind on ühtlane ega hajuta 
pealelangevat valgust laikudeks laiali. 
Vaata, kas näed oma näo peegeldust: 
kui see on vaevumärgatav, siis on tegu 
korralike peegeldusvastaste kihtide-
ga. Mitmekihilised vääristused jäta-
vad objektiivile tavaliselt roheka või 
lillaka varjundi, kuid see pole alati nii. 

Kui vähegi võimalik, tee binokli-
ga proovivaatlus tähistaeva all ja jälgi 
tähelepanelikult mõnda tähte: see 
peaks olema selge valgustäpp võima-
likult väheste „kiirtega“. Liiguta tähte 
vaateväljas, vaata kord ühe, kord teise 
silmaga, ja märka, kas jääb midagi 
häirima. 

Martin Vällik (1970) õpetab Tallinna ing-
lise kolledžis füüsikat, vabamatel hetke-
del vaatleb tähistaevast, pildistab Kuud 
ning haldab veebilehti skeptik.ee ja teles-
koop.ee.

Avalikuks kasutuseks mõeldud binoklid Tallinnas Reidi teel 

Punajalg-tilder Vaindloo saarel asuval statsionaarsel merebinoklil, mis ilmselt on 
maha jäänud veel Nõukogude piirivalvest
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vaatlustorud leiate 
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Dmitri Lubenets, Toivo Maimets, 
Sulev Kuuse

Valgusmikroskoopia ajas-
tu alguseks peetakse 
saksa matemaatiku ja 

astronoomi Johannes Kepleri
(1571–1630), 17. sajandi teadus-
revolutsiooni võtmeisiku töid. 
Kepler pakkus 1611.  aastal või-
maluse rakendada kahte kume-
rat läätse, et vaadeldavat objek-
ti suurendada. Esimese niisuguse 
mikroskoobi pani 17 aastat hiljem 
kokku Christopher Scheiner (1575–
1650). Pärast seda kulus veel 27 aas-
tat, mille jooksul läätse kvaliteeti tun-
duvalt parandati, enne kui inglise 
teadlane Robert Hooke (1635–1703) 
kasutas korgipuu korkkoe lõike vaa-
dates esimesena sõna „rakk“, kirjelda-
des nähtud väikseid „poore“.

Hollandi ärimees ja teadlane 
Antonie van Leeuwenhoek (1632–
1723) on samuti mikroskoopia kui 
meetodi rajaja. Ta uuris ripsloomi, 
spermatosoide, baktereid, ühera-
kulisi ja hulkrakseid organisme. 
Leeuwenhoek kasutas selleks enda 
loodud ühe läätsega miniatuurset 
umbes viie sentimeetri pikkust sea-
deldist, mis suurendas kuni 275 
korda (vt ◊ 2).

Märkimisväärne läbimurre mik-
roskoopias toimus 200 aastat hiljem. 
1876.  aastal tegi Saksa füüsik Ernst 
Karl Abbe kindlaks, et mikroskoobi-
ga saadava kujutise kvaliteet oleneb 
valguse refraktsioonist ning tuli mõt-
tele, kuidas mikroskoobi konstrukt-
siooni paremaks muuta. Koos Carl 
Zeissi ja Friedrich Otto Schottiga
suutsid nad välja arendada erilise 
klaasi ning teha parema kvaliteediga 
apokromaatilise läätse, kus eri mur-
dumisnäitajatega valguskiired koon-
duvad ühes fookuspunktis, mistõttu 
on värviline kujutis terav.

Sellest ajast jõudis mikroskoopide 
areng uuele tasemele ning 1886. aas-
tal ehitasid Abbe, Zeiss ja Schott 
esimese kombineeritud mikroskoo-
bi, mille lahutusvõime lähenes näh-
tava valguse teoreetilisele piirile. 
Nende seadmest sai kõigi tulevas-
te valgusmikroskoopide prototüüp 
ning see koosnes suures osas sama-
dest elementidest, mis on omased ka 
praegus aja mikroskoopidele: valgus-
allikas, kondensor, preparaadilaud, 
objektiiv ja okulaar (◊ 3). 

Vaadates selle ehitust, on lihtne 
tutvustada mikroskoobi tööpõhimõ-
tet. Kõigepealt satub valgusallikast 
pärit valgus kondensorisse, mille 
abil suunatakse see preparaadilaual
olevale preparaadile. Seejärel sise-

neb preparaadi läbinud valgus objek-
tiivi, kust pääseb edasi okulaari ja 
sealt vaataja silma. Läbides objek-
tiivi ja okulaari läätsi, moodustavad 
valguskiired uuritava objekti suuren-
datud kujutise. Selline on kõige liht-
sama mikroskoobi tööprintsiip, kuid 
sellest arusaamiseks peab kõigepealt 
selgeks tegema valguse füüsikalised 
omadused. 

Kõige lihtsama seletuse järgi on 
valgus see, mida inimene oma silma-

dega näeb. See pole täiesti õige, 
sest on teada, et looduses lei-
dub ka ultravioletset või infra-
punast valgust, mida inimsilm 
pole võimeline nägema. Valgus 
on elektromagnetkiirgus, mida 

kantakse edasi footonite 
abil. 

Sada aastat tagasi oli 
tehisvalguse allikaks mikroskoo-
bis põlev küünal ja hiljem hõõg-
lamp. Nüüd võetakse laialt kasu-
tusele valgusdioode. 

Kuna valgus levib laineliselt, 
tähendab see, et eri värvusega 

valgust võib eristada nende laine-
pikkuse ja sageduse järgi. Tegelikult 
on olemas kindel seos elektromag-
netkiirguse lainepikkuse, sageduse 
ja energia vahel. Mida lühem on lai-
nepikkus, seda suurem on sagedus 
ja seda suurem energia on footoni-
tel (◊ 4). 

Elektromagnetkiirguse lainepik-
kused varieeruvad, kuid valgusmik-
roskoopiale pakub huvi kitsas spekt-
ripiirkond, kuhu kuuluvad ultravio-
lettvalgus lainepikkusega 350–400 
nanomeetrit, nähtav valgus laine-
pikkusega 400–700 nanomeetrit ja 
infrapunavalgus, mille lainepikkus 
on 700–800 nanomeetrit. Kõigile 
footonitele lainepikkustega vahe-
mikus 350–800  nm on iseloomuli-
kud nii ühised kui ka erilised oma-
dused. Näiteks ühtlases keskkonnas 

Kuidas valguse abil
looduse detaile vaadelda?

◊ 1. Kasutades sellist mikroskoopi, 
vaatles Robert Hooke taimede 
korkkoe ehitust. 1665. a ilmu-
nud raamatus „Micrographia“ 
kuulutas ta, et koed koosnevad 
väikestest struktuuridest ehk 
rakkudest  

◊ 2. Antonie van Leeuwen hoeki 
suurendav aparaat, millega 
ta vaatles väikseid objekte. 
Tänini on säilinud üheksa 
sellist seadeldist (paremal).  
Leeuwenhoek küünlavalgusel 
läbi oma abivahendi läätse 
teravikule kinnitatud preparaati 
vaatamas
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levivad kõik footonid ühesuguse kii-
rusega. Sattudes täisnurga all läbi-
paistvale pinnale, jätkavad kõik val-
guskiired oma sirgjoonelist liikumist 
ning murduvad või peegelduvad, kui 
nad langevad pinnale teravnurga all. 
Õigupoolest just tänu valguse mur-
dumisele, mis on tuntud kui refrakt-
sioon, tekibki mikroskoobis prepa-
raadi suurendatud kujutis. 

Vaakumis levib valgus ühesuguse 
kiirusega, footonid saavad seal läbida 
299 792 458 meetrit sekundis. Teistes 
keskkondades, näiteks õhus, vees või 
klaasis, on footonid vastastikmõjus 
keskkonna aatomite ja molekulidega 
ning selle tõttu levivad nad tavaliselt 

väiksema kiirusega. 
Valgus võib kahe keskkonna pii-

ril neelduda, peegelduda ja mur-
duda. Valgus neeldub siis, kui kogu 
footoni energia läheb üle elektronile 
ja energia hajutatakse soojuse kujul. 
Neeldumise tõttu näivad asjad musta-
na, sest mustale pinnale sattuvad foo-
tonid kaovad. Samas, me kõik teame, 
et mõnikord näeb muidu must, kuid 
läikiv pind välja hele. Fenomeni põh-
jus on valguse peegeldumine. 

Veeklaasis olev lusikas näib pain-
duvat õhu ja vee piiril. Sellist opti-
list nähtust nimetatakse valguse mur-
dumiseks ehk refraktsiooniks, mida 
põhjustab asjaolu, et valguskiired 

muudavad kahe keskkonna piiril oma 
levikunurka. 

Lähtudes valguse põhiomadus-
test, saame selgitada, kuidas mikro-
skoobis tekib objektist suurendatud 
kujutis. Samamoodi nagu esimestel 
mikroskoopidel on iga nüüdisinstru-
mendi põhikomponent läätsed. Väga 
sageli mõeldakse läätsede all ainult 
suurendavaid ehk positiivseid läätsi, 
kuid tegelikult on mikroskoopides ka 
vähendavaid ehk negatiivseid läätsi. 

Kõik läätsed jaotatakse omakor-
da kaheks: õhukesteks ja paksudeks. 
Õhukesed läätsed koosnevad ainult 
klaasist ja nendest on tavaliselt teh-
tud odavamad objektiivid. Kallimad 
seadmed sisaldavad pakse läätsi, mille 
üks pool on kaetud läbipaistva kile-
ga. Paksude läätsedega süsteem aitab 
vähendada kromaatilist kõrvalekal-
let, mida põhjustab eri värvi valgu-
se murdumine objektiivis eri nurka-
de all.

Olenemata mikroskoobi optilisest 
ehitusest on mikroskoobi okulaari 
otstarve alati suurendada vahepilti, 
st olenemata objektist, mida vaada-
takse, saadakse temast suurendatud 
kujutis. Vanasti koosnesid okulaa-
rid kahest läätsest. Tänapäeval või-
vad kallimad okulaarid sisaldada kuni 
kaheksat läätse ja annavad terava, 
suure vaateväljaga pildi. 

Tegelikult on okulaari vaateväl-
ja suurus üks oluline omadus, mis 
oleneb otseselt okulaari suurendu-
sest. Mida tugevam suurendus, seda 
väiksem vaateväli. Väga võimalik, et 
just selle pärast on kõige levinumad 
kümnekordse suurendusega okulaa-
rid, kuna lõppsuurenduse ja vaateväl-
ja suuruse suhe on neil kõige parem. 

Samas peab mainima, et vajadu-
se korral saab mikroskoopi paigalda-
da ka 8-, 15- või 20-kordseid okulaa-
re. Kombineerides 20-kordse okulaari 
100-kordse objektiiviga, on võimalik 
saada 2000-kordne lõppsuurendus, 
kuid tegelikult ei tähenda suurem 
pilt automaatselt paremat pilti, kuna 
mikroskoobi lahutusvõime (vähim 
kaugus kahe punkti vahel, mida inim-
silm suudab veel eristada) on piiratud 
ning teoreetiliselt ei saa olla parem 
kui umbes 200 nanomeetrit ehk 0,2 
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◊ 3. Tänapäevane teaduslaboris pruugitav Zeissi uurimismikroskoop (paremal) ja 
19. sajandi lõpukümnendi Leitzi mikroskoop  

◊ 4. Elektromagnetkiirguse spekter
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mikromeetrit. See on pool väiksei-
mast nähtava valguse lainepikkusest.

Kõikidest mikroskoobiosadest on 
kahtlemata kõige keerulisema ehi-
tusega objektiiv. Nüüdisajal kinni-
tatakse mikroskoobi külge korraga 
mitu objektiivi (tavaliselt kolm kuni 
kuus). Selline süsteem, mida nimeta-
takse ka revolvriks, võimaldab kiires-
ti objektiivi vahetada. Me juba teame, 
et objektiiv vastutab preparaadi kuju-
tise suurendamise eest, kuid see pole 
ainuke ülesanne. 

Tänapäevased objektiivid tagavad 
ka võimalikult suure lahutusvõime 
ning parandavad  eri sfäärilistele läät-
sedele iseloomulikke kõrvalekaldeid. 
Optilisi vigu on väga tähtis paranda-
da, et saada kvaliteetne pilt, kuid täie-
likult neist kõigist lahti ei saa. Peale 
selle teeb ühe aberratsiooni paranda-
mine sageli teise suuremaks ja mik-
roskoobi tootjad peavad valima, mil-
list viga kõigepealt parandada, ning 
proovima samas vähendada teisi vigu. 

Mikroskoopias ei olene hea pildi 
saamine mitte ainult objektiivi läät-
sedest, vaid ka valgusallikast ja kon-
densorist. Samamoodi nagu kalli-
mad objektiivid koosnevad ka pari-
mad kondensorid mitmest läätsest 
ja on võimelised vähendama kõrva-
lekaldeid.

Igas mikroskoobis on valgusal-

lika põhiülesanne preparaadi ere ja 
ühtlane valgustus. See on hädava-
jalik, et vaatleja saaks kindel olla, et 
pildil on kõik valguse intensiivsu-
se ja kontrastsuse variatsioonid pärit 
ainult preparaadist, mitte puuduli-
kust valgustusest. Ideaalis peaks val-
gusallikas olema ümar, kuid tavaliselt 
täidab seda rolli piklik küünlaleek või 
hõõglambiniit. 

Esimestes mikroskoopides foo-

kustati valgusallikast tulevat valgust 
kondensori abil otse preparaadile, 
mille tõttu oli valgustus ebaühtlane ja 
hämar. Olukord muutus 1893. aastal, 
kui August Köhler (1866–1948) pani 
lambi ja kondensori vahealasse lisa-
läätse, mille ta nimetas kollektoriks. 
Kollektori abil fookustatakse lambist 
tulev valgus kondensori fokaaltasan-
dile nii, et see täidab kondensoriava 
täielikult. Tänu sellele töötab lambi 
iga hõõgniit nagu iseseisev valgusal-

likas ning preparaadi valgustus tuleb 
ühtlane ja ere. Köhleri välja mõeldud 
valgustamispõhimõte on tänapäeval 
laialt kasutusel. 

Mikroskoopia vaatlusmeeto-
deid võib jagada mitmeti. Näiteks 
on olemas stereo- ja liitmikroskoo-
bid. Liitmikroskoopide hulka kuulu-
vad tavamikroskoobid (pealtvalguse-
ga) ja invertmikroskoobid (altvalgu-
sega). Tavamikroskoobid võivad olla 
helevälja- või tumeväljamikroskoo-
bid. Samuti kasutatakse faaskont-
rast-, fluorestsents- ja konfokaalmik-
roskoopiat ja meetodeid.

Stereomikroskoobid on mõel-
dud suuremate objektide (putukate, 
mineraalide, koepreparaatide, elekt-
rooniliste skeemplaatide jms) vaatle-
miseks. Esimese stereomikroskoobi 
pani 1896.  aastal kokku Carl Zeiss. 
Erinevalt esimestest liitmikroskoo-
pidest oli stereomikroskoobil kaks 
paaris töötavat objektiivi ja okulaari. 
Seetõttu vaadeldakse ühe preparaa-
ti kahe optilise raja kaudu. Parem ja 
vasak silm näevad objekti veidi erine-
va vaatenurga all ning tekkinud kuju-
tise tõlgendab aju kolmemõõtmelise 
pildina (◊ 5).

Liitmikroskoop (ingl compound 
microscope) on nii nimetatud see-
pärast, et lõpp-pilt objektist tekib 

◊ 5. Stereomikroskoopide näidised. Vasakul 40 aastat tagasi NSV Liidus toodetud binokulaar ehk stereomikroskoop MБC-9 
(suurendab 4,8 kuni 56 korda) ja paremal nüüdisaegne stereomikroskoop Leica M165 FC (suurendab 7,3 kuni 120 korda), mis 
võimaldab ka digitaalset töötlust 

Esimestes 
mikroskoopides 
fookustati 

valgusallikast tulevat 
valgust kondensori abil otse 
preparaadile, mille tõttu 
oli valgustus ebaühtlane ja 
hämar.
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mikroskoobi kahe põhikomponendi 
objektiivi ja okulaari koostöös. Kuna 
liitmikroskoop lubab jälgida prepa-
raate 40–2000-kordse suurendusega, 
on nad asendamatud mikroorganis-
mide, rakkude ja rakustruktuuride 
uuringutes. Nende alusel on ehitatud 
kõik nüüdisaegsed valgus- ja fluorest-
sentsmikroskoobid. 

Tehniliselt jagatakse liitmikro-
skoobid kaheks rühmaks. Esimesse 
rühma kuuluvad tavamikroskoo-
bid (ingl upright microscope) ja 
teise invertmikroskoobid (ingl 
inverted microscope). Optiliselt 
töötavad mõlemad variandid ühte-
moodi, kuid erinevalt tavamikro-
skoopidest saab panna invertmik-
roskoobi alla näiteks Petri tassi või 
muu suurema koekultuuri anuma. 

Invertmikroskoopide (◊ 6) töökau-
gus on suurem kui pealtvalgusega 
mikroskoopidel.

Tavamikroskoopide valgusallikas ja 
kondensor on paigaldatud preparaa-
dilaua alla. Valgus läbib kondenso-
ri, preparaadilaual paikneva objek-
ti ning satub objektiivi. Kuna liit-
mikroskoopide objektiividel on väga 
lühike töökaugus, näiteks sajakordse 
suurendusega objektiivi puhul võib 
see olla vaid 0,25  mm, ei mahu selle 
alla midagi muud peale preparaadi 
alusklaasi. 

See tekitab probleeme. Näiteks 
pole tavamikroskoobiga võimalik 
jälgida rakke, kui nad elavad ja pal-
junevad Petri tassil. Nad lihtsalt 
ei mahu objektiivi alla, kuna kõige 

väiksem Petri tass on umbes 6 mm 
kõrge. Et vaadata selliseid elavaid 
rakke, on mõeldud välja invertmik-
roskoop. 

Erinevalt tavamikroskoobist paik-
nevad invertmikroskoobi valgus-
allikas ja kondensor vaadeldava objek-
ti kohal. Kondensori ja preparaadi-
laua vahel on umbes 60–80 mm. Selle 
tõttu mahuvad invertmikroskoobi 
esemelauale ka Petri tassist kõrge-
mad anumad. Objektiivid paiknevad 
preparaadilaua all ning objekti vaa-
deldakse altpoolt. Invertmikroskoobi 
ehitus lubab vaadelda koekultuuri 
labori kasvutingimustes näiteks Petri 
tassi avamata.

Kõige lihtsamat tavamikroskoo-
piameetodit nimetatakse heleväl-
jamikroskoopiaks (ingl bright field 
microscopy). See on kõige elemen-
taarsem mikroskoop, mis on varus-
tatud üksnes valgusallika, konden-
sori, objektiivi ja okulaaridega (◊ 7). 
Helevälja puhul valgustatakse uuri-
tavat objekti ühtlase valguskiirega. 
Tihedamad alad neelavad valgust 
ning vaatleja näeb neid struktuure 
tumedana heledal taustal. Värvides 
preparaati eri värvidega, saavutatakse 
üsna detailne värviline pilt. 

Heleväljameetodit võib rakenda-
da üksikrakkude analüüsil, kuid kõige 
parem see siiski ei ole. Üksikud rakud 
on enamasti läbipaistvad ja väga 
üksikasjalikku pilti nendest ei saa. 
Kõige paremini sobib heleväljamee-
tod värvitud koelõikude või taime-
struktuuride vaatlemiseks.  

Teine lihtne  tavamikroskoopia-
meetod, mis nõuab üksnes erilist 

◊ 6. Eri tootjate invertmikroskoobid: vasakul Zeiss Axiovert 100S, mis on mõel-
dud mikrotoiminguteks (nt rakkude süstimine, blastotsüsti injektsioon jt); pare-
mal Nikon Diaphoti klassikaline invertmikroskoop. Mõlemad suurendavad kuni 
400 korda
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kondensorit, on tumeväljamikro-
skoopia (ingl dark field microscopy). 
Selle meetodi eripära seisneb selles, 
et preparaati ei valgustata mitte üht-
lase valguskiirega, vaid valguse teel on 
takistus. Tumevälja puhul varustatak-
se kondensor füüsilise tõkkega, mille 
abil kõik valguskiired, mis on võime-
lised sattuma objektiivi, blokeeritakse. 
Teisisõnu, preparaati valgustatakse nii, 
et objektiivi sisse satub üksnes prepa-
raadi läbimisel hajunud valgus. 

Seepärast näeb vaatleja valgust 
hajutavaid rakustruktuure heledana 
mustal taustal. Tumeväljameetodit 

kasutatakse siis, kui on vaja uurida 
elusaid läbipaistvaid objekte (üksikud 
rakud, bakterid, mere mikroorganis-
mid), mida ei ole mingil põhjusel või-
malik värvida. 

Kuidas valida mikroskoopi? Et avas-
tada maailma saladusi, piisab loo-

dusehuvilisele alustuseks luubist. 
Seejärel võib näiteks kahest kumerast 
kellaklaasist teha endale ise kaksik-
kumera suurendava läätse. Kindlasti 
pole vaja osta teaduse viimast saavu-
tust, piisab, kui leida antiigipoest või 
kooli vanast bioloogiaklassist „tsaari-
aegne“ luup või mikroskoop, ja maa-
ilm avaneb su ees.

Eesti edasimüüjad pakuvad ka 
mitmesuguseud uusi mikroskoope. 
Suurima võimaliku suurenduse tea-
dasaamiseks tuleb vaadata kaasas ole-
vate objektiivide suurendust ja kor-
rutada see okulaari suurendusega. 
Näiteks kui mikroskoobi objektiivi 
suurendus on 4, 10 ja 40 korda ja oku-
laari oma 10  korda, siis mikroskoo-
bi suurendus on vastavalt 40, 100 ja 
400 korda.

Kui huvipakkuv mikroskoop või-
maldab vaadelda objekti nii pealtval-
guse kui ka altvalgusega, saab sellega 
peale tavaliste preparaatide vaadelda 
väikseid ruumilisi objekte, kasutades 
pealt- ehk külgvalgust. Üksnes altval-
gustusega mudelite puhul ei saa seda 
teha, kuna mikroskoobi töökaugus on 
väike, preparaat saab olla ainult alus- 
ja katteklaasi vahele surutuna.

Tähtis on meeles pidada, et kui 
mikroskoop on olemas, siis tuleb 
tema eest ka hoolitseda. See peab 
olema alati tolmu eest kaitstud. 
Mikroskoopi ei tohi lasta kukku-
da, sest läätsed võivad oma kohalt 
nihkuda ning pildi teravus kaduda. 
Kindlasti ei tohi mikroskoobi kõige 
tähtsamaid osi – objektiivi ja oku-
laari – hoida hooletult. Kui nende 
klaaspinnale tekivad kriimud, siis 
ei ole võimalik mikroskoopi enam 
päästa.

Mikroskoopia on imeline ja see, 
mida võib näha, kasutades mitmesu-
guseid mikroskoopia meetodeid, on 
vaimustav. 

Dmitri Lubenets  (1981) on rakubioloog, 
Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudi insener.

Sulev Kuuse (1962) on rakubioloog, 
Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudi vivaariumi juhataja.

Toivo Maimets (1957) on Tartu ülikooli 
rakubioloogia professor.

◊ 7. Nüüdisaegsem Olympuse BX61 pealtvalgustusega mikroskoop, millel on ka 
ultraviolettvalguses objektide vaatamise filtrid ja vastavad objektiivid. Suurendab 
40 kuni 1000 korda

 Et avastada 
maailma 
saladusi, piisab 

loodusehuvilisele alustuseks 
luubist.



Galaktika NGC 4651, ESA/Hubble & NASA, D. Leonard

Mikroskoop Biolux NV
Suurendus 20–1280×.
Kohver ja vajalikud tööriistad,
PC okulaar (1280×720 px),
pealt- ja altvalgustus,
peennihikuga slaidihoidik
Sobilik lapsele ja koolile!

Stereomikroskoop
Analyth STR 10x-40x
Suurendus 10x, 20x, 40x
Toide AA patareidelt,
USB kaabliga või vooluvõrgust.
Putukad, kahjurid, mineraalid,
margid, mundid, trukkplaadid jne
239 €

Biolux LCD
Touch HDMI
Uus puutetundliku
ekraaniga mikroskoop,
mille pildi saad otse
ekraanile kuvada
(mikro-HDMI)!
Suurendus 30x-1125x
5 Mpix CMOS sensor
319 €

155€

SkyWatcher 
StarQuest 130P
Paraboloidse peapeegliga refl ektor
D=130 mm
F=650 mm
Suhteline ava F/5
Okulaarid 10 mm ja 25 mm
Punatäpp otsija
Uue disainiga 
Eq/AltAz monteering 
kolmjalal

369 €

Bresser Messier 
AR-102/1000 Exos-1
Arkomaatiline läätsteleskoop
D=102 mm
F=1000 mm
Suhteline ava F/10
26 mm okulaar
6x30 niitristiga optiline otsija
Komplektis päikesefi lter
Stabiilne Exos-1ekvaatoriline montee ring 
terastorudest kolmjalal
525 €

Binokkel Pirsch ED 8x42
Esilääts madala dispersiooniga ED klaasist
Esiläätse läbimõõt 42 mm
Suurendus 8x
Vaatevälja laius 1000 m kaugusel 125 m, 7,14°
Täidetud argooniga
Veekindel (IPX7)
Läätsed mitmekordsete katetega (FMC)
Schmidt-Pechan katusprisma optiline skeem
Prisma materjal BaK4
Peegelduvatel pindadel dielektrilised vääristuskihid
Faasikorrektuur
636 g
385 €

Binokkel Condor 10x42 UR
Esiläätse läbimõõt 42 mm
Suurendus 10x
Vaatevälja laius 1000 m kaugusel 111 m, 6,34°
Täidetud lämmastikuga
Veekindel (IPX7)
Läätsed mitmekordsete katetega (FMC)
Schmidt-Pechan katusprisma optiline skeem
Prisma materjal BaK4
Hõbetatud peegelduvad pinnad
669 g
209 €

E-pood:  teleskoop.ee
Helista: 528 9895
Kirjuta: taevatoru@teleskoop.ee
facebook.com/teleskoop.ee

Võta julgelt
ühendust!

Ostueelne ja -järgne
nõustamine 
eesti keeles

TELESKOOP.EE
AINULT HEAD TELESKOOBID
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Tegutse teadlikult 

Martin Tikk

Maailm on täis elu, mis 
pidevalt areneb ja muu-
tub. Meil on õnn ja võima-

lus jälgida selle kulgu. Oma mõtteid ja 
soovitusi jagavad sagedased loodus-
vaatlejad, kes ühtlasi tutvustavad eri-
lisi looduse jälgimise paiku.

Tartu ülikooli harrastusteaduse 
peaeksperdi Veljo Runneli sõnul on 
loodusesõbral tavaliselt välja kujune-
nud tungiv vajadus veeta aega loodu-
ses, tunnetada ja teada saada, mis seal 
toimub. Nõnda saadakse osa loodu-
sest. Selle kõige olulisem osa ei pruu-
gi alati olla elusolendite liikide tund-

mine, nimepidi teadmine, kuid kind-
lasti hakkab see ajapikku külge ning 
sellega kaasneb soov oma tähelepane-
kuid süstematiseerida ja jagada. 

Üks parimaid looduse vaatlemi-
se kohti on muidugi oma maakodu. 
Vabakutselisele matkajuhile Gertrud 
Sultsile meeldib kõige rohkem loo-
dust vaadelda just seal: „Olen seda 
kohta näinud läbi oma lapsepõlve 
erinevates oludes ja ka muutumises. 
Olen kohanud mitmesuguseid linnu-,
taime- ja loomaliike, mis on minu 
jaoks üks tõeline ökoloogiline para-
diis“. 

Ta lisab, et ümbruskonnas on Papi, 

Jõemõisa ja Kaiu järvekooslus, kus on 
mõnus paadiga kulgeda. Vahest on 
ta samas kandis konnanud ka endise 
Saare mõisa aladel, sest lood mõisast 
ja mõisapreilist olid teda lummanud 
juba lapsena. Põhja-Eestis köidavad 
teda Kakerdaja, Kõnnu-Suursoo ja 
Laukasoo (Palmse mõisa lähedal). 

Eestimaa rohelise liikumise projek-
tijuht Karola Kivilo mainib, et tema 
loodusvaatlused sünnivad eelkõige 
Vooremäel metsas uidates. Nädalast 
nädalasse uudistab ta, kuidas lumi 
sulab, pungad puhkevad, puud aega-
misi lehte lähevad ja ümbrus ühtäkki 
pärat vihma ja sooja lopsakalt roheli-
seks muutub. Praegu saab jälgida pii-
belehtede valgete õite avanemist.

Loodusfotograaf Aldo Rääbis 
peab üheks oma lemmikpaigaks 
Madisemäge. „Olen seal küll vähe 
käinud, kuid mõtlen, et see ongi üks 
maagilisi paiku, kuhu ei peagi väga 
tihti sattuma,“ kirjeldab ta.

Madisemägi asub Alam-Pedja 
looduskaitsealal keset metsi ja soid. 
Sinna saab minna mööda Kirna mat-
karada. Kui jõuda rippsilla juurde, 
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Drooniga pildistamine võimaldab avastada loodust uue nurga alt ning seeläbi kogeda suurt looduslaama
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peab tegema kõrvalepõike ning veel 
paar kilomeetrit mööda sihti kõndi-
ma. Kui oled jõudnud lagendikuni, 
mille keskel asub väike mägi ja kõrge 
vaatetorn, oledki jõudnud kohale. 
Aldo Rääbist köidabki kogu paik kui 
tervik: siin saab teha paarikilomeetri-
se matka Madisemäeni ning uudista-
da üsna ümmargust lagendikku, mis 
on ümbritsetud metsaga; kirsiks tor-
dil või õigemini mäel on vaatetorn.

Loodust vaadeldes ja kuulates saab 
ka oma kuulmismeelt ja tähelepanu 
erksana hoida. „Kõrvade kaudu ilm-
selt võtangi loodusest rohkem kui 
silmadega,“ mõtiskleb Veljo Runnel. 
Viimase paarikümne aasta jooksul 
on kodulinna Tartu läheduses kuju-
nenud välja mitu looduspaika, kus 
on kosutav sageli käia. Paika sattu-
des vaatab Runnel üle vanad tutta-
vad ning kasutab võimalust uusi liike 
õppida või nende käitumisest rohkem 
teada saada. 

Gertrud Sultsi arvates toob iga uus 
valgusnurk või rada avastamisrõõmu 
ka kohtades, kus on varem käidud. 

Loodust vaadeldes tasub lülitada end 
muust argielust välja. 

Karola Kivilo meelest on hommi-
kuste jalutuskäikude loodusvaatlused 
otsekui ankur elumeres: alati olemas 
ja pakuvad tuge, hoolimata heitlustest 
tema ümber ja sees. See on tasakaa-
lukese. Käies korduvalt samas paigas, 
saad osaks selle koha loodusest ja loo-
dus saab osaks inimesest. 

„Kevadel oli eriline aeg, kui märka-
sin metsas oma teises lemmikpaigas 

Risttee tiigis ohtralt pisikest konna-
kudu. Sain seda vaatamas käia näda-
lavahetuseti maale minnes ning nägin 
iga nädal tohutuid muutusi. Minu 
jaoks sai konnakudust tiigis sümbool-
selt see, mida elus väärtustan: vaadel-
da samas paigas aastaaegade muutust 
ja eluringe,“ sõnab Kivilo. 

Aldo Rääbis toonitab veel kord, et 
loodust vaadeldes on oluline eemal-
duda tavaelust ning keskenduda loo-
dusele. Linnuhääled, tuule ja looma-
de tekitatud helid – need on hoopis 
teistsugused, kui oleme harjunud lin-
napildis kuulma. Kui süveneda, on 
need puhtamad, loovad tugevama 
tunde. Ühtlasi on tore uudistada loo-
made jälgi, sest neid avastades võib 
aduda, et nemadki on viibinud täpselt 
samas kohas, nõnda oleksime võinud 
mingil hetkel isegi kohtuda.

Vaatlustel on abiks fotoaparaat või 
helisalvesti, kuid aeg-ajalt on hea 
tajuda loodust vahetult, ilma optika-
seadmete või kõrvaklappideta. Siiski 
on moodsad salvestusvõimalused 
kasulikud, kuna nii saab kohatud liike 
hiljem täpsemalt määrata.

Eesti ornitoloogiaühingu teavitus-
koordinaator Eva-Liisa Orula teeb 
suure osa oma loodusvaatlustest 
Tartu linnas. Ta mainib: „Pean ennast 
juhuvaatlejaks, sest tavaliselt saavad 
linnuvaatlused käigu pealt rakendu-
ses Legulus üles märgitud, näiteks 
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Käies korduvalt 
samas paigas, saad 
osaks selle koha 

loodusest ja loodus saab 
osaks inimesest. 
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teel kontorisse, koju, jalutuskäigul või 
ka lihtsalt koduaknast välja vaadates.“

Peamiselt teebki ta linnavaatlusi. 
Kui Eestimaal satub ette mõni huvi-
tav loom, taim või seen, mis köidab, 
siis saab ka selle määrata ja vaatluste 
andmebaasi sisestada.

Vaatlemine aitab mõista looduse 
väärtust. Karola Kivilole on loodus 
omaette väärtus ega peagi inimese-
le midagi ainelist pakkuma. Kuulda 
oravat tegutsemas ja vaadelda ta lii-
kumist puult puule ning loomade 
tegevuse jälgi metsas pakub rohkem 
rõõmu kui ükski raha eest pakutav 
meelelahutus. 

Kivilo lisab: „Olen mõelnud vanema 
põlvkonna peale, kes on terve elu ela-
nud samas kohas. Vaatasin 92-aasta-
seks elanud vanavanaema magamistoa 
aknast välja ja kujutlesin, milline võib 
olla tunne terve elu nendest akendest 
välja vaadata, nähes aastaaegade vahel-
dust, muutusi maakasutuses, taimkat-
tes ja inimtegevuse jälgedes. See on 
midagi erilist ja romantilist, mida täna-
päeval nii tihti enam ei kogeta. Olla 

ühes paigas pikka aega loob võimaluse 
õppida lugema ilma, pilvi ja hommikust 
udu, lindude hääli ja loomade jälgi.“

Eva-Liisa Orula sõnul on loodust 
vaadelda iseenesest lihtne: tuleb vaid 
enda ümber ringi vaadata ja mär-
gata. Ka vaatlusandmete kirjapanek 
ja talletamine on muutunud lihtsaks 
ja mugavaks tänu nutiseadmetele ja 
rakendustele. „Ühel hommikul jalu-
tasin kontorisse ja märkasin tänava-
nurgal teed ületavat oravat. Võtsin 
taskust telefoni ning sisestasin sealsa-
mas rakenduse Legulus kaudu vaatlu-
se aja, koha ja liigi. Natukene hiljem 
oli vaatlus juba portaalis eElurikkus 
üleval ja minu väike panus harrastus-
teadusesse antud,“ sõnab ta.

Veljo Runnel tunneb muret, et 
mitme lemmikpaiga elurikkus on 
pidanud alla vanduma inimese majan-
duslikele huvidele. Üks säärane koht 
on Pähklisaare maastikukaitseala, kus 
kakskümmend aastat tagasi trummel-
dasid rähnid ja huikasid händkakud, 
kuid nüüdseks on loodusliku ilmega 
vanem mets sealt raiete tõttu peaaegu 
kadunud ja asendunud võsaga. 

Viimastel aastatel on Veljo Runnel 
oma kodulähedaste vaatluskäikude-
ga nihkunud Pähklisaarest veidi ida 
poole, Tähemaale. Emajõe Suursoo 
serva jääv metsasem ala pakub tore-
daid kohtumisi kakkudega ning sügi-
sel võib siin kuulda pulmitavate põt-
rade ohkimist. Viimaste aastate laial-
dased raied on küll jõudnud siiagi 
ning paar aastat tagasi võeti maha 
ka kakumets. Õnneks on siin hiljuti 
loodud Tähemaa kaitseala, kus loo-
detavasti võib edaspidigi händkak-
ku näha. 

Veljo Runnel eristab kaht pea-
mist looduse vaatlemise viisi: „Üks 
on pigem teaduslik ja reaalsem: mää-
ran hoolega liike, kuulan hoolikalt ja 
püüan tabada igat eluvormi, mis mu 
ümbruses tegutseb. Teisel juhul kul-
gen pealtnäha niisama: vaatlen loo-
duse värve, kuulatan mahlakaid heli-
sid, luuletan endamisi ning lihtsalt 
naudin looduse ilu ja võlu“. 

Martin Tikk (1997) on kaitsnud Eesti 
maaülikoolis magistritöö, EMÜ rohelise 
ülikooli peaspetsialist.

Tegutse teadlikult 
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Madisemäe tamme korduv pildistamine aitab paremini märgata looduse kulgu ja talletada pildistaja mälestusi
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Rainar Kurbel, Toomas Hirse

Leeder-sõrmkäppa on Eestis esi-
mest korda maininud Johann 
von  Luce 1823.  aastal raama-

tus „Topographische Nachrichten von 
der Insel Oesel“. Friedrich Schmidt 
kinnitab 1855. aastal ilmunud raama-
tus „Flora des silurischen Bodens von 
Ehstland, Nord-Livland und Oesel“ 
täpsemaks asukohaks „kuivas leht-
metsas Austla küla juures Karala 
lähedal Saaremaal“. Samast teosest 
pärineb ka väide, et Eestis kasvavad 
ainult kollaseõielised taimed. 

19. sajandi jooksul on ilmunud mitu 
leeder-sõrmkäpa leidumist kinnita-
vat kirjandusallikat. Lisateavet 
need ei sisalda, kohana on 
mainitud ikka Karala 
(Karral). Säilinud on mitu 
herbaareksemplari: Eestis 
6, Peterburis 12 ja Riias 4; 
nende järgi kasvas vanasti 
Eestis ainult kollane vorm.

Leeder-sõrmkäpa leviku vii-
mased päevad on hästi kokku võtnud 
Gustav Vilbaste (Vilberg) 1929. aastal 
raamatus „Looduskaitsest ja kaitsta-
vatest taimedest“: „Sama taime leidis 
dr. Johannes Klinge 1900. a. juuni alul 
Haustlast veel suure otsimise peale 4 
eksemplari. Paar nädalat hiljem otsis 
taime sealt prof. Karl Reinhold Kupffer 
asjata, kuid 1901 suvel leidsid Kupffer 
ja dr Lackschewitz sealt veel ühe taime. 
1907 ei leidnud Kupffer sealt, hoolsai-
male otsimisele vaatamata, mitte üht-
ainustki leedrilehist käppa“.

Levinud versiooni kohaselt kor-
jati populatsioon tühjaks teaduslikel 
eesmärkidel. Kindlasti võis tollel ajal 
populaarne herbariseerimishuvi olla 
üks tegur. Ka Soome lõunarannikult 
on see liik nüüdseks kadunud, kuid 
Ahvenamaal, Gotlandil ja Ölandil on 
leeder-sõrmkäpp veel praegusajalgi 
kohati arvukas.

Seadnud sihi taastada leeder-
sõrmkäpa populatsioon, tõi Eesti 
orhideekaitse klubi 27.  mail 

1989.  aastal Ahvenamaalt 27 taime. 
(Vastutasuks viidi sinna Soomest 
kadunud muguljuured.) Päev hil-
jem istutati need sõrmkäpad Lääne-
Saaremaale kahte kohta maha. 
Esimestel aastatel hulk taimi õitses ja 
viljus, seejärel õitsemine aina vähe-
nes, veel mõni aasta hiljem olid järele 
jäänud üksnes lehti näitavad isendid 
ning nüüdseks on needki hääbunud.

Leeder-sõrmkäpp kasvab 20–30 cm 
kõrguseks ja meenutab kasvuku-
jult käpa perekonna liike. Soomes 
ja Rootsis on ta maikuus orhidee-
de hulgas esimene õitseja, tõenäoli-
selt on ta seda Eestiski. Läänemere 
ümbruses kasvab see liik loopealse-
tel, hõredates puistutes ja puisniitu-
del, mullakihiga kaetud kaljupaljan-
dikel. Lõunapoolsemas Euroopas on 
aga levinud peamiselt mägedes.

Liik on omapärane selle poolest, et 
kogu areaali ulatuses leidub nii kol-

laseid kui ka punaseid õisikuid. Kuid 
ainult Norras ja Eestis on teada üks-
nes kollane vorm. Värvuskontrasti 
tõttu on tekkinud ka taime rootsi-
keelne nimetus Adam och Eva. 

6. juunil 2021 juhtus Saaremaal 
see, mida keegi, ka leidjad ise, enam 
ei julgenud Eestis tõenäoliseks pida-
da. Otsisime parasjagu varajast tõm-
mut käppa, kui ühe suure kadakapuh-
ma tagant vaatas ühtäkki vastu mida-
gi, mida aju ei tahtnud esialgu omaks-
ki võtta – leeder-sõrmkäpp? Äkki on 
ikka midagi muud? Aga ei ole ju!

Pärast esmamärkamise šokki hak-
kasime arvukust hindama. Juba pilk 
eemale kinnitas, et taimi on vähe-
malt kümmekond. Ent märkamatult 
oli loendus jõudnud sajani! Loendada 
polnud kuigi lihtne, sest leeder-sõrm-
käpad sarnanevad üpris suuresti ära-
õitsenud nurmenukkudega, mida 
seal jätkus. Õnneks oli kasvukoht ligi 
paari saja meetri suurune. Loendamise 
käigus saime kinnitust õite värvuse 
kohta: eranditult ainult kollased, nii 
nagu ajalooliselt on olnud.

Üllatav, et tegemist polnudki 
ootuspärase Austla–Karala–Vilsandi 
piirkonnaga. Kasvukoht on hoopis 
palju kilomeetreid eemal kohas, mil-
lele pole ajaloost ühtki viidet. Oleme 
arvamusel, et see liik ongi seal mere-
lähedasel loopealsel kogu aeg olnud. 
Esialgu samal ajal Austla kohaga, hil-
jem aga ainsana. 

Järgmise sammuna tuleb leeder-
sõrmkäpp taas võtta Eesti kaitsta-
vate taimede nimistusse ja määrata 
talle esimese kaitsekategooria staa-
tus. Ehkki seda liiki leidub mõnelgi 
Läänemere saarel, on tegu taanduva 
liigiga piirkonnas ja Eesti ainuke leiu-
koht ei jäta samuti muud võimalust.

Kannatamatult ja suure huviga 
ootame järgmise aasta maikuud, kui 
Saaremaal saab taas näha, kuidas kol-
lased leeder-sõrmkäpad vaheldumisi 
nurmenukkudega alvarit kaunistavad. 
Siis selguvad ka kõik vajalikud detai-
lid populatsiooni suuruse kohta. 

Rainar Kurbel (1974) ja Toomas Hirse 
(1979) on aastakümneid tegelnud loo-
duslike orhideedega; MTÜ Käoraamat 
liikmed.
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Taasleid Eestist

Leeder-sõrmkäpp

Ahvenamaal kasvavad kollased leeder-
sõrmkäpad. Käpaliste seas on tegemist 
ühe esimese õitsejaga: õitsevaid taimi 

tasub otsida juba mai algusest

Õitsemist lõpetav lee-
der-sõrmkäpp sarna-
neb veidi nurmenu-
kuga – igatahes pole 
väikesekasvulisi taimi 

õitsemise lõpul lihtne 
tähele panna
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Intervjuu
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Zooloogi ja looduse tutvustaja 
Lennart Lennukiga vestelnud
Toomas Kukk

Tänapäeval on tihti jutuks, kuidas 
saada juurde uusi loodusvaatlejaid 
ja -uurijaid. Kuidas sina jõudsid 
loodusvaatluste ja looduse uurimi-
seni?
Keskkooli ajal suundusin rohkem 
kunsti poole, kuid viimases klassis sai 
sellest villand. Järgmine valik oli bio-
loogia. Ilmselt kõige suurem roll oli 
mu keskkooliõpetajal Edith Maasikul, 
kes oli tõeliselt innustav. Mind on 
mõjutanud ka mu isa ja ema, kes on 
lapsena mind palju looduskohtadesse 
kaasa võtnud. Isa on olnud pikalt hal-
jastaja, tal on olnud huvi rohkem küll 
kultuurtaimede vastu. 

Mu vanematekodu asub metsa 
sees, paar sammu – ja olingi loodu-
ses. Loodus oligi lapsena üks peami-
si kaaslasi, aga ka hiljem. Kuna maja 
oli asulast eemal, siis sõprade juurde 
minekut ja nende küllatulekut juhtus 
ka, aga päris palju õhtuid pärast koo-
lipäeva saigi veedetud enda seltsis, 
looduses käies.

Kuidas jõudsid loodusteaduste 
õpinguteni, eriti just mere plankto-
ni uuringuteni?
See oli natuke juhuslik – vooluga 
kaasa minek. Kui läksin Tallinna üli-
kooli õppima, siis ma ei mõelnud, et 
seal on ka merebioloogia suund. Kui 
oli vaja kirjutada bakalaureusetööd, 
siis õppetooli juhataja merebioloog 
Henn Kukk küsis, mis valdkonna-
le kavatsen spetsialiseeruda. Loomad 
on mind alati huvitanud. 

Läksin Arno Põllumäe jutule. Ta 
pidas toona zooloogialoenguid ja juh-
tus olema planktoloog. Esimene uuri-
misteema, mida ta pakkus, oligi seo-
tud planktoniga. Mikromaailma avas-
tamine on mulle olnud meeltmööda 

kogu aeg. Juba lapsena olen poriloi-
kudest vett võtnud ja mikroskoobi-
ga elu uurinud. Niimoodi sattusin 
planktonimaailma uurima.

Oled planktoniolendeid päris 
kenasti joonistanud, neid pilte 
oleme ka Eesti Looduses korduvalt 
avaldanud. Kunst ja loodus on sul 
teineteist täiendanud. Praegu on 
ju suurepärased võimalused pildis-
tada, ent joonistamisoskus on loo-
duseuurijale küllap endiselt tähtis.
Jah, kindlasti. Planktoniloomade joo-
nistamine on andnud võimaluse mär-
gata nende morfoloogiat paremini kui 
pildistades. Tunnuseid ei saa nii hästi 
fotodele püüda, et sinna ei tekiks 
muud segavad infot. Joonistamine 
toob kenasti esile liigi omadused ning 
liiki välja joonistades õpib märkama 
olulisi tunnuseid.

Üks asi veel. Kui vaadata määrajaid 
ja seal joonistatud pilte, siis jooniseid 
ise läbi tehes hakkad mõistma, kuidas 
illustraator on tõlgendanud liigi mor-
foloogiat. Niiviisi saab paremini aru 
loogikast, kuidas tunnuseid on jooni-
sel kujutatud, ja see on aidanud mind 
määramistöös. Alati ei saa joonistust 
ka üksüheselt võtta.

Siinkohal tekib kiusatus küsida, et 
kaugel oled oma doktoritööga?
Doktoritöös on vaja veel üks artik-
kel kokku kirjutada. See on pooleli ja 
plaanin sügisel sellega edasi tegeleda. 
Vahepeal võttis kogu aja muuseumi 
ja selle kogudega tegelemine. Mõistus 
on vahepeal teadusmaailmast puha-

nud, vaheldus on jõu tagasi toonud, et 
doktoritöö lõpuni kirjutada.

Mainisid muuseumit ja kogu-
sid. Mismoodi oled kogude juur-
de jõudnud? Planktoniteaduses ju 
erilist kogu ei teki, preparaate ena-
masti ei säilitata.
Säilitatakse ikka, mul endalgi on väike 
planktonikogu. Eesti loodusmuu-
seumisse sattumisel mängis olulist 
osa ajakiri Eesti Loodus ja mu joo-
nistamisoskus. Mingil ajal otsiti siia 
zooloogiaosakonna juhatajat ja mu 
Eesti Looduse artikkel oli silma jää-
nud direktorile ja arendusjuhile. Nad 
kutsusid mu vestlusele. Ju nad uuri-
sid tausta ka loodusteadlaste ring-
kondadest. Kui vestluses küsisin, et 
kust nad mind leidsid, siis oli Eesti 
Looduse number laual ning selgus, 
et nad otsivadki inimest, kes lisaks 
zooloogitaustale oskaks kirjutada ja 
illustreerida.

Väga tore, et Eesti Loodusel on sel-
line roll olnud! Tänapäeval tundub 
loodusobjektide kogumine sajan-
ditetaguste mõisnike harrastusena, 
kus taimehuvilised, raamid kaen-
las, või putukakogujad, võrgud 
käes, loodusesse lähevad. Kuidas 
sina põhjendad kogude vajadust 
praegusajal?
Kogude väärtusi ja põhjuseid on väga 
palju. Kõigepealt on kogud vajali-
kud selleks, et säilitada tõendmaterja-
li praeguse ja kunagi olnud elu kohta. 
Loodusteaduslikud kogud on ainuke 
füüsiline tõestus meil eksisteerinud 
loodusest. See on kui aken minevik-
ku, mille kaudu saab ennustada ka 
tulevikku.

Praeguse COVID-19 pandeemia 
puhul on hea näide, kuidas kogud 
aitavad meil end paremini viiruste 
eest hoida. Muuseumites talletatud 
120 aasta vanustelt koaalanahkadelt 

Joonistamine aitab loodust 
paremini tundma õppida

Eesti loodus-
muuseumisse 
sattumisel mängis 

olulist osa ajakiri Eesti Loodus 
ja mu joonistamisoskus. 
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Lennart Lennuk on sündinud 
27. oktoobril 1985 Raplas. Lõpetas 
Tallinna ülikooli 2008. aastal bio-
loogina (kõrvalaine helidisain) 
ning kaitses samas 2010. a mere-
bioloogia magistritöö. Alates 
2010. aastast Tartu ülikooli hüdro-
bioloogia doktorant. Teadustööd 
käsitlevad planktoni ajalist ja 
ruumilist paiknemist Läänemeres, 
selle ökoloogilist rolli mikroelus-
tiku toiduahelas ja nafta mõju 
planktonile. Alates 2013. aastast 
töötanud Eesti loodusmuuseumis: 
2013–2021 zooloogiaosakonna 
juhatajana ja 2021. aastast saadik 
kogude osakonna juhatajana. 
Pidanud mitmesuguseid loen-
guid, korraldanud loodusfilmi-
õhtuid, kureerinud loodusmuu-
seumi näitusi jne. Eesti looduse-
uurijate seltsi asepresident alates 
2020. aastast. Pälvinud Eestimaa 
looduse fondi noore looduskaitsja 
auhinna (2019).
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on leitud retroviiruse jääke, mis on 
aidanud teadlastel aru saada viirus-
te evolutsioonist ning seejärel viinud 
arusaamadeni, kuidas pandeemiaid 
paremini käsitada.

Hea näide on Iirimaal 19. sajan-
dil kartulikasvatusega tekkinud näl-
jahäda. Siis oli tegemist kartuli-lehe-
mädanikuga (hilispõletikuga), mille 
tekitaja Phytophthora infestans DNA-
uuringud herbariseeritud kartulitai-
mede põhjal on aidanud aru saada 
taimeparasiitidest ja planeerida 
nende ohjamist.

Lisaks aitab kogutud materjal 
näha, kuidas on eri kohtades ja eri 
aegadel levinud keskkonnamürgid, 
mida on võimalik tagantjärele taime-
delt, loomade karvadelt ja sulgedelt 
analüüsida. Herbaariumi põhjal saab 

uurida ka kliimamuutusi, näiteks mil-
lal on taimed varem õitsenud ja kui-
das õitsemisaeg on kliima muutumise 
tõttu teisenenud. Sealt saab ka infot, 
mismoodi see võib meile oluliste tai-
mede viljumist edaspidi muuta. 

Taimetervis ja majanduslik hea-
olu on olulised aspektid, miks loo-
dusteaduslikke kogusid on vaja hoida. 
Kogumine ja hoidmine on küllaltki 
odav tegevus, kui arvestada rahasse 
need teadmised, mida meil ilma kogu-
deta poleks ja mida ei saaks rakendada.

Peale selle on tähtis osa ka takso-
noomial ja uute liikide kirjeldamisel. 
Umbkaudu 25 protsenti liike avas-
tatakse alles 50 aastat pärast nende 
kogumist. Iga liigi lisandumine on kui 
lause lisamine suurde romaani, mille 
nimi on planeet Maa ökosüsteem ja 

mille toimimise mõistmisele me nii 
aina lähemale astume.

Oled loodusmuuseumi kogude osa-
konna juhataja. Kas sul endal jääb 
aega looduses midagi koguda?
Mulle väga meeldib taimede herbari-
seerimine, aga seda ma eriti ei tee: see 
võtab palju aega ja on mu meelest üks 
keerukamaid kogumisviise. Eelistan 
kahvaga püüda vees elavaid olendeid. 
Vaatan ka üleüldiselt, milliseid rühmi 
on kogu Eestit kirjeldavates loodus-
kogudes vähe. Mere selgrootuid on 
vähe kogutud ja tunnen, et selle lünga 
täitmisse saan panustada.

Fotode kogumine on samuti mu 
kirg. Pilt pole loomulikult nii hea kui 
füüsiline eksemplar, ent siiski parem 
kui sõnaline kirjeldus. Fotodelt saab 
lugeda ka seda infot, mida pole loodu-
ses vaadeldes märgatud kirja panna.

Leidub ka taimi, kelle määramisel 
on hea pilt oluline, näiteks orhidee-
de puhul. Kuivatatud taim ja pilt 
täiendavad üksteist.
Ja, kuivatatud taimest saab peale DNA 
kätte ka taimeparasiite, pestitsiidijääke 
ja muid kemikaale. Olen näinud fotoga 
herbaarlehti, tänapäeval on moes säili-
tada ka silikageelis kuivatatud taime-
proove, mis hõlbustavad edasisi mole-
kulaarseid uuringuid.

Oled juhtinud loodusvaatlus-
te maratoni vaatlusjaamu. Kuidas 
sulle tundub, kas sedalaadi üritu-
sed annavad midagi teadusele? Kas 
pedagoogilist väljundit on ikka pii-
savalt, kas see toob juurde uusi 
vaatlejaid?
Kindlasti toob. Eesti loodusmuuseumi 
vaatlusala korraldades olemegi rõhu-
nud vaatlusretkedele ja looduse tut-
vustamisele, mitte vaatluste arvule. 
Retked on loodetavasti andnud ini-
mestele innustust loodust vaadelda ja 
selle mõju võiks ulatuda kaugemale 
kui vähese aja jooksul kogutud mater-
jal. Ka teadusele on loodusvaatluste 
maratonist kindlasti kasu, eriti prae-
gusel ajal, kui on võimalik kergesti 
analüüsida suuri vaatlushulki ja neid 
omavahel võrrelda. See lisab vaatluste 
tegemisele uue mõõtme, uue väärtuse.

Pakri poolsaarel välitöödel. Värskes õhus toidu tegemine ja söömine on üks elu 
naudinguid
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Kas sa mäletad, millal tegid esi-
mese loodusvaatluse ja keda vaat-
lesid?
See oli kindlasti lind, arvan, et vööt-
kakk. Looduse vaatlemine algab 
pigem ikka eriliste olendite tähele 
panemisest, harvemini alustatakse 
levinud liikide sihipärasest kirjapane-
kust. Alguses tegelesin lindude vaat-
lemisega rohkem ja eks need olegi 
olulised. Sain aru, et oleks vaja ka 
muid vaatlusi peale lindude omade. 
Olen natuke tegelenud ka nahkhiirte, 
taimede ja putukate kirjapanemisega.

Andmebaasi PlutoF järgi on sul kir-
jas kokku 1582 vaatlust ja eksemp-
lari ning esmapilgul on neist linnu-
vaatlusi tõesti kõige rohkem. Kui 
praegu väljas käid, kas paned iga 
päev nähtut vaatlusena kirja? 
Jaa, kusjuures praegusel ajal on entu-
siasm kõike kirja panna jahtunud, aga 
haruldasemaid liike ikka registreerin. 
Ma pean väga oluliseks kõiki vaat-
lusi, ka levinud liikide omi. Aga kui 
endal aega pole, tuleb püüda vähe-

malt kõige olulisemad vaatlused tal-
letada.

Käid päris palju looduses pildista-
mas. Kas sul jääb praegusel ajal sel-
leks aega? Mina käin näiteks loo-
duses peamiselt vaid töö pärast.
Eks ma käin ka peamiselt töö pärast, 
aga ka niisama. Fotoaparaat ja dikto-
fon on igatahes kaasas ja väga harva 
juhtub, et ma midagi ei pildista ega 
salvesta. Viimati käisime ratastel 
Lõuna-Eestis ja see oli peamiselt puh-
kus, aga dokumenteerisin ka loodust. 

Peale liigifotode peangi oluliseks 
dokumenteerida mitmesuguseid loo-
duskohti, et hiljem oleks võimalik 
uurijatel näha ühe või teise paiga 
seisu mingil kindlal ajal minevikus. 
Nüüdse töö kõrvalt olen loodusesse 
vähem jõudnud, aga praegu puudust 
ei tunne, loodusesse ikka saan.

Looduses käijaid ja pildistajaid on 
päris palju. Kuidas innustada neid 
rohkem talletama? Saaks ju kasu-
tada nutirakendusi ja see on pealt-

näha lihtne. Mismoodi vaatluste 
hulka suurendada?
Tuleb rohkem selgitada, miks vaatlusi 
on vaja: inimesel peab olema mõtes-
tatus, miks ta midagi teeb. Paljud 
oleksid rohkem motiveeritud vaatlusi 
kirja panema, kui nad saavad aru, et 
vaatlustega panustavad nad ühiskon-
na ja looduse heasse käekäiku.

Ka kogumist on raske põhjendada, 
sest pildistada on üha lihtsam ja see 
annab samuti kindlust liike mää-
rates. Miks peab näiteks putukaid 
kogumisel tapma?
Surmamise aspekt jääb kogumise juu-
res kahtlemata hästi silma. Tasub siis-
ki meeles pidada eesmärki. Kui üht 
isendit on kogus säilitatud pikka aega 
ja teda on võimalik tagantjärele uuri-
da, siis on see isend teinud teene pal-
judele oma liigikaaslastele. 

Üksikutel surmamistel on nende-
le liikidele tervikuna väga väike mõju, 
või lausa vastupidi: ühe isendi ole-
masolu kogus võib anda palju parema 
tuleviku paljudele teistele liigikaaslas-

Ruhnus mereelustikku tutvustamas. Ka kõige väiksemad liigid saab rääkida põnevaks – tähtis on selle tajumine tervikus
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tele. Samas võime aga oma igapäeva-
se tarbimise ja käitumisega teadma-
tult põhjustada tuhandete liikide väl-
jasuremise. Selleks ongi vaja mõnda 
liiki kogus talletada, et saaksime neid 
paremini tundma õppida ja seelä-
bi oskaksime tervikuna elusloodust 
hoida ja hinnata.

Vaatluspunkti juhendades ja ilm-
selt ka muul ajal pöörduvad muu-
seumi loodusesõbrad, kes on leid-
nud midagi tähelepanuväärset. Kas 
sul on ettekujutus, mille üle loodu-
sevaatlejad kurdavad? Millist juha-
tust loodusevaatlejad praegusel 

ajal kõige enam vajaksid?
Üks asi on oskus jäädvustada. Kui 
midagi nähakse, ei tulda selle peale, 
mis võiks olla selle liigi puhul oluline 
pildile saada. Näiteks on fotol mõõt-
kava puudu. Ilmselt oleks vaja vaat-
luste jäädvustamise juhendit. Teine 
asi on aru saada, mis on vaatlustel üli-
oluline: eelkõige asukoha koordinaa-
did ja kuupäev. Seda ei märgita sageli 
esimese hooga üles, aga pärast pole 
see enam kindlalt meeles.

Kui nüüd taksonoomilisi rühmi 
vaadata, siis väga vähe teatakse 
mereelustikust. Inimesed on väga 
üllatunud, kui tõmban põlvekõrgu-

sest veest välja kreveti, kes on pea-
aegu samasugune kui poes müüda-
vad. Meil oleks kindlasti vaja veealuse 
maailma paremat määrajat. Lindude 
ja taimedega on üldiselt hästi: mää-
rajaid ja käsiraamatuid jätkub. 
Mitmedki rühmad vajaksid uut kir-
jandust – aga mitmegi rühma kohta 
pärineb kirjandus 1950. aastatest.

Eks see jääb tegijate taha. Meil 
on palju elusolendite rühmi, keda 
praegusajal ei uuri keegi. Kus on 
meil nokaliste – lutikad ja tirdid 
– uurijad? Juhan Vilbaste on sur-
nud ja minu teada keegi süstemaa-
tiliselt kõiki nokalisi ei kogu ega 
jälgi. Sellistes valdkondades võik-
sid harrastusuurijad rohkem tegut-
seda. Mingi ajaviide peaks olema, 
aga sama tore kui markide või õlle-
korkide kogumine võiks olla näi-
teks mõne putukarühma uurimine. 
Ainuke lahendamata küsimus: kui-
das panna inimesed seda tegema? 
Kõige parem on ikka otse nakata-
da loodusretkedel ja looduseuurimise 
välitöödel. Kui saad isikliku kogemu-
se, siis see on kõige tugevam isiklik 
päästik. Seda tuleb teha õigel hetkel. 
Noortel on sageli teised huvid, aga 
millalgi võib tekkida ka huvi loodu-
se vastu. Kui pole juhendajat, siis ta 
leiab kiiresti midagi muud asemele. 
Me ei jõua loodusharidust andvate 
inimestega alati ise õiges kohas olla. 
Korraldame üritusi ja võistlusi, nii-
palju kui suudame, ja teeme mitme-
suguseid katsetusi. Selle nimel tehak-
se tööd, aga tulemus on kasin tulema.

Trendid mõjutavad ka väga 
palju, noori puudutab see kindlas-
ti. Loodusteadusi edasi andes peaks 
silmas pidama, kuidas suundumusi 
enda kasuks pöörata.

Kas sa noorena oled käinud loo-
dusmajas või huviringis? Kas sul on 
olnud häid juhendajaid?
Meil oli matkaklubi, mida juhatas Aat 
Sarv. Temaga sai paar korda looduses 
käidud ja tema julgustas, et loodus on 
väga tore ajaviitmise koht, kus saame 
ise väga hästi hakkama: vesi ja toit on 
olemas. Mäletan, kuidas tegime jõe-
veest ja vaarikavartest teed – lapse 

Nahkhiirte pildistamine on küll paras proovikivi, kuid õpetab nende käsitiivaliste 
kohta palju

Loodusteaduslikke kogusid on hoolega hoitud mitmeid põlvkondi. Selle tunnista-
jaks on näiteks 1862. aastast pärit väiketrapi topis
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aju sai aru, et loodus toetab meid. 
Lõpuks läksime omapead matkama 
ja sellest tuli suur pahandus (naerab).

Mu bioloogiaõpetaja tegi ka väljas 
niipalju tunde, kui sai. Nüüdisajal las-
takse koolides loodusõpet aina roh-
kem välikeskkonnas teha ja praktilisi 
võimalusi on rohkem.

Kas saad oma loodusetutvustaja 
karjääris tuua esile, kuidas noored 
on muutunud? Kas looduse tund-
mine on muutunud popimaks või 
pigem vastupidi?
Rahvusparkides kohalikest lastest 
moodustunud Junior Ranger’i rüh-
made näitel võib öelda, et kui kellega-
gi tegutseda süvitsi, siis tal tekib huvi 
kiiresti ja võib jääda pikaks ajaks püsi-
ma. Loodusehuvi on noortel olemas, 
aga segavaid elemente on palju roh-
kem. Looduses käimine pole enam 
moes, sest konkureerivaid tegevusi 
on palju. Huvi või selle alge looduse 
tundmise vastu on kõigis olemas, see 
pisik tuleb üles otsida.

Viiruse ajal on olnud palju juttu 
sellest, et tähistatud matkateed on 
ülerahvastatud. Olen teinud täna-
vusel  aastal ja ka varem üksjagu 
välitöid ja pean nentima, et ma pole 
looduses kohanud ühtki inimest. 
Võimalik, et olen käinud erilistes 
võsades, aga üldiselt pole inimestel 
loodusesse ju asja.
Kas varasemal ajal kohtasid inimesi 
siis rohkem?

Arvan, et paarkümmend aastat 
tagasi ikka kohtasin. Varasemal ajal 
oli talude ja külade vahel märksa 
rohkem jalgteid, käidi pigem jalgsi 
– praegu minnakse autoga.
Olen kuulnud tallinlasi ütlemas, et 
enne pandeemiat olid neil omad 
kohad, kus üksinda käia, nüüd on 
need aga inimesi täis. Sellest võib 
järeldada, et ei osatagi leida kohti, kus 
pole matkaradu. Võib-olla on tõesti 
kadunud harjumus niisama taristuta 
looduses käia.

Mul endal on vastupidine kogemus 
Palamuse rabast. Käisin seal hom-
mikul kella viie paiku pildistamas ja 
samas oli teine inimene teisel pool 

laugast – tõsi küll, ka tema oli loo-
dusfotograaf. Ta oli samuti tulnud 
kindla eesmärgiga, aga kohtumine oli 
väga ootamatu. Fotograafia julgustab 
inimesi niisama loodusesse minema, 
sest nii saab tabada uusi hetki.

Ühelt poolt on loodusele hea, kui 
kasutatakse ainult radu. Teisalt, kui 
inimene käib omapäi ja saab sealt 
tugevama looduskogemuse, siis ta 
vast mõistab loodust paremini ja 
tema maailmapilt on rohkem loodust 
hoidev.

Loodusmuuseumile on oluli-
ne tegevus noortega. Kas teil käib 
praegu ka huvilisi, kes tulevad sinu 
juurde, putukas kaasas, et uurida, 
kellega on tegu?
On ikka olnud, näiteks meie liblika-
uurija Aare Lindt on aidanud määrata 
ja andnud ka abivahendeid kaasa, näi-
teks sirutuslaudu. Muuseum toimib 
ka sellisel eesmärgil, aga seda võiks 
olla märksa rohkem. Inimesed vast ei 
tule selle peale, et uksele koputada.

Vast ei saagi seda väga suurelt kuu-
lutada, muuseumi võimalused on 
samuti teada. Aga siiani on huvi 
olnud siis pigem tagasihoidlik?
Meil käivad tõesti pigem üksi-
kud huvilised: kui inimene on leid-
nud midagi ja selle kogusse toonud. 
Imetajaid ja linde kogumegi põhili-
selt juhuleidudena ning mõnedki ini-
mesed on jäänud meile hobikoguja-
teks, sest nad mõistavad kogumise 
tähtsust. Vahest on oluline ka see, et 
koguja nimi läheb ajalukku. Niikaua 
kui on muuseumikogu, niikaua mäle-
tatakse ka selle kogujaid.

Ma leidsin koolipoisina küll loo-
dusmuuseumi üles. Botaanika-
osakonda juhatas siis Õie Jaagomäe, 
kes aitas mul tundmatuid taimi või 
seeni ära määrata. Arvan, et see oli 

tähtis mõjutaja, nõnda olengi jää-
nud taimi koguma.
Isiklik kokkupuude oskaja inimesega 
on kindlasti väga oluline. Kusjuures 
sügisene seenehuviline on meil vast 
kõige sagedam ukselekoputaja. Hiljuti 
toodi meile üks kolju, mille määrasi-
me hundi omaks, ja see jäi meile 
kogusse.

Mis hobid on sul peale fotograafia? 
Kas bändi teed endiselt?
Ühtegi kollektiivi pole, aga aeg-ajalt 
on olnud projekte, kontserte, mille 
jaoks on lugusid selgeks õpitud. Nii 
et pillimäng pole kuhugi kadunud. 
Bändi olen proovinud käivitada siin 
ja seal, aga kõigil on kätte jõudnud 
see iga, kus muu on praegu elus oluli-
sem, ega leita aega niisama koos käia 
ja mängida.

Mis hobisid sul veel on? Ma käisin 
hiljaaegu töötervishoiuarsti juures, 
kes ei teadnud mu tausta, vaatas 
mu üldisi tervisenäitajaid ja arvas, 
et peaksin rohkem jalutama ja loo-
duses käima. Sinul võiks looduses 
käimine samuti olla hobi?
Pigem võiks hobina vaadelda puu-
tööd: mulle väga meeldib puutöö, 
ehitamine ja meisterdamine. Kui 
oleks vaid aega! Joonistamine on 
muidugi ka endiselt tähtis. Kui pidi 
olema kodukontoris ega saanud vaba 
aega näiteks kinos ja teatris käimisele 
kulutada, siis sai rohkem joonistatud 
fantaasiapilte ja graafikat oma rõõ-
muks. Polegi seda kuskil esitlenud.

Kui vaatad tagasi, kas valik loodu-
se kasuks oli õige, mitte tegelemine 
kunsti või muusikaga? Kas loodu-
sega tegelemine toidab ära?
Jah, muidugi, olen rahul (naerab). See 
toidab ära nii vaimse kui ka füüsili-
se poole. Kui ülikooli ajal oli kahtlusi, 
et äkki ikkagi minna muusikat õppi-
ma, siis praeguseks olen aru saanud, 
et seda kõike on võimalik omavahel 
siduda ja need täiendavad üksteist. Ja 
ega alati ei  peagi siduma, vaheldus 
aitab paremini elada. Seda julgen ka 
noortele soovitada. Looduseuurimine 
on mitmekesine, vaheldusrikas ja kül-
laltki tervislik – huvitav tegevus. 
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Olen kuulnud 
tallinlasi ütlemas, et 
enne pandeemiat 

olid neil omad kohad, kus 
üksinda käia, nüüd on need 
aga inimesi täis.



Poster

|552|  

Jäälind
kodulävel

Olen aprilli alguse jahe-
dal hommikul laias jõeso-
pis veelinde jälginud. Silm 

tabab kiire möödalennu – jäälind! 
Ka teine! Olen neid ka varem kaugelt 
näinud, ent mitte pildistanud. Otsin 
kaardilt pesitsuspaiga märke, aga lau-
ged kaldad kindlust ei sisenda. 

Asun siiski mööda jõekallast liiku-
ma lindude tuleku suunas ning piik-
satusi jälitades jõuan viimaks väike-
se paljandinuki kohale, mille läheda-
le linnud aeg-ajalt naasevad. Pärast 
vaatlust ületan jõe ja kui linnud on 
lahkunud, sätin kaldal oleva tihe-
da oksaräga alla endale võimalikult 
mugava ja liikumatu asukoha, kus 
kõhuli olla. Vaid kümne minuti oota-
mise järel on üks lindudest tagasi. 
Mul on võimalus kaunitare jälgida ja 
pildistada üle kahe tunni, kuni kael 
on liiga kangeks muutunud ja sobival 
hetkel lahkun.

Fotol on lind vastaskaldal vahe-
tult tulevase pesapaiga ees, pesaava 
jääb kaadri alumisse vasakusse nurka 
varju. Kinnisvara jagati käblikuga, kes 
pärast peremeeste lahkumist kasutas 
võimalust nende katusest endale sin-
nasamma kõrvale rajatavasse pessa 
materjali näpata. 

Põhjalikumalt olen looduses lii-
kunud 2011.  aastast, enamasti olen 
võtnud ette mitmepäevaseid selja-
kotimatku ja pikki päevaränna-
kuid. Teadlikult pildistama hakka-
sin 2019.  aasta novembris, 
enne seda olin tegemisi 
dokumenteerinud kom-
paktkaamera ja telefo-
niga. Sõrm sai kiirelt 
antud ja sellest ajast 
peale on seljakott olnud 
kaamerakomplekti võrra 
raskem.

Nikon D500 ja 
Tamron 100–400 mm, 
F/4.5–6.3.

Erko Õunapuu

sin 2019.  aasta novembris, 
enne seda olin tegemisi 
dokumenteerinud kom-
paktkaamera ja telefo-
niga. Sõrm sai kiirelt 
antud ja sellest ajast 
peale on seljakott olnud 
kaamerakomplekti võrra 

Nikon D500 ja 
Tamron 100–400 mm, 

Erko Õunapuu
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Juhani Püttsepp

Aruküla mõisa pargis seisab 
alates oktoobrist 2020 kau-
nilt luuletaja Kalju Lepiku 

kuju (skulptor Elo Liiv) – õieti istub 
poiss suure kivi otsas ja loeb raama-
tut. Võime mõtelda, et selleks raama-
tuks on Lundis 1958. aastal ilmunud 
Kalju Lepiku luulekogu „Kivimurd“ ja 

lahti on see leheküljelt, kus kirjas luu-
letus „Mets“.

Ära pillu mind, mets, käbidega,
sina oled kuusik ja mina lepik.
Anna mulle oma okkaline käsi.

Päike poeb läbi su rohelisest kasukast,
Sõnajalgadel tiritamme kasvatab.
Sina heameelest veidi ümised.

Mina heameelest veidi ümisen,
ja varesed vannuvad kurja.

Koeru madalatelt maadelt pärit 
luuletaja nägi lepikut endas ja enda 
ümber.

„Sinililli on tärganud lepiku nukras 
ääres. Juba tuttavalt lõhnab tee keva-
dest, vankrimäärdest“ (kogust „Nägu 
koduaknas“, 1946).
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Sanglepik Koeru lähedal Müüsleris sademeterohke lehekuu lõpus aastal 2021

Üks Eesti paigake

Kesk-Eestis Koeru mail:
lepiku tuttavas servas



„Karjapoiss uniselt lepikus hõikas. 
Sahisedes sahk mulda lõikas“ (kogust 
„Mängumees“, 1948).

„Tuttava lepiku taga vaikinud kägu. 
Koduaknast irvitab vastu võõra veri-
ne nägu“ („Nägu koduaknas“).

Kui tähtsana pidas 1944. aastal vii-
mase paadiga Hiiumaalt Rootsi põge-
nenud poeet meeles oma sünnipaika, 
saab lugeda kooliõpetaja Juta Rundu 
raamatust „Kalju Lepik ja Koeru“ 
(2000). Oma tagasipöördumisel koju 

8. aprillil 1990 kirjutas Kalju 
Lepik: „Koeru kirikukella kumin 

õitseb ülasena õhtutaevas“.
„Linnapoiss ta ei olnud. Alevi ini-

mesed on eri klassi,“ kirjeldab poee-
ti kirjandusteadlane Sirje Olesk. 
„Lüürilise hingega, satiirilise välja-
ütlemisega Eesti mees.“

Otsides lepikut jaanikuisest rohe-
lusse uppuvast Koerust aastal 2021, 
leiame saarealleesid, sirelihekke, 
kirikuaiast jalaka, luuletaja elupai-
ga aseme kõrvalt vanad pärnad ja 
Aruküla mõisa pargist tema kuju 
tagant noore pihlaka, justkui meenu-
tuse kunagisest „kodust punaste pih-
lade all“ („Mängumees“).

Lepikuid leidub Järvamaal 
muidugi ka. Iseloomulikud on nad 

just „kadunud külade läheduses“, kus 
„ .. laul ja tuul. Muld on igipüsiv, igi-
põline ..“ (kogus „Öötüdruk“, 1992). 
Nii hall lepp kui ka sanglepp on tea-
tud-tuntud mullarikastajad, seovad 
lämmastikku.

„Hallil lepal läheb väga hästi,“ ütleb 
metsateadlane Veiko Uri. „Pool sajan-
dit tagasi oli meil lepikute osakaal 
kolm-neli protsenti, nüüd kümme 
protsenti. Lepikute pind hakkas suu-
renema pärast teist maailmasõda, kui 
külad tühjaks jäid. Endistel heina-
maadel kasvavad lepikud.“

Mida ühist on eestlastel ja leppa-
del? „Visadus, visadus ja vintskus,“ 
vastab Veiko Uri. 
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.
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Kalju Lepiku kuju Arumetsa mõisa pargis 

Lepapuud ja lepalindu seob linnuteadlase Marko Mägi sõnul rooste-
karva värv, mis lepal koore all, lepalinnul aga sulestikus. Lepp tähendab 
vanas murdes verd



60             EESTI LOODUS JUULI 2021|556|  

PärandmaastikudPärandmaastikud 
mälus ja meelesmälus ja meeles 

Sada rida Eesti loodusest
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Andres 
Langemets

Minusuguste maal 
üles kasvanud laste 
mällu on jäänud 

palju selliseid kaunispilte, mida 
kirjeldavad meie rahvalikud 
või rahvalikuks lauldud lau-
lud. Meie laululembeses peres 
lauldi need ikka kokkusaamis-
tel ridamisi läbi: „Ma tahaksin 
kodus olla...“ (sõnad H.  Koff ), 
„Kodukotus“ (sõnad A. Rennit) 
jms. Küll ei tule meelde, et oleks 
lauldud Mihkel Veske raama-
tust „Laulud Wiisidega“ (1874) 
niisama tuttavat laulu „Isatalust 
lahkumine“, kuigi see oli teada.

Aga kuulsin seda kunagi 
1971. aasta suvel seto laulukoo-
ri mõjuvas esituses setokeelse-
na. Muusikaliselt venemõjulis-
te seto laulude hulka sobis see 
minoorne laul kenasti. Veske 
laulus on viimases salmis kaks 
rida, mis kummitavad tänaseni: 
„Jumalaga, isa maja, / nurm ja 
niit ja karjamaa!”.

Kui isamaja mängust välja 
jätta, siis kolm ülejäänud objek-
ti sel mälupildil – nurm, niit 
ja karjamaa – kuuluvad nende 
hulka, mida on hakatud nime-
tama pärandmaastikeks. Sõna 
„nurm“ tähendab Lõuna-Eesti 
murretes ka põldu, kuigi mitte 
alati. Teadlastel on oma klassi-
fikatsioon, aga rahvakeeles on 
inimtegevusega rohkem või 
vähem seotud maastike kohta 
peaaegu sünonüümseid sõnu 
hulgi ja ega sõnaraamatud neid 
tähenduslikult väga täpselt ei 
eristagi, sest muist on lokaal-
se leviga: nurm, niit, aas, väli, 
aru, heinik, heinamaa, vain, 
uure, lood, rohtla, sõõrd, kul-
bas, luht, padu jne. Noppisin 
Saareste sõnaraamatust üksnes 
mõningaid.

Mind ei huvitagi sõnaroh-
kus, vaid asjaolu, et need on 
poollooduslikud, inimesega 
seotud maastikud ja just need 
on esijoones jäänud rahvalikku 
mällu, rohkemgi kui metsad, 
jõed ja mäed. Sest need on seo-
tud paljude tööde ja tegevuste-
ga: loomade karjatamine, hei-
nategu, isegi lillede noppimi-
ne. Täiskultiveeritud pinnad, 
nagu põllud ehk nurmed, olid 
tõsiste, osalt talgu korras teh-
tavate tööde paigad, seevastu 
heinategu kestis mu lapsepõl-
ves peaaegu terve suve, niisa-
muti lehmade ja lammaste kar-
jatamine. 

Veneaegsel maamehel polnud 
enam talu majanduslikus mõt-
tes, aga kolhoosnikule olid siis-
ki lubatud oma väike maama-
japidamine ja mõned loomad: 
kaks lehma, mõned lambad ja 
muud pudulojused. Et neid üle-
talve pidada, tuli hankida heina 
igalt poolt, kus seda vähegi oli: 
niitudelt, metsaväludelt, kraavi-
kallastelt ja teeäärtest. Nii püsi-
sid inimmõjulised puisniidud, 
niidud ja nurmed. Olid vähe-
sed karjamaad ja aasad karjata-
miseks. Kolhoosikarja ja suur-
farmide jaoks tehti maaparan-
dust ja uudismaid, sinna polnud 
eraisikul asja oma lehma heina 
tegema.

Kui 30 aastat tagasi, 1991, 
võeti vastu maareform ja tagas-
tati talumaid, läks maal innu-
kaks tegevuseks. Aga see soikus 
üsna ruttu, kuni kadusid loo-
mad, piimapukid, meiereid ja 
piimaautod. Eraloomapidamine 
oli muutunud majanduslikult 
mõttetuks. Ja otsekohe algas 
võsa ja metsa kiire kasv, nagu 
see meie laiuskraadil paratama-
tult juhtub, kui inimtegevuse 
mõju kaob. 

Arutasime maal naabrime-
hega, kas mitte lasta osa nurme 
metsa alla, sest heina polnud 
enam ei endal ega teistel vaja. 
Vana Naabri-Oskar, asundus-
talu omanik ja talumaa tagasi 

saanu, protesteeris: „Aga tuu 
om ju raadatu maa!“ Alles siis 
mõistsin, kui suur osa oli olnud 
nende vaesevõitu asundustalu-
de puhul raadamisel, mis tähen-
das metsa ja võsa mahavõtmist, 
kändude juurimist ja põleta-
mist, maakivide kokkuvedu ja 
lõhkamist, kündmist, äestamist 
jms. Aga sellised on ju peaaegu 
kogu Eestimaa põllud: metsa ja 
võsa alt vabastatud pind põllu-
kultuuride kasvatamiseks ning 
heina- ja karjamaad loomade 
pidamiseks, olgu niitudel või 
metsalagendikel. See tegevus 
on muutnud ka metsikuid tai-
mekooslusi, aga mitte tingima-
ta vaesestanud, vaid mõjunud 
teisiti, kui need olnuks metsaga 
kaetud alal.

Ajakirja Keel ja Kirjandus 
2020.  aasta 6.  numbris on 
Tõnno Jonuksi ja Atko Remmeli 
hea analüüsiv artikkel „Müüt 
eestlasest kui metsarahvast“, 
mis peaks pisut kainestama 
meie uue aja metsaprohveteid, 
kui see võimalik oleks. Minu 
silmis pole eestlane mitte esma-
joones metsas kondav kütt ja 
korilane, vaid ikka maa raada-
ja, põllumees ja talupidaja juba 
sajandeid. Eesti maastikud on 
suurepärane näide siinse põl-
lumajanduse pika vaevalise aja-
loo, inimese ja looduse vastasti-
kuse toimimise kohta.

Oluline on ikka see, mis 
saab maast ja maamaastikest 
edasi. Kuigi metsi on vaja kaits-
ta, majandada ja hooldada, on 
selge, et ilma inimese sekkumi-
seta kaovad või on juba kadu-
nud puisniidud Läänemaal ja 
ka minu kodukandis Lõuna-
Harjus, kaovad niidud, metsa-
heinamaad ja välud, mida minu 
silm on veel näinud. Kaovad 
rannaniidud ja luhad, kui kari 
neid ei kasuta.

Aga minevikust siiski tule-
vikku ei tee. 
Andres Langemets (1948) on luu-
letaja, kirjanduskriitik, publitsist ja 
esseist.
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Ajalugu

Kui muinasajal viis tee läbi Jalase küla Padisele, siis kust? Või 
kui Padiselt, siis kuhu? Kui maantee ühes otsas oli Padise, 
kust edasi tuli juba meri, ja tee läks Jalase kaudu, siis mis oli 
teises otsas? Väheusutav, et Jalase, mis oma põlisusest ja või-
malikust mõisast hoolimata oli siiski vaid üks küla paljudest. 
Erinevalt Padisest, mis oli muinasaja lõpul, Jüriöö aegu ja 
kuni kloostri tegevuse lõpuni 16. sajandil palju tähtsam koht 
ning keskus kui tänapäeval. Kuhu viis Padiselt Jalase poole 
kulgenud maantee – eeldusel, et selline tee ikka olemas oli?

Lauri Vahtre

Või läks tee ikkagi kaugemale? 
Lõpuks ei ole põhjust päris kõrvale 
heita ka Arvi Paidla hüpoteesi hoo-
pis suurema tähtsusega ja märksa 
vanemast liiklussoonest, mis ei viinud 
Padiselt – sedapuhku mitte kloostrist, 
vaid idapoolseimast jäävabast sada-
mast Padise jõesuus – mitte üksnes 
Jalasele või Keavasse, vaid Põltsamaa 
ja Tartu kaudu koguni Novgorodi.

Usutavasti kulges see pea-
tee Tartust Pihkvasse mööda vett, 
sest veetee oli tunduvalt tõhusam. 
Maanteelt veeteele siirdumine tähen-
das kaupade ümberlaadimist, kuid 
veovahendeid vahetas kaup pikal tee-
konnal nagunii, siit ka laokohtade 
tähtsus ja hansalinnade õitseng kesk-
ajal. Tähelepanu väärib ka Paidla ole-
tus, et Varbola pole rajatud mitte või-
mukeskusena, sest see ei klapi kuidagi 
maalinna asukohaga maastikul, vaid 
oli hoopis turvaline peatuspaik kau-
bavooridele [6].
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Padise 
maantee 
ja Raikküla valitsus 4

Fo
to

: L
au

ri 
Va

ht
re

Muistne tee viib tänagi Padiselt Jalasele. Teeline on jõudnud Märjamaa valla piirile
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Paidla väitel asub Varbola umbes 
päevateekonna kaugusel merest, 
mis kõlab usutavalt. Võimukeskuse 
aspekti pole põhjust täiesti kõrva-
le heita, kuid tõsiasjaks jääb, et kau-
bandus on enam-vähem sama vana 
kui inimkond ja kauplejad vajasid 
oma teel n-ö postijaamu. Kaup läbis 
küll pikemaid vahemaid kui kauple-
jad, ent ka inimeste liikumisulatust 
ei tasu alahinnata, selle eest hoia-
tab juba sõjasalkade dokumentee-
ritud liikumise lai haare. Teekonna, 
mille võis läbida sõjamees, võis läbi-
da ka kaupmees, kui teel oli piisa-
valt „kindlaid linnu ja varjupaiku“. 
Sõja korral on maanteid kontrollivad 
kindlustused ja positsioonid esime-
sed, mille pärast verd valada, nii oli 
see veel Vabadussõjaski.

See asjaolu selgitaks, miks arvas 
Kiievi suurvürst ja Novgorodi vürst, 
Jaroslav Targa ja Rootsi kuningatütre 
poeg Izjaslav 1054.  aastal tarvilikuks 
tungida oma vägedega justnimelt 
Keavale. Me ei tea, kust tema vägi 
teekonda alustas, kas Novgorodist või 
tollal venelaste käes olnud Tartust. 
Ilmselt siiski Novgorodist ja seda 
enam sunnib sihtpunkt kulmu ker-
gitama.

Nii asjaarmastajad kui ka profes-
sionaalid on oletanud, et Varbola raja-
ti Keava hävitamise järel [5] ja selle 
tõttu [3]. See oleks tugev argument 
hüpoteesi kasuks, mille järgi nii Keava 
kui ka Varbola põhiroll oli kontrolli-
da olulist kaubateed. Hüpotees saaks 
kõvasti tuge, kui õnnestuks tõestada, 
et Keava hävitamise ja Varbola raja-
mise vahel on seos, kuid paraku ei ole 
see arheoloogilise ainese põhjal kuigi 
tõenäoline. Samuti see, et õnneliku 
juhuse tõttu tuleb ilmsiks mõni seni-
tundmatu kirjalik allikas, kus sünd-
muste käik ja põhjused otsesõnu kir-
jas on.

Keava küll taastati hiljem ja osales 
nähtavasti ka muistses vabadusvõit-
luses, ehkki Läti Henrik ei ole teda 
nimepidi maininud.

Ent võime sellegipoolest mängi-
da laest võetud hüpoteesiga, et har-
julased tegid kunagi enne 1054.  aas-
tat sama vea, millega said poolteist 
sajandit hiljem hakkama ugandla-

sed, nimelt röövisid kaubavoori. Kui 
ugandlased käivitasid nii tahtmatult 
muistse vabadusvõitluse, siis har-
julased tõmbasid endale kaela nov-
gorodlaste kättemaksu. Muidugi võis 
novgorodlasi sama hästi vihasta-
da pelgalt tõsiasi, et valitsedes küll 
Tartut, ei valitsenud nad veel kogu 
teed jäävaba mereni. Väljapääs mere-
le on Vene valitsejaid lummanud 
Vene riikluse sünnist saadik. Ilmselt 
põhjusel, et Vene riikluse juured on 
Skandinaavias. Vene vürstid ei soo-
vinud mingil juhul olla ära lõigatud 
Läänemerest.

Muide, linnustel võis olla veel üks 
otstarve, mida uurijad ei ole siia-
ni eriti rõhutanud, kuid mis kerkis 
siinses kirjutises kaudselt üles juba 
Kuusikul asuva keskaegse ehitise 
puhul. Nimelt võisid muinasaegsed-
ki linnused olla muu kõrval hiiglas-
likud aidad, kus teatud piirkonna/
kogukonna liikmed hoidsid mingit 
osa oma varandusest. Ajajärgul, mil 
maale võisid üsna ootamatult tuisa-
ta leedu või vene ratsanikud, ei olnud 
ilmselt kõige targem hoida kogu oma 
maist vara puust aidas eluhoone vas-
tas, kuid puuduvad andmed ka kapi-

taalsemate maa-aluste panipaikade 
kohta.

Miks mitte pidada linnust sel-
liseks ühispanipaigaks, kus hoida 
tekstiile, ehteid, vilja, võib-olla 
koguni hõbedat? Sellele näik-
se vihjavat mitmed episoodid Läti 
Henriku kroonikast, näiteks  kirjel-
dus Lohu linnuse piiramise kohta 
1224. aastal: „Vahepeal saatsid saks-
lased mõningaid oma sõjaväest 
kolme teise väiksema ümbruskon-
nas asuva linnuse juurde, ähvarda-
des neid sõjaga [---] Ja need kolm 
ümbruskonnas asuvat linnust and-
sid end riialaste kätte, saates neile 
selsamal sõjakäigul makse ja õige 
palju vaipu“ [1]. Kust need vai-
bad võeti, ei ole otsesõnu öeldud, 
kuid vägisi tekib mulje, et neid ei 
mindud küladest kokku koguma, 
vaid need olid juba linnuses. Samuti 
need hõbedakogused, mille vene-
lased piiratavatelt Eesti linnustelt 
korduvalt välja nõudsid. Kui nii, siis 
lisanduks võimukeskuse ja turvalise 
peatuspaiga ning miks mitte ka tol-
lipunkti funktsioonile veel aida või 
panga funktsioon.

Nii või teisiti, venelased valluta-
sid ja purustasid Keava linnuse ning 
ülimalt tõenäoliselt muutsid aher-
varemeiks ka lähiümbruse jõukad 
külad. See annaks ühe võimaliku 
seletuse, miks Varbola rajati väga 
hõredalt asustatud piirkonda: et või-
maliku konflikti korral mitte tõm-
mata häda kaela lähedalasuvatele 
küladele. Ja võib-olla võrsub siit ka 
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Ajalugu

üks seletus, miks Läti Henrik kasu-
tab mitmel korral nimetust „varbola-
sed“ kõigi harjumaalaste kohta, eriti 
selgelt näiteks peatükis XXVII, 3. 
Selline sõnakasutus viitab maakond-
likule ühisüritusele, maakonna ühi-
sele varakambrile-tollipunktile oluli-
se maantee ääres.

Tagasi Jüriöö juurde. Raske on hoi-
duda oletusest, et nii Jalasel, Kuusikul, 
Kabalas kui ka Raikkülas olid Jüriöö 
ülestõusu ajaks olemas juba mõisad – 
ehkki kirjalik tõend, ja seegi kaudne, 
on üksnes Jalase kohta – ja et selline 
suhteliselt tihe mõisavõrk tõi kaasa 
kogu piirkonna aktiivse osaluse üles-
tõusus. Ent Tallinnast idas ja kagus, 
Jüri ümbruses, oli dokumentaalselt 
tõestatud mõisaid märksa tihedamalt, 
mis on inspireerinud uurijaid vastu-
haku lätet otsima just sealt. Ilmselt ei 
saa me kunagi teada, kes oli ja milli-
ses külas elas see mees, kelle peas esi-
mesena võttis konkreetse kuju selle 
järjekordse, kuid varasematest märk-
sa võimsama vastuhaku idee. Siiski 
on igati loogiline eeldada, et mõte sai 
alguse sealt, kus ülekohus oli kõige 
suurem, see tähendab Tallinna alt. 
Sellest lähtudes võib oletada, et üles-
tõusuga tehti ka algust just seal.

Öeldu kasuks räägib muu hulgas 
järgmine arutlus: kui ülestõusu mär-
gutuli oleks süttinud näiteks Rapla 
ümbruses, oleks Jüri kihelkonna mõis-
nikud näinud lähenevat tulekuma ja 

jõudnud Tallinna pageda. Võib-olla 
oleks Tallinnas suudetud siis ka mingit 
vastulööki orgniseerida. Kuid Tallinna 
pagenuist kroonik juttu ei tee, vähe-
malt mitte otsesõnu. Kaudselt võib 
sellele viidata krooniku teade, et Taani 
kuninga võimukandjad Tallinna linnu-
ses kurtsid naiste, laste ja kogu oma 
varanduse kaotuse üle [2].

Küll aga on juttu õnnetutest, kes 
läbi öö alasti ja paljajalu Paidesse 
jõudsid. Jutt võib olla neist, keda 
hoiatas tulekuma, mis lähenes hoopis 
Tallinna poolt. Niisiis pole põhjust 
lahti öelda Sulev Vahtre oletusest, et 
märgutuli süüdati pigem Tallinna all 
kui Raikkülas Paka mäel.  Miks mitte 
näiteks Sahal [8]. Tõnu Raid on mär-
kinud, et Tallinna ümbruses on teisi-
gi enam-vähem sama kõrgeid kohti, 
kust nähtavus kaugele on väga hea, 
näiteks Viimsi, Harku, Rannamõisa. 
Need ülestõusu teadaoleva logistika-
ga siiski nii hästi ei sobi.

Kuid ülestõus tuli enne seda ka 
kavandada ja ülestõusu käigus tuli 
tegevust juhtida, ning siin tuleb 
mõelda sidepidamisvõimalustele. 
Eriti kui meenutada, et Harjumaal 
ei lõppenud vastuhakk kaugelt-
ki 1343.  aasta kevadel, vaid alles 
hilissügisel. Ülestõusnutel oli pärast 
Lasnamäel saadud ja krooniku poolt 
ilmselt liialdatud kaotust tervelt 
pool aastat aega priipõlve pidada, 
seda pealegi olukorras, kus juulist 
saadik olid võõrvõimust vabad ka 

saarlased. Võimalik, et tol suvel ei 
kontrollinud Saare-Lääne piiskop 
ega ordu praktiliselt ka Läänemaad, 
ehkki Haapsalu oli piiramisest 
vabastatud. Harjus kindlustasid 
eestlased krooniku teate kohaselt 
kaht linnust (siinkohal polegi eriti 
oluline, milliseid) ja kindlasti peeti 
nii isekeskis kui ka saarlaste ja miks 
mitte läänlastega nõu, kuidas edas-
pidi toimida. Initsiatiiv oli kaotatud, 
rootslased appitulekust loobunud, 
sest eestlastel polnud neile enam 
Tallinna pakkuda. Kuid ülestõus-
nud võisid loota, et kui nad suuda-
vad piisavalt hästi kindlustuda, on 
Taani või ordu sunnitud kujunenud 
olukorda kasvõi osaliselt tunnusta-
ma. Et see nii ei läinud, teame alles 
tagantjärele.

Vaatame taas kaarti. Oletame, et 
ülestõusu põhipiirkond oli Tallinnast 
itta ja kagusse jääv ala, märgime kaar-
dile Lohu ja Varbola linnuse, Padise 
kloostri, Läänemaa ja Saaremaa. 
Kui otsida kohta, mis asuks Lohult 
ja Varbolast võrdsel kaugusel ning 
oleks nendega otseteega ühendatud, 
siis oleks see Rapla või selle lähi-
ümbrus, kaasa arvatud Raikküla. Siit 
viis tee Lohu kaudu otse Tallinna 
alla, ühendus Jüri ja Jõelähtmega oli 
samuti hea, teine tee viis Varbolasse, 
kolmas Keilasse (mille ümbrus võis 
ülestõusus samuti olulist rolli män-
gida), neljas Märjamaa ja Koluvere 
kaudu Saaremaale ning Haapsallu. 
Kui oletada, et Läänemaa oli vähe-
malt Märjamaalt Virtsuni samuti 
ajutiselt võõrvõimust vaba, siis moo-
dustub katkematu vastuhakuvöönd, 
mis sirutus Saaremaalt Tallinna külje 
alla. Järgides Bartholomäus Hoeneke 
sõnakasutust, võiks koguni öelda, et 
seal kehtis eestlaste valitsus (regi-
mente), kui see ei kõlaks taluma-
tult rahvusromantiliselt, mida prae-
gu kindlustunud paradigmas tuleb 
vältida nagu tuld.

Ning mõistagi pääses Raikkülast ja 
Raplast ka Padise kloostri juurde, mil-
lega Raikküla-Kabala-Kuusiku-Rapla 
meestel võisid olla omad arved ning 
tee hästi tuttav. Kokkuvõttes hakkab 
kangastuma võimalus, et Jüriöö üles-
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aasta suvel
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tõusu avaetapi sõjaline raskuspunkt 
võis küll asuda Tallinna ümbruses, 
kuid ülestõusnute „valitsus“ kindlus-
tas ennast lõuna pool, kolmnurgas 
Varbola-Raikküla-Lohu.

Jääb üle küsida, miks ülestõusu 
märgutuli tol 23.  aprilli ööl 1343 
üldse loitma lõi. Küsimus väljub 
küll teedevõrgu ja sealhulgas Padise 
maantee problemaatika raamest, aga 
pole ka lausa kõrvaline. Üldiselt pee-
takse peapõhjuseks mõisate raja-
mist parimatele talumaadele ehk 
maade mõisastamist, mida tuli ette 
veel 19.  sajandilgi. Ja nõnda nagu 
19. sajandil, nii aeti talupojad ka 13. 
ja 14.  sajandil kusagile ääremaale, 
sooserva, kus nad pidid endale uued 
hooned ehitama või endised koha-
le vedama, nagu see on palkhoo-
nete korral võimalik, ja uued põl-
lud raadama. Samal ajal kerkis otse 
minema aetute silme all nende põli-
sesse elupaika mõis.

See oli ka omaaegse õiguskor-
ra järgi vägivald ja seadusrikkumi-
ne. Ürikuis märgitakse, et vasallid 
on talumaade omastamise huvides 
talupoegi ähvardanud, lasknud neid 
läbi peksta, mõnikord kuuldavasti 
ka veennud või ära ostnud [8:  35]. 
Mis puutub Padise kloostrisse, siis 
rahvasuu ei mäleta „valgeid vendi“ 
paha sõnaga, pigem neutraalselt, 
kuid Hoeneke kroonikas on eestlaste 
kuningate suhu pandud siiski sünge 
konstateering, et „oli neilgi oma süü“. 
Sulev Vahtre on oletanud, et vähe-
malt oma maavaldustes võis kloos-
ter olla samasugune rõhuja kui Taani 
ja Saare-Lääne piiskopi vasallid, ning 
ülestõusnud otsustasid hävitada selle 
ülekohtu allika [8: 53].

On siiski üks asjaolu, mis öelduga 
hästi ei klapi. Suvel liitusid ülestõu-
suga ka saarlased, aga Saaremaale 
mõisaid tollal veel ei rajatud; polnud 
seal ka kloostreid. Samuti puuduvad 
kirjalikud teated mõisate rajamise 
ja hävitamise kohta Läänemaal. Me 
võime midagi sellist üksnes oleta-
da keskaegsete väikelinnuste põh-
jal, kuid need võivad olla rajatud ka 
pärast ülestõusu. Järelikult oli küsi-
mus põhimõttelisem ja laiem ning 
meil ei maksa alahinnata toonaste 

eestlaste suure pildi nägemise või-
met ega õiglustunnet. Vabadus on 
ühtaegu abstraktne ja väga konkreet-
ne mõiste, raske on näidata piiri, kus 
üks teiseks üle läheb. 

Harjulastele tehti vabaduse kaotus 
selgeks väga otseselt ja julmalt mõi-
sastamisega, kuid toimuvat mõistsid 
suurepäraselt ka läänlased ja saarla-
sed ning ilmselt kõik teisedki eest-
lased. Vabadusvõitluse järel tek-
kis olukord, kus maa ei kuulunud 
enam maa vahetuile asukaile, vaid 
oli olemas maahärra, kellele tuli maa 
kasutamise eest mingil viisil maks-
ta. Maahärradeks võib pidada ordut 
ja piiskoppe, ehkki teoreetiliselt olid 
nemadki veel kõrgema maahärra (tiit-

li järgi Saksa kuninga) vasallid; Taani 
kuningal sellist alluvust enam polnud. 
Isegi kui koormised olid tollal veel 
väikesed, ei saanud näiteks saarlastegi 
kõrvu paitada järjekordses alistumis-
lepingus sisalduv tõik, et maa kuulub 
nüüd maahärrale. 

Tõsi, koormisi oli ennegi kantud, 
teisiti ei saa seletada soosildade ja 
maalinnade olemasolu, kusjuures on 
võimalik, et koormiste suurust arves-
tati juba pronksiajast saadik maksus-
tussubjektile – talu, küla – kuuluva 
haritava maa suuruse järgi; muinas-
aja lõpu puhul võib selles üsna kindel 
olla [4]. Kuid nüüd tuli maksta teistel 
alustel, maa ei olnud enam päris oma, 
ja see võis olla saarlaste motiiv. Sellele 
võis lisanduda tõik, et Hansa Liidu 
kindlustumine Eestis ja Lätis jättis 
saarlased ilma tulusast kaugkauban-
dusest, kui vaikida delikaatselt nende 
varasemast kombest võtta ette rööv-
käike, mis neil nüüd samuti enam või-
malik ei olnud [7]. 

Harjulased olid võib-olla vähem 
nõudlikud – või siis realistlikumad, 

kui nad just ei kavaldanud –, kinni-
tades krooniku andmeil ordumeist-
rile, et tahavad teda oma kõrge-
ma valitsejana tunnistada, ent tema 
kõrval ei sallivat ühtki vasalli ega 
junkrut.

Jüriöö ülestõusu võib pidada 
muistse vabadusvõitluse epiloogiks, 
nagu seda ongi enamasti tehtud, noo-
rem riimkroonika ja paljud teised 
allikad kinnitavad sellist hinnangut 
endiselt. Järgmised sajandid on üles-
tõusu küll elavast mälust kustutanud, 
kuid jäänud on mälestuste mälestu-
sed. Näiteks Sõjamäe nimi. Võib-olla 
tohib selle kõrvale – hästi ettevaatli-
kult ja oletamisi – asetada ka Jalase 
küla läbiva „Padise maantee“.

Siinne kirjutis ei ole kantud soovist 
teavitada avalikkust mingist rabavast 
avastusest, uudsest mõttearendusest 
või järjekordsest purustatud müüdist. 
Eelnevaga ei püüta midagi kummu-
tada. Kõigest osutada võimalusele, et 
meie ümber – maastikul, looduses, 
põldudel, soodes – leidub ehk tummi 
tunnistajaid, kes on siiani vaikinud, 
kuid keda saab veel kõnelema panna. 
Maastik ja eriti teed võivad olla väga 
kõnekad ja ehkki ajaloolased on sel-
lest asjaolust ammu teadlikud, seisab 
nende laiem kasutamine ajalooallikai-
na võib-olla alles ees. 
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olukord, kus maa 

ei kuulunud enam maa 
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olemas maahärra, kellele tuli 
maa kasutamise eest mingil 
viisil maksta.



66             EESTI LOODUS JUULI 2021

Matkarada

|562|  

Oleme Metsa matkarajaga jõudnud Peipsimaale, mis ula-
tub Võõpsust Kuremäeni. Ees ootab 255 kilomeetri pikkune 
rännak läbi tõeliselt metsaste alade Järvseljal ja Alutagusel, 
piki vene vanausuliste lõputuid tänavkülasid ja hurmavaid 
liivarandu Peipsi järve rannikul ning mööda eesti külasid ja 
külavaheteid, mis neid paiku omavahel ühendavad.

Helen Külvik

Peipsimaal on Metsa matkarada 
jagatud tosinaks lõiguks ehk 
päevateekonnaks, mis läbivad 

Põlva, Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru maa-
konda. Teekonda seob Peipsi järv, 
kohaliku elu tuiksoon, mille ümber 
keerleb peipsimaalaste elu.

Peipsiäärsed elanikud nimetavad 
Peipsi järve aupaklikult mereks ja 
pole ka imestada, sest see on nõnda 
suur, et teist kallast ei paista kusa-
gil, kui välja arvata päris-Peipsit ehk 
Suur-Peipsit ja Pihkva järve ühendav 
kitsas Lämmijärv.

Lämmijärv ja Räpina polder. 
Metsa matkarada jõuabki Setomaalt 
Peipsimaale paigas, kus on Pihkva 
järve ja Lämmijärve piir ehk umbes 
Võõpsu jõe suudme ja Salosaare 
kohal. Siit edasi kulgeb matkarada 
ühe päevateekonna jagu Lämmijärve 
piirkonnas. Lämmijärve kaldad on 
soostunud, sestap päris rannaliival 
siin käia ei saa.

Rada viib hoopis üle Räpina poldri, 
mis on loodusesõbrale omaette huvi-
tav paik. Polder on allpool Lämmijärve 
pinda olev tammistatud maa-ala – 
nagu väike Eestimaa Holland! Räpina 
polder on Eesti poldritest suurim. 
Praegusel poldrimaastikul on valda-
valt rohumaad, mis vahelduvad võsa-
ribade ja metsatukkadega. 

Polder on oluline rändepeatuspaik 
ja -koridor paljudele vee- ja ranni-
kulindudele. Kevaditi peatuvad siin 
tuhanded haned, pardid, vardid ja 
kurvitsalised. Pesitsejatest on Räpina 
poldri tunnusliigid rukkirääk, väike-
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kajakas ja mustviires. Rääkusid on 
poldril loendatud kuni sadakond paari 
ning registreeritud ka seni teadaole-
valt suurim asustustihedus Eestis: 44 
laulvat lindu saja hektari kohta.

Mehikoorma tuletornist avaneb 
vaade nii Lämmijärvele lõunas kui ka 
Peipsile põhja pool. Rahvajuttude järgi 
olnud Peipsi vanasti Mehikoorma alt 
nii kitsas, et kui eesti taluperenaine 
vene külast leivalabidat küsinud, ole-
vat see talle üle kraavisarnase vee-
kogu ulatatud.

Metsikumast metsikum: Järvselja 
ja Emajõe Suursoo. Mehikoormast 
veidi põhja pool keerab Metsa mat-
karada Peipsi-Pihkva järvest eema-
le, Järvselja suurte ürgmetsade vahe-
le. See on eripärane metsik kant, kus 
asustatud kohad peaaegu puuduvad 
ja tõenäolisem on kohata metsloomi 
kui inimest.

Märkimisväärselt põline ja muljet-
avaldav on mets Järvselja looduskait-
sealal, mille kese on tuntud Järvselja 
ürgmetsa või looduskaitsekvartalina. 
Tegu on Eesti vanima metsakaitse-
alaga: siin on metsa ametlikult kaits-
tud juba peaaegu sada aastat, alates 
1924.  aastast. Järvselja on Eesti met-
sandusõppe peamine praktikabaas ja 
seega nostalgiliselt armas ja tuttav 
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Mehikoormast lõuna poole jääb Lämmijärv, põhja poole Peipsi järv

Hea teada 
•  Metsa matkarada on loodu-

ses tähistatud valge-oranži-val-
ge-tähistusega puudel ja liiklus-
märkide postidel. Kõige lihtsam 
on õigel teel püsida, kasutades 
mobiilirakendust Navicup, kust 
leiab ka palju muud teavet ümb-
ritseva kohta. 

•  Eestis on Metsa matkarada jaga-
tud 35 lõiguks, matkata võib 
mõlemas suunas ning alustada ja 
lõpetada mis tahes punktis.

•  Kui plaanid Kavastus ületa-
da Emajõe parvega, tutvu enne 
parve liiklusgraafikuga.

•  Rohkem infot Metsa matkaraja 
kohta, sh marsruutide, vaatamis-
väärsuste, teenusepakkujate jms 
kohta, leiad veebilehelt baltic-
trails.eu/et/forest.

•  Jaga oma matkaelamust sotsiaal-
meedias, kasutades teemaviiteid 
@metsamatkarada ja #metsa-
matkarada.
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paik kõigile, kes on õppinud metsan-
dust.

Lääniste kandis jõuab Metsa mat-
karada nüüd korraks kultuurmaas-
tikku tagasi. Siin, jumala selja taga, 
mitmekesistavad rada mõned üksi-
kud hajatalud ja -külad, kuid üldiselt 
on see vähe asustatud kant. Et jõuda 
päris Peipsi rannikule, teeb Metsa 
matkarada kaare ümber Emajõe 
Suursoo, sest sood ei läbi ükski rada. 
Ainult jõhvikakorjajad käivad sügise-
ti siinsetel soosaartel. Nii tuleb minna 
ringiga, läbides Suursoo lääneservas 
paiknevaid hajakülasid, avamaastik-
ke ja nendega vahelduvaid soostunud 
metsatukki.

Emajõe Suursoo on tekkinud ürgse 

Peipsi lahe kohale. Suursoos on kõige 
parem liikuda paatidega; paljudesse 
kohtadesse teisiti ei pääsegi. Kevadise 
suurvee aegu muutub soostik suureks 
lainetavaks veeväljaks, mida liigenda-
vad kõrgemad metsased soosaared. 
Kogu see ala, samuti Peipsi järve ran-
naroostikud ja Piirissaar, kuuluvad 
Peipsiveere looduskaitseala koossei-
su. See on üks Eesti kõige ulatusli-
kumaid puutumatu loodusega piir-
kondi. Kes armastab matkata tõelises 
rahus, eemal inimestest ja maantee-
mürast, sellele peaks kogu Emajõe 
Suursood ümbritsev matkarajaosa 
eriti hästi sobima.

Kavastus tekitab matkajale kaht-
lemata elevust asjaolu, et üle Emajõe 

pääseb vaid vett mööda, lihtsa üle-
veoparvega. Emajõgi on siin nii lai 
ja asustus nii hõre, et pole olnud 
mõtet silda ehitada, parv ajab asja ära 
küll. See liiklusvahend pandi esimest 
korda käima juba 1899.  aasta suvel 
ning oli suureks abiks kohalikele talu-
meestele, kes jõe teiselt kaldalt piima 
Kavastu meiereisse tõid.

Omaaegne puitparv on nüüd-
seks asendatud metallraamil aluse-
ga, kuid algupärane vändaga käsiajam 
on kasutusel praegugi. Seda saad ka 
oma käega ise ringi ajada. Parv sõi-
dab vaid teatud kellaaegadel, seepä-
rast tutvu enne matkale asumist graa-
fikuga, muidu võib tekkida olukord 
nagu tuntud laulusalmis: ei saa üle 
Emajõest, hüva nõu nüüd kallis tõest’.

Sibulateel. Varnjas jõuab Metsa mat-
karada lõpuks otse Peipsi järve ran-
nikule. Järgmised seitse päeva kulgeb 
rada piki Peipsi järve rannikut, tehes 
siin-seal põike sisemaale. Metsast 
tuleb nüüd mõneks ajaks eemaldu-
da, kuid see ei tähenda, et rada igav 
oleks. Pigem vastupidi: Peipsi ranni-
kul on erakordne võimalus matkata 
kilomeetrite viisi piki meeleolukalt 
kirjut ajaloolist külatänavat, mis kul-
geb Varnja lõunaotsast läbi Kasepää 
ja Kolkja, kokku kümmekond kilo-
meetrit.

Turismi mõistes on Peipsi lääne-
ranniku lõunapoolsed külad – alates 
Varnjast kuni Kallasteni – koonda-
tud Sibulatee nimetuse alla. Sibulatee 
kui piirkonna sümbol on loomuli-
kult sibul ja tee ääres sibulapalmikuid 
müüvatest naistest-meestest on saa-
nud Sibulatee visiitkaart.

Omal ajal kasvatati siin piirkonnas 
mitmesuguseid aiavilju, kuid praegu 
on keskendutud sibulale, küüslaugule 
ja kurgile, mis armastavad Peipsi ran-
nikumadaliku viljakaid musti muldi ja 
pehmet kliimat.

Valdavalt elavad siin vene vanausu-
lised, kes 17. sajandil Eestimaale asu-
des tõid kaasa oma kultuuri ja usu-
lised tõekspidamised, mida nad 
on suuresti suutnud hoida tänini. 
Omalaadne puitarhitektuur ja tihe-
dasti külg külje kõrval elamine on osa 
nende kultuurist. Sageli on õued küll 

Augustis ja septembris müüakse  Sibulatee tänavatel sibulavanikuid ja muud aia-
kraami

Kallaste on tuntud punaste devoni liivakivipaljandite poolest
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võõra silma eest taradega varjatud, 
ent siin-seal saad ka aiamaale kiigata. 
Vaata, kui kõrged on sibulapeenrad! 
Kevadel püsib siin maa kaua märg, 
sibul aga tahab kuivemat mulda – 
sellepärast need peenrad nii kõrged 
tehaksegi. Nii on ka mugavam rohida.

Varnja, Kasepää ja Kolkja külatä-
navatel kõndides tekib ajuti tunne, 
nagu oleksid sattunud välismaale. 
Nõnda erinev on see külamiljöö hari-
liku eesti hajaküla omast. Ühel pool 
teed, järvest kaugemal, paikneb üle-
ujutuste tõttu kõrgete vundamenti-
dega majade rida ning teisel pool teed 
sibulakuivatuskuurid, võrgukuurid ja 
-aiad, pilliroog, paadid ning taga suur 
ja lai Peipsi veeväli. Kasuta kindlasti 
võimalust ja söö kohalikku kala, sibu-
lapirukat ning rüüpa peale samova-
riteed.

Sibulatee pole aga ainult sibul ja 
vanausulised, vaid võtab enda alla 
ka Alatskivi mõisa saksliku kultuu-
ri ja ümbritsevad eestlaste hajakü-
lad. Alatskivi mõisa nimetatakse los-
siks ning see on hoonele väga aus 
nimetus. Toretsevas uusgooti stiilis 
valminud mõisahoone on ehitatud 

Šotimaa kuningliku Balmorali lossi 
eeskujul aastail 1880–1885. See on 
stiilne hoone, mille maalilisust rõhu-
tavad arvukad eri kõrgusega torni-
kesed. Loodussõbrale pakub silma-
ilu suur lossipark, mis on eriti mõjus 
vahelduva pinnareljeefi tõttu.

Varsti pärast põiget Alatskivile 
ja lähikonna eesti küladesse suun-
dub Metsa matkarada tagasi Peipsi 
järve kaldale, täpsemalt Kallastele. 
Kallaste on ainus koht Peipsi järve 
Eesti-poolsel kaldal, kus järvele 
omane rannikumadalik sootuks puu-
dub. Linnake paikneb maastikuliselt 
Ugandi lavamaa kaugeimas põhja-
tipus, liivakiviplatoo järsul serval.

Ligi kilomeetripikkusel rannalõi-
gul asub ridamisi mitu silmatorka-
valt punast tooni devoni liivakivipal-
jandit. Punase kivi järgi on linn saa-
nud ka venekeelse nime: Krasnaja 
Gora või Krasnõje Gorõ (Punamägi, 

Punamäed). Kaljuseinte kõrgus on 
enamasti alla viie meetri. Üldjuhul 
jääb kaljujärsaku ja veepiiri vahele 
mõne meetri laiune liivariba, kuid 
kõige lõunapoolsem ja ühtlasi kõige 
kõrgem pangaosa (kuni üheksa meet-
rit) ulatub otse alla vette. See umbes 
200-meetrine pangasein on hea pesa-
paik kaldapääsukestele, siin on nende 
suurim koloonia Eestis.

Mitmekülgne pealinn Mustvee ja 
Avinurme puidumeistrid. Kallaste 
ja Omedu vahel kulgeb Metsa mat-
karada vahelduseks taas eestlastega 
asustatud külades ja külavaheteedel. 
Paksu metsa siin pole, sest tegemist 
on rannikumadalikuga, millele on 
omased niisked mullad.

Omedul jõuab matkaja taas otse 
Peipsi rannikule ning ees ootab jär-
jekordne külatänav ja järjekordne 
Kasepää. Siinne Kasepää küla koos 
lõunapoolsete naaberküladega on 
eestlaste asuala. Nii põhja kui ka lõuna 
pool on naabriteks vene vanausulised 
ning loomulikult on naabrid üksteist 
kõvasti mõjutanud.

Kasepää elanikud on vähemalt 
sama kõvad ja kuulsad kurgikasvata-

|565| 

Alatskivi mõisa 
nimetatakse lossiks 
ning see on hoonele 

väga aus nimetus.

Alatskivi loss on üks Eesti uhkemaid ja omapärasemaid mõisahooneid
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jad kui Mustvee omad. Kurkide kas-
vatamine Kasepääl on kantud koguni 
Eesti vaimse kultuuripärandi nime-
kirja. Üksteiselt õppides ja üksteist 
toetades on aedviljakasvatusest are-
nenud üks olulisemaid oskusi ja sisse-
tulekuid mõlemale rahvusele.

Nagu lõunapoolne Kasepää, paik-
neb ka põhjapoolne Kasepää kilo-
meetritepikkuse tänavküla südames. 
Ega keegi pole vist täpselt ära mõõt-
nud, kumb neist kahest külatänavast 
on pikem, ja nii võivad mõlemad 
umbes kümnekilomeetrised tänavad 
kandideerida Euroopa pikima tänav-
küla tiitlile. Põhjapoolsem, mis kul-
geb Omedult Kasepääle ning Kükita 
ja Raja kaudu Mustveesse, on eriti 
Mustvee-poolses otsas linnalisema 
ilmega kui Sibulateel asuv sõsar.

Eesti-vene segaelanikkonnaga 
Mustvee linna peetakse Peipsi pea-
linnaks. Mustvee paistab silma eriliselt 
arvukate pühakodade poolest, vahel on 
seda linna nimetatud ka Eesti kiriku-
te pealinnaks. Linnas asub viis kirikut: 
luteri kirik, vanausuliste, õigeusulis-
te ja ainuusuliste kirik ning baptisti-
de palvela. Viis kirikut, kaks kultuuri, 
üks kogukond – nii meeldib kohalike-
le oma kodukandi kohta öelda.

Mustveed tuntakse ka Eesti kur-
gipealinnana. Kuna siinne muld 
sobib kurgile hästi, on kõikides küla-
des rajatud hiiglaslikud kasvuhoo-
ned, mis kohalikke terve kevadsu-
ve rakkes hoiavad. Kurgikasvatus on 

peen kunst. Töö algab juba kevad-
talvel ning kui idud on pea mullast 
välja pistnud, peab hoolikalt kasvu-
hoonet kütma, kui ei taheta oma kal-
list varast ilma jääda. Vaadates mõnes 
Eesti poes ringi, näed, et müügil ole-
vad hapukurgid pärinevad just siin-
sest piirkonnast, eelkõige Mustveest 
ja Kasepäält.

Aga mets? Oleme ju Metsa mat-
karajal, kas poleks aeg taas metsa 
minna? Nõnda sündigu: Mustvees 
keerab Metsa matkarada järvele selja 
ja võtab suuna sisemaale, Avinurme 
poole. Kahele pole teed jääb mets: 
kohati okasmets, kohati lehtmets, tei-
sal võsa või hoopis raiesmik ning paar 
üksikut talukohta. Tee on sirge nagu 
raudteetamm.

Ja nii see ongi: tegemist on kunagi-
se Sonda-Mustvee raudteetammiga. 
1926.  aastal rajatud Sonda-Mustvee 
raudteeliini põhiülesanne oli puidu 
väljavedu Alutaguse metsadest. See 
oli piirkonnale õitsenguaeg, sest liik-
lus oli üsna tihe ja andis kohalike-
le elanikele ennenägematud võimalu-
sed kaubaveoks. Alutaguse puit veeti 
välja Mustveesse, kust see parvedega 
järgmistesse sihtkohtadesse sõidutati.

Kui 16 kilomeetrit sirget teed pidi 
sammutud, on aeg taas tsivilisatsioo-
ni jõuda ning ees ootab Avinurme. 
Ajalooliselt, aga ka tänapäeval on 
Avinurme tuntud puutöömeistrite 
keskusena. Juba aastasadu on siinse-
te metsade keskel valmistatud kõike, 
mida puidust teha saab: katuselaas-
te, laastukorve, puupütte, meevur-
re, soolavakku, leivaastjaid, õlletün-
ne, mänguasju jne. Puutööndus on ka 
praegu siinse kandi elanike peamisi 
elatusallikaid.

Peipsi põhjarannik, puhkaja para-
diis. Avinurmest võtab Metsa mat-
karada nüüd taas sihi Peipsi poole, 
siksakitades mööda metsasihte, 
kuni jõuab Separa küla all Avijõeni. 
Tegemist on omapärase ajaloolis-
kultuurilise ja loodusmaastiku-
ga, mis on nimetatud ka väärtusli-
kuks maastikuks, kus leiab ajaloo-
lisi näited eesti ja vene kogukonna 
koos eksisteerimise kohta. Lohusuu-
lähedastes metsades on mitu kala-
kotka püsielupaika.

Pärast väikest põiget eesti-vene 
segaasustusega Lohusuusse suundub 
matkarada jälle päris metsa, võimsas-
se männimetsa, ja kulgeb piki luite-
ahelikku jooksval vanal postiteel, 
mille siinset Iisaku–Mustvee vahe-
list lõiku kutsutakse Keisriteeks. Sel 
teelõigul kulgeb matkarada läbi ülla-
tavalt paljude eriilmeliste metsatuk-
kade. Kes armastab valgusrikkaid 
nõmme- ja palumetsi, armastab kind-
lasti ka Keisriteed.

Siin kandis leidub palju luiteahelik-
ke, mis on tekkinud Peipsi järve järk-
järgulisel taandumisel ja mis kulgevad 
rööbiti Peipsi järve rannaga. Luidete 
kaitseks on loodud Järvevälja maasti-
kukaitseala. Kogu Järvevälja luiteväli 
on ürglooduse objekt ja omataoliste 
seas üks esinduslikemaid.

Pärast 16 kilomeetrit metsateid ja 
põgusat põiget Rannapungerjale 
jõuab Metsa matkarada Kauksis 
taas Peipsi järve rannikule. Kauksi 
on legendaarne, isegi ikooniline paik 
ning Kauksi rand on kahtlemata 
kogu Peipsi järve pärl. Liiv on siin 
hele nagu mererannal, männid kõr-

Matkarada
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Alutaguse rahvuspark on Eesti noorim rahvuspark

Kauksi on 
legendaarne, isegi 
ikooniline paik ning 

Kauksi rand on kahtlemata 
kogu Peipsi järve pärl.
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ged kui palmipuud ja vesi suvel soe 
nagu Lõunameres. Kauksist algav lii-
vane supelrand kulgeb peaaegu kat-
kematu ribana Vasknarvani, kuhu 
Kauksist on tublisti üle 30 kilomeet-
ri! Kauksi rand on tuntud ka oma 
laulva liiva poolest. See tähendab, 
et liiv teeb sellel kõndides häält, 
mis viitab väga puhtale keskkonna-
le. Maailmas pole kuigi palju paiku, 
kus liiv sedamoodi laulab. Kõnni ja 
kuula.

Kauksi pakub peale silmailu ja ran-
naliiva võimalusi liikuda looduses. 
RMK Kauksi külastuskeskuse juurest 
saab alguse kaks matkarada: Kauksi 
oja õppematkarada ja Luite matka-
rada. Otse Kauksi ranna äärde, luite-
servale, on rajatud ligi kilomeetrine 
puidust rannapromenaad, mitu vaa-
teplatvormi ja uhiuus stiilne ranna-
hoone.

Metsa matkarada kulgeb mõnu-
salt rannaliival kuni Remnikuni, 
kus rada keerab Alutaguse metsa-
desse. Vahepeal on Alajõe küla, kus 
tuleb mööda väikest silda ületada 
Alajõgi. Pärast küla kõrguvad järve 
ääres Peipsi ranniku kõrgeimad, kuni 

20-meetrised luited. Just siin avane-
vad kogu Peipsi põhjaranniku pari-
mad vaated suurele Peipsi järvele.

Alutaguse metsades. Remniku 
külas jäta Peipsiga lõplikult hüvas-
ti ja pane vaim valmis, et suundu-
da Alutaguse laantesse. Alutaguse 
rahvuspargis kul gev rajaosa on üks 
matkaraja kõige metsasemaid lõike, 
maiuspala igale tõelisele loodussõb-
rale. Alutaguse eripära on läbi aega-
de olnud hõre inimasustus ja suur 
loodusmaastiku osakaal. Tohutud 
sood ja rabad on peaaegu aasta ringi 
inimjalale läbipääsmatud. Seda rahu-
likumalt saavad siinsetes vanades 
haavikutes elutseda väga harulda-
seks jäänud lendoravad. Lendoravate 
kõrval on erilised haruldused habe-
kakk, rabapüü ja rohunepp, tähele-
panelik rändaja võib hea õnne korral 
kohata ka ahmi ehk kaljukassi.

Remnikult Kuremäele kulgev 
Metsa matkaraja lõik on üks selle 
matkaraja pikimaid, 30 kilomeetrit. 
Kuna asustus ja ühistransport puu-
dub, ei saa siin ka kuidagi kerge-
malt läbi. Umbes poolel teel, Imatu 

järve ääres, asub telkimisplats, kus 
saad kuulata Alutaguse ööhääli. See 
on kindlasti elamus, mis jääb kauaks 
meelde.

Peipsimaa osa Metsa matkara-
jast lõpeb Kuremäel, mis on tuntud 
kloostri poolest. See on ainuke Eestis 
tegutsev vene õigeusu nunnaklooster 
– Pühtitsa Jumalaema Uinumise nun-
naklooster. Kloostrikompleks on oma 
tagasihoidlikus hiilguses silmapaist-
valt ilus ning sobitub märkimisväär-
selt hästi lähimaastikusse. Siit edasi 
suundub Metsa matkarada Eesti põh-
jarannikule. Ees ootab veel 17 matka-
päeva ja palju väga ilusat loodust. 

Helen Külvik (1975) on geograaf, töö-
tab Seto instituudis ja tegutseb Seto- ja 
Võrumaa giidina.

Projekti „Piiriülene kaugmatkara-
da Metsa matkarada“ (04/01/2019 – 
06/30/2021) kaasrahastavad Euroopa 
Liit ja Euroopa regionaalarengu fondi 
Kesk-Läänemere programm. Artikkel 
kajastab autori vaateid ja programmi 
korraldusasutus ei vastuta selle teabe 
võimaliku kasutamise eest.

Kauksist saab alguse ligi 30-kilomeetrine katkematu liivarand, mis ulatub ida pool Vasknarvani
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Madis Vasser ja Marilin Eessalu, 
Eesti Rohelise Liikumise keskkonna-
kaitsjad

Ärevus on tänapäeva inimeste 
sage kaaslane, pidevas maa-
ilmasündmuste infovoos vii-

bimine sunnib tugevaimaidki meist 
aeg-ajalt muretsema. Vaimse tervise 
probleemiks peetakse ärevust siis, kui 
see on hirmude realiseerumise tõe-
näosuse suhtes ebaproportsionaalne 
või üldse alusetu. Ökoärevus on aga 
täiesti isemoodi seisund – kliima-
psühholoogide ja teadlaste sõnul on 
meie hirmudel keskkonnakatastroofi-
de ning üldise hävingu pärast praegu 
alust rohkem kui küll. Seetõttu võib 
ökoärevust pidada tegelikult nor-

maalseks reaktsiooniks olemasoleva-
le olukorrale, mis paraku aga mõjutab 
üha rohkemate inimeste igapäevast 
vaimset toimetulekut.

Loogilise lahendusena aitaks öko-
ärevust leevendada kliimakriisi lahen-
damine ja suurtööstusettevõtete kesk-
konnakahjuliku käitumise muutmi-
ne. Ent ligi viiekümne aasta jooksul 
pole teadlased ega aktivistid seda teha 
suutnud. Doominoefekt on juba käivi-
tunud, me saame muuta vaid selle ula-
tust ning omaenda perspektiivi.

Kuidas siis elada koos hirmuga, et 
metsad hävitataksegi, elu ookeanides 
tapetakse, ekstreemsed ilmastikuolud 
muutuvad tavapärasemaks ning selle 
kõigega seotud sotsiaalsed rahutused 
põhjustavad globaalse ja lokaalse eba-
stabiilsuse? Millises maailmas hakka-
vad elama meie lapsed ja kas neid on 
üldse eetiline sellistes oludes saada?

Kõik inimesed ei ole ega peagi olema 
aktivistid ning oma jõuetuse mõistmi-
sest tulenev meeleheide on kerge peale 
tulema kõigil. Psühholoogid on üsna 

ühel meelel, et isegi kui meil ei ole 
võimalik kiirelt muuta maailma, on 
meie võimuses siiski parandada oma 
vaimset ja füüsilist kohanemisvõimet, 
õppides olema emotsionaalselt vas-
tupidavam ja rakendama radikaalset 
lootust (radical hope): hoides samal 
ajal mõttes teadmist, et keskkonna-
seisund halvenebki ühtesoodu, ning 
veendumust, et sellest traagikast saab 
sündida midagi uut ja head.

Kindlasti aitab, kui jagada mõt-
teid samasuguste muredega seltskon-
nas, end mõneks ajaks kliimauudiste 
voost välja lülitada, teha jõukohaseid 
keskkonnale kasulikke tegusid (aian-
dus on imeravim!), olla sotsiaalselt ja 
poliitiliselt aktiivne, keskenduda ole-
vikule või hoopis valmistuda prakti-
liselt tulevikuks. Kuigi suured muu-
tused on tulemas, ei tähenda see, et 
nüüd ja praegu ei võiks me olla õnne-
likud ega hoida seda, mis meil veel 
on: metsad, mered, loomad, loodus. 
Ja loomulikult õigustatult ärevad ini-
mesed. 

Heli Nõmmsalu, kemikaaliekspert, 
ja Kai Klein, keskkonnaekspert (MTÜ 
Balti Keskkonnafoorum)

Mõiste „bioplast“ tekitab 
segadust, sest seda kasu-
tatakse nii ainult taastu-

vatest toorainetest (nt mais) kui ka 
segudest (taastuvad toorained ja fos-
siilkütused, nt toornafta) toodetud 
plasti kohta. Seega leidub segatüü-
pi plaste (plastisegud, mis koosne-
vad osaliselt biopõhisest ja osaliselt 
fossiilkütustel põhinevast plastist). 
Mõlemat tüüpi bioplast võib olla bio-
lagunev või mittelagunev. Paraku on 
termin „bioplast“ senini täpselt mää-

ratlemata, sellest ka segadus. Seetõttu 
tuleks rääkida eelkõige ikkagi biola-
gunevast või mittelagunevast plastist. 
Tähtis on aga meelde jätta, et enamik 
niinimetatud biolagunevast plastprü-
gist ei sobi koduaias kompostimiseks.

Fossiilkütustega segus valmistatud 
biolagunevad plastid lagunevad täie-
likult ainult teatud tööstuslikes tingi-
mustes. Lagunemine kulgeb väga aeg-
laselt ja väärtuslikke komposti koos-
tisosi, nagu toitained, mineraalid või 
mulda parandav huumus, ei eraldu, 
seega mulda ei teki. Vaid tööstus-
likus kompostimisettevõttes laguneb 
ka suurem osa taastuvatest tooraine-
test toodetud biopõhistest plastidest, 
nagu näiteks polülaktaat (PLA), mis 
on tavaliselt valmistatud maisitärkli-
ses, maniokis või suhkruroos sisaldu-
vatest suhkrutest. Tööstuslikud tingi-
mused tähendavad Euroopa Liidu bio-
laguneva plasti standardi EN  13432 
järgi temperatuuri üle 60 kraadi (vähe-

malt ühe nädala vältel), et kõrvaldada 
patogeensed mikroorganismid, ning 
kompostimist 10–12 nädala jooksul. 
Eestis kestab tööstuslik kompostimine 
kaheksa nädalat, mis pole biolaguneva 
plasti lagundamiseks piisav.

Leidub ka kodus kompostita-
vaid biolagunevaid plaste, millel on 
märgistus „home compostable“. See 
tähendab, et mis tahes pakendis kasu-
tatud komponent või materjal, seal-
hulgas trükivärv ja liimid, peab lagu-
nema orgaaniliseks mullaks ega tohi 
eraldada ohtlikke aineid. Sellise mär-
gistusega tooteid on aga Eesti turul 
vähe. Samuti tasub meeles pidada, et 
kodustes oludes võtab kompostimine 
aega vähemalt 12 kuud. Mõistlikum 
on korduskasutada keraamilisi või 
toidunõuks kõlbavast plastist nõusid, 
kui loopida tasse ja taldrikuid kom-
postihunnikusse.

Lühidalt öeldes, kui viskad biola-
gunevast plastist topsi oma kompos-
tihunnikusse, on tagajärg sama, kui 
viskaksid sinna tavaplastist topsi – 
ka mitu aastat hiljem on see endiselt 
alles ja heal juhul lagunenud väikse-
mateks plastitükkideks. 

Mis on ökoärevus ja kuidas sellega toime tulla?

Kas biolagunevat plasti  
tohib panna komposti sekka? 
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Ülemöödunud sajandil oli Tartu ülikooli õppejõudude hul-
gas arvukalt Euroopas tuntud teadlasi. Sellesse seltskonda 
kuulus ka loodusteadlane Heinrich Moritz Willkomm, kelle 
sünnist möödub tänavu 200 aastat.

Toivo Meikar

Tema elu ja tegevust on lühi-
dalt käsitletud mitmes eri-
alaajakirjas ja teatmeteoses, 

põhjalikkuse poolet tasub esile tõsta 
ja kõigile huvilistele soovitada Hain 
Tankleri ja Kaljo Voolma uurimust [1].

Moritz Willkomm sündis 29. juu-
nil 1821. aastal Zittau lähedal Her-
wigsdorfis Saksimaal kohaliku pas-
tori pojana. 1841–1850 kestis tema 
stuudium – mõneaastase vaheajaga 
– Leipzigi ülikooli arstiteaduskonnas. 
Ta sai bakalaureusekraadi ja lõpuks 
filosoofiadoktori kraadi loodustea-
dustes.

Mõnda aega oli Moritz Willkomm 
üliõpilas rahutuste tõttu õppetööst 
kõrvaldatud. Ülikooli botaanikapro-
fessor Gustav Kunze võttis  loodus-
teadustest huvitatud Willkommi oma 
assistendiks. Selle tõttu sai Willkomm 
aastail 1843–1846 osaleda ekspedit-
sioonil Pürenee poolsaarel. Pärast üli-
kooli lõpetamist siirdus ta sinna taas 
1850–1851 ning tegi loodusteadus-
likke reise ka mujale Kesk-Euroopas.

Aastail 1852–1854 töötas Moritz 
Willkomm koduülikoolis eradotsen-
dina, 1854–1855 erakorralise profes-
sorina ja ülikooli herbaariumi kuraa-
torina. Pikem töösuhe oli 1855–1868 
Tharandti metsaakadeemiaga, kus 
ta töötas loodusteaduste professo-
rina. Sel ajal sai alguse  Willkommi 
metsanduslik huvi, mis ajendas teda 
koostama mitut mahukat uurimust. 
Tema põhihuviks jäi siiski Pürenee 
poolsaare floora, mida ta hiljemgi 
kohapeal uuris ja mille kohta tegi rah-
vusvaheliselt tuntumad teadustööd.

Aastail 1868–1874 tegutses 
Moritz Willkomm Tartu ülikoolis: 
ta oli botaanikaprofessor ja ülikooli 
botaanikaaia direktor. Seejärel, alates 
1874.  aastast, töötas ta Prahas Karl-

Ferdinandi ülikoolis, sh 1880. aastast 
filosoofiateaduskonna dekaanina.

Rahvuslike vastuolude tõttu jagu-
nes ülikool kaheks võrdõiguslikuks 
osaks: saksa ja tšehhi ülikooliks oma 
rektorite, teaduskondadega jne. 
Alates 1888.  aastast valiti Willkomm 
saksa Karl-Ferdinandi ülikooli rekto-
riks. See oli üks põhjus, miks teda hil-
jem Tšehoslovakkias teadlasena vää-
riliselt ei hinnatud.

1892. aastal läks Moritz Willkomm 
pensionile. Ta suri 26.  augustil 
1895. aastal Wartenbergi (Vartenberk, 
Stráž pod Ralskem) lossis ja on mae-
tud kodukohta Herwigsdorfi kalmis-
tule.

Moritz Willkomm Tartus. Moritz 
Willkommi ülesanne oli jätkata üle 
kolmekümne aasta (1836–1867) 
Tartu ülikoolis töötanud botaanika-

professori ja botaanikaaia direktori 
Alexander von  Bunge tööd. Selline 
ettepanek tehti talle 1867. aasta sügi-
sel, sama aasta 5.  detsembril (vkj) 
valis ülikooli konsiilium ta botaanika-
professoriks ja botaanikaaia direkto-
riks. Venemaa rahvahariduse minis-
teeriumi kinnitus saadi 1868.  aasta 
9. mail (vkj).

Selleks ajaks oli Moritz Will komm 
omandanud teadlasena üleeuroopa-
lise tuntuse, seetõttu otsustatigi ta 
kutsuda Tartu ülikooli botaanikapro-
fessoriks. Ilmselt ajendas Willkommi 
Tartusse tulema suurem tegevus-
vabadus kui metsanduskõrgkoolis ja 
ülikooli laiem haare, siinne botaa-
nikaaed, loomulikult saksakeelne 
keskkond ja arvatavasti ka suuremad 
rahalised hüved.

1868.  aasta sügissemestril pidas 
Willkomm avaloengu botaani-
ka olukorrast ja arengusuunda-
dest. Ettekanne publitseeriti: see oli 
Willkommi esimene Tartus ilmunud 
trükis [2]. Tema loengud ja praktiku-
mid käsitlesid mitmesuguseid botaa-
nikaharusid, samuti taimehaigusi. 
Tharandti metsaakadeemia pärandi-
na pööras ta metsabotaanika loengu-
tel suurt tähelepanu metsakasvatuse-
le, käsitledes eraldi Balti kuberman-
gude metsi ja metsamajandust ning 
Venemaal levinud okaspuid.

Tegelikult taastus Moritz Will-
kommi ajal Tartu ülikoolis vahepeal 
hääbunud metsamajanduse õpetami-
ne, uuesti tehti sellega juba süsteem-
selt algust rahvuslikus ülikoolis.

Moritz Willkommi eriline huviob-
jekt oli ülikooli botaanikaaed. Tema 
ajal täiendati puude ja põõsaste ning 
orhideeliste kogusid, restaureeriti 
süstemaatikaosakond, taimed paigu-
tati kindla süsteemi järgi ja varus-
tati etikettidega, loodi botaanika-
muuseum jne. Ühtlasi ehitati ümber 
botaanikakabineti ruumid.

Suuresti metsandusõpet silmas 
pidades oli taimekogude hulgas ka 
suur dendroloogiline kollektsioon, 
viljade ja seemnete, puude vääraren-
dite, haiguste ja taelikute kogud, ka 

Heinrich Moritz Willkomm ja Eesti

Moritz Willkommi ajal taastus Yartu üli-
koolis vahepeal hääbunud metsama-
janduse õpetamine
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metsatehnoloogiliste toodete näidi-
sed. Määranud uuesti kõik aias kas-
vanud taimed, avaldas Willkomm 
1873. aastal ülikooli botaanikaaia aja-
lugu käsitleva raamatu, kus on üksik-
asjalikult kirjeldatud ka botaanikaaia 
kogusid [4].

Saksamaal oli Willkomm muu 
hulgas tunnustatud kui metsa-
teadlane ja dendroloog, seda 
tegevust jätkas ta Tartus. Nii kor-
raldas ta 1871.  aastal metsaretki, 
et tutvuda kohalike kubermangu-
de metsade ja nende majandamise-

ga. 1872.  aastal avaldas Willkomm 
tähelepanekuid, kirjeldusi, analüü-
se ja ettepanekuid koondava sisuka 
reisiraamatu, mis kuulub Eestiga 
seotud metsanduskirjanduse vara-
salve [3]. Peale selle ilmus saksa 
teadusajakirjades ja kohalikes väl-
jaannetes tema sulest mitu metsan-
dusteemalist artiklit.

Olgu vahemärkusena mainitud, 
et Moritz Willkommi reisiraama-
tut on hiljem ka lausa praktili-
selt rakendatud. Nimelt korraldas 
kunagine Eesti metsaselts lugupee-
tud professori 175.  sünniaastapäe-
va puhul bussireisi Tartu-, Viljandi- 
ja Jõgevamaal Willkommi jälgedes. 
Tema reisiraamat põlvedel, püüdsi-
me kirjeldatud maastikke ja metsi 
ära tunda, sedastada vahepeal toi-
munut ning loomulikult terve tee 
ka nüüdisajastada professori vaa-
teid.

Moritz Willkommi aeg Tartus jäi 
lühikeseks: peamiselt halveneva ter-
vise ja Tartu talvise kliima sobimatu-
se tõttu. Hiljemalt 1872. aasta sügisel 
andis ta ülikooli konsiiliumile ametli-
kult teada, et lahkub ülikooli teenis-
tusest 1874.  aasta 31.  jaanuaril (vkj). 
Ja täpselt nimetatud kuupäeval ta lah-
kuski. 

1.  Tankler, Hain; Voolma, Kaljo 1999. 
Heinrich Moritz Willkomm (1821–1895) ja 
tema osa metsateaduses. – Metsanduslikud 
Uurimused 31: 23–35.

2.  Willkomm, Moritz 1868. Über den 
gegenwärtigen Stand und Umfang der 
botanischen Wissenschaft und über die 
Aufgaben, welche daraus für Lehrer der 
Botanik an Universitäten und für mit 
solchen verbundenen botanische Gärten 
erwachen. Antrittsvorlesung. W.  Gläsers 
Verlag, Dorpat.

3.  Willkomm, Moritz 1872. Streifzüge durch 
die Baltischen Provinzen. Schilderungen 
von Land und Leuten mit besonde-
re Berücksichtigung der Walder und der 
Forstwirtchaft. Erster Theil. Liv- und 
Kurland. W. Gläsers Verlag, Dorpat.

4.  Willkomm, Moritz 1873. Der botanische 
Garten der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
Nachrichten über die Geschichte, den 
gegenwärtigen Zustand, die Einrichtungen 
und Sammlungen des Dorpater Gartens, 
zugleich ein Führer für die Besucher des-
selben, insbesondere für die Studirenden. 
C. Mathiesen, Dorpat.

Toivo Meikar (1947) on metsandusloo-
lane.

1872. aasta sügisel andis Moritz Willkomm Tartu ülikooli konsiiliumile teada, et ta 
palub oma töösuhte ülikooliga katkestada alates 31. jaanuarist 1874 (vkj), seega 
teatas ta oma soovist üle aasta ette

Moritz Willkommi eriline huviobjekt oli 
ülikooli botaanikaaed. Pildil on Tartu üli-
kooli botaanikaaed 1870.–1880. aastail Valik Willkommi trükiseid
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Ü ha enam inimesi on 
hakanud tundma muret 
selle üle, millise elukesk-

konna jätame järeltulevatele põlve-
dele. Mida saab üksikisik või maja-
pidamine teha, et loodust säästa?

Majapidamistööd jätavad 
keskkonda jälje
Elu on kummaline. Endast head 
muljet jätta on ääretult keeruline. 
Seevastu halba muljet jätta ülimalt 
lihtne. Sama kehtib ka teisel tasan-
dil: väga lihtne on jätta endast suurt 
ökoloogilist jalajälge, ent jalajäl-
je vähendamine nõuab tööd. Sinu 
ökoloogiline jalajälg ongi tegelikult 
see mulje, mille endast looduse-
le jätad.

Eelmise sajandi keskpaigast 
(keemiarevolutsioonist) saati oleme 
elanud pidevas kontaktis sünteetili-
se keemiaga, eriti puhastusvahen-
dite kaudu. Kui inimene puutub aga 
kokku ohtlike kemikaalidega – näi-
teks hingates neid sisse, süües neid 
sisse toiduga, aine satub suhu või 
nahale –, võivad need kahjustada 
meie tervist. 

Ohtlikud ained satuvad  pesu- ja 
koristusvahenditest ka loodusesse. 
Mõned nendest ainetest lagunevad 
keskkonnas, kuid paljud on pigem 
püsivate omadustega. Need aku-
muleeruvad elusorganismides ja 
hakkavad mõjutama ökosüsteeme. 
Ent kui looduslikud ökosüsteemid 
kaotavad tasakaalu, võib sel olla 
hävitav mõju ka inimkeskkonnale.

Mida sellises olukorras teha? 
Kindlasti mängivad siin suurt rolli 
riiklikud ja ülemaailmsed organi-
satsioonid, kelle siht on järjepide-
valt vähendada keskkonnareos-
tust. Näiteks on Läänemere riigid 
leppinud kokku ühises eesmärgis: 
taastada kohaliku merekeskkonna 
hea seisund. Läänemeri on nimelt 
oma eriliste paikkondlike tunnus-
te ning kliimaolude ja hüdrograa-
filiste tingimuste tõttu väga tund-

lik inimtekkeliste keskkonnamõju-
de suhtes. Need keskkonnamõjud 
on aga otseses seoses valikutega, 
mida me iga päev teeme. Näiteks 
olenevad need toidust, mida me 
sööme, või pesuvahenditest, mida 
kasutame.

Mulieres jätab puhtaks nii 
kodu kui ka keskkonna
Mulierese looduslike koostisosa-
dega toodetega saab pesu pesta 

ja kodu koristada loodusega koos-
kõlas, koormamata üleliia kesk-
konda. Tahame hoida meie ümb-
ruskonda nii oma vahendeid too-
tes, pakendades kui ka kasutades. 
Samuti hoolitseme selle eest, et 
Mulieresest tekkivad jäägid ei oleks 
keskkonnale ohtlikud. Sest kõik, 
mis on keskkonnale ohtlik, on ohtlik 
meile endile. 

Mulierese toodete aluseks on 
looduslikud tensiidid, mille kõige 

Kuidas jätta endast maha      väiksem jalajälg?
SISUTURUNDUS
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levinum esindaja on roheline seep. 
See looduslik puhastusvahend on 
tõhusa toimega, aga samas bio-
lagunev. Nii ei ole sellest hullu 
midagi, kui pesuvesi Läänemerre 
jõuab!

Üks Mulierese põhimõtteid on 
teha vähemaga rohkem. Näiteks 
võimaldavad meie toodete opti-
maalsed kogused võtta ette tava-
pärasest rohkem pesu- ja puhas-
tuskordi. Samuti on meie tooted 

väga mitmekülgsed: Mulierese 
pesugeeliga saab pesta igat tüüpi 
rõivaid ja kangaid ning meie üld-
puhastusvahendiga lähevad puh-
taks nii nõud, aknad, põrandad kui 
ka auto. Looduslikest koostisosa-
dest valmistatud Mulierese pesu-
geel sobib hästi ka õrna ja tundliku 
nahaga inimestele ning laste pesu 
pesemiseks. See on naha- ja loo-
dussäästlik, aga väga tõhus!

Meie vedeltooted – pesugeelid, 
üldpuhastusvahendid ja äädikas – 
on pakendatud pudelitesse, mille 
kest on ümbertöötatud papist ning 
selle sees on taaskasutatavast plas-
tist valmistatud kilekott. Nii oleme 
saavutanud selle, et meie pakendi-
tes on tervelt 70% vähem plasti kui 
tavatoodetes.

Poes käies märka tähist
Kui soovid anda oma panuse ter-
vema elukeskkonna hüvanguks, 
on üks lihtsamaid asju, mida teha 
saad, pakendite märgiste jälgimine. 
Alati võid kindel olla Ökomärgise 
ja ECOCERTi logodega tähistatud 
toodete peale.

Ökomärgis hakkab lihtsasti 
silma ja see annab tarbijale kin-
nituse toote või teenuse tervise- 
ning keskkonnahoidlike omaduste 
kohta. Sellised tooted sisaldavad ka 
vähem ohtlikke aineid.

ECOCERT on üks Euroopa ran-
gemaid ja mainekamaid standar-
deid, globaalselt kõige tunnusta-
tumaid sertifikaate. ECOCERT on 
Mulierese toodetele andnud loo-
dustoodete sertifikaadi „EcoCert 
natural detergent, made with 
ORGANIC“, mis kinnitab pesugee-
lide, üldpuhastusvahendite ja toot-
missüsteemide vastavust säästva 
arengu standardile. See sertifikaat 
kinnitab, et toode on biolagunev, 
koostisosad on 99,97% looduslik-
ku päritolu ja 10,26% koostisosa-
dest pärineb mahepõllumajandu-
sest. 

Kuidas jätta endast maha      väiksem jalajälg?

Foto: Pixabay
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Suvel satume märksa sagedamini veekogude äärde ja neisse suplema. Küllap jääb 
vahel silma ka mõni vee-elukas. Pane ennast proovile, kui hästi tunned neid pildil 
olevaid tiigiloomi. Loomade nimetused on peidus täheparves.

Viimastel aastatel on paljud 
endale kanad võtnud. Põhjusi 
on mitu: kes tahab oma kana 

muna; kes lihtsalt jälgida, kuidas 
kanad siblivad ja oma kanaelu ela-
vad; kes sellepärast, et sõbral on ju 
ka kanad.

Eriti moekad on rahulikud ja oma-
pärase välimusega siidikanad, aga 
peale nende peetakse paljusid erinäo-
lisi tõuge.

Kodukanu on huvitav vaadelda ja 
nende munadega oma menüüd rikas-
tada, aga minu meelest on toredam 
kohtuda metsas elavate kanalistega. 
Võimalus kohtuda metsiste ja tetre-
dega on väike. Nende pisemaid sugu-
lasi laanepüüsid näeb praegu veel 
sagedamini, kuid ka neid jääb järjest 
vähemaks.

Laanepüüd elavad vanemas mit-
mekesise alustaimestikuga kuusikus 
või segametsas. Kohtudes märkab 
laanepüü inimest tihti esimesena ja 
lendab iseloomuliku tiivavurina saa-
tel pisut kaugemale puu otsa peitu. 
Ta tegutseb enamasti maas musti-
kavarte või muu taimestiku vahel, 

ent  kui teda segada, siis 
otsib varju põõsastel 
või puudel.

Kui väga veab, siis 
võib juunikuus näha veel 
lennuvõimetute tibude-
ga emalindu. Selline koh-
tumine on võimalik väga 
lühikest aega, sest pojad 
saavad mõne päevaga lennu-
võimeliseks.

Sel suvel õnnestus mul 
näha umbes kaheksa tibuga laa-
nepüüemmet. Umbes seepärast, et 
pojad jooksid taimestiku vahel päris 
kiiresti ning pildistades käis üle jõu 
neid täpselt loendada. Üks poegadest 
takerdus hetkeks lillakavarre taha, 
kuid sai kiiresti vabaks ja jätkas tee-
konda ema valitud suunas.

Tegelikult ei saa öelda, et nad olek-
sid väga kartnud. Pigem tundus, et 
nad olid lihtsalt liikvel, sest ema sei-
satas aeg-ajalt ja napsas mustikatai-
me küljest kas pungi või lehti, ning 
ka pojad ampsasid midagi lehtedelt. 
Pojad söövad putukaid ja teisi selg-
rootuid, vanalinnud pungi, marju ja 

lehti. Ilmselt oli samas metsas kus-
kil ka isalind, sest laanepüüd püsivad 
oma territooriumil aasta läbi, kuid 
teda seekord näha ei õnnestunud. 
Ehk näeme kogu peret talvel, kui nad 
tulevad taas meie õunapuude pungi 
sööma. 

Georg Aher, bioloog ja loodusemees

NUPUTA!

MikroskoopMikroskoop

Foto: Georg
Aher

Kohtumine kaheksa tibuga
laanepüüemmega

Laanepüüsid jääb meie metsades aina 
vähemaks

KESVIDANKA
ÄDIKMIBLIH
JUUR
GÕURLESSUD
RUKKIK
KUURLIS
HAIKREVS
BAOKUHAN

B C D

F G HE

Vastused: vesikakand – G; hiidämblik – A; ujur – C; selgsõudur – H;
kukrik – D; liuskur – E ; vesihark – F, hobukaan – B.
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Ristsõna

|575| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 21. juuliks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel loo-
sime välja Toomas Kuke raamatu „Eesti taimestik ja selle uurijaid“ (2021). Eelmise ristsõna õige vastus on „ .. polevat tulevikku“ 
„ ... ühest silmast ilma jääda“. Kokku saime 22 õiget vastust. Juuninumbris meeldis enim Ott Kursi artikkel soome-ugri rahvaste 
loodusoludest. Ristsõna auhinna, Marty Jopsoni raamatu „Argielu teadus“, võitis Ott Rebane Tallinnast.
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Ajalugu/sünnipäevad
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180 (snd 1841)
16.07 Nicolai von Glehn, mõisnik, 

Nõmme rajajaid (srn 1923)
26.07 Carl Robert Jakobson, ühiskon-

nategelane (srn 1882)
125 (snd 1896)
25.07 Nikolai Murri, puuviljandustead-

lane (srn 1964)
115 (snd 1906)
09.07 Aleksander Prima, aiandustead-

lane (srn 1983)
20.07 Aleksander Kivilaan, aiandus-

teadlane ja taimefüsioloog 
(srn 1997)

24.07 Joosep Nõu, põllumajandus-
teadlane (srn 1999)

100 (snd 1921)
08.07 Ethel Brafmann, maastikuarhi-

tekt (srn 2005)
11.07 Ülo Lepik, mehaanikateadlane, 

füüsik, Eesti TA liige
13.07 Tullio Ilomets, keemik (srn 2018)
95 (snd 1926)
12.07 Ruth Ling, ornitoloog
23.07 Reino Sepp, keemik ja kultuuri-

loolane (srn 1992)
26.07 Ruth Lias, füüsik ja tõlkija
90 (snd 1931)
17.07 Asmu Saar, geograaf ja kirjas-

tustöötaja (srn 2003)
30.07 Jüri Vene, keemiaõpetaja ja 

koolijuht (srn 2012)
31.07 Väino Pallum, aiandusagro-

noom
85 (snd 1936)
13.07 Vello Kaavere, teadusloolane, 

genealoog (srn 1994) 
17.07 Ilmar Kask, geograaf, Eesti 

Looduse endine toimetaja

22.07 Ants Tauts, matemaatik 
(srn 2004)

26.07 Jüri Nuust, puuviljandus-
 teadlane ja roosikasvataja 

(srn 1996)
80 (snd 1941)
23.07 Ago Künnap, keeleteadlane, 

Eesti TA liige
26.07 Aavo-Valdur Mikelsaar, arsti-

teadlane ja geneetik
27.07 Reet Aguraiuja, biokeemik
31.07 Eet Tuule, harrastusornitoloog 

ja kirjanik
75 (snd 1946)
16.07 Mati Laane, aednik, botaanik ja 

aiaarhitekt
70 (snd 1951)
04.07 Riho Mällo, geograaf (srn 2001)
16.07 Aita Neemre, looduskaitsja
20.07 Krista Kaer, tõlkija ja kirjastaja
24.07 Toomas Paalme, biokeemik
65 (snd 1956)
13.07 Tiina Vähi, usundiloolane
26.07 Heikki Bauert, geoloog
60 (snd 1961)
16.07 Ain Raal, farmaatsiateadlane
17.07 Helje Pärnaste, geoloog
30.07 Andrus Kuus, ornitoloog
55 (snd 1966)
01.07 Toomas Tuul, fotograaf
02.07 Olev Abner, dendroloog
09.07 Jaanus Elts, ornitoloog
18.07 Argo Moor, kultuuriantropo-

loog, põlistavade uurija
20.07 Veiko Belials, metsateadlane ja 

loodusfotograaf
25.07 Marko Kaasik, füüsik
25.07 Enn Karro, hüdrogeoloog
25.07 Oive Tinn, geoloog
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Neeruti Lammasjõe Kalevipoja kivist, 
mille ümbermõõduks on jäänud veel 
praegugi 22 m, lõhuti sajandi algul (osalt 
puukiiludega turrutamise teel) suured 
pangad kohaliku mõisa härrastemaja ja 
aia treppideks. Seda kivi pidi tõenäoliselt 
teadma Kreutzwald isiklikult. Kalevipoja 
poolt Ridala kiriku purustamiseks visatud 
kivi purustati hoopis karjalauda müüri, 
Mustvees hobust piirava hundi pihta 
heidetud kivi tabas aga sõjapäevil pomm. 
Kalevipoja lootsiku alt (Elva rajoonis) otsis 
ülemeelik traktorist vist rahvajutus sinna 
peidetud kuldmõlasid, kui ta selle paigast 
tõukas. Kaarlis asuv Kreutzwaldi kivi muu-
tub aga varsti olematuks lõpete tegemise 
tagajärjel. [Jaan Eilart: „Kalevipoeg“ ja loo-
duskaitse, 1961: 217]

Ökoloogiliselt on tihedaõieline käoraamat 
kindlalt lubjalembene ja kasvab eranditult 
niisketes lohkudes lubjakivialuspõhja ava-
musalal, sageli rohkearvuliselt, moodus-
tades mõnikord tihedaid populatsioone. 
Üldiselt on see liik küllalt haruldane, kuid 
lubjakivipinnastel, kus leidub palju madal-
soid, on ta tavaline. Näiteks Saaremaal 
leidub teda hulganisti, isegi rohkem kui 
harilikku käoraamatut. Kolme käoraama-
tuliigi koos kasvamine Viidumäe allika-
soodes suurendab selle looduskaitseala 
tähtsust. Tihedaõieline käoraamat vajab 
erilist kaitset. See liik veetleb oma suurte 
õisikute ning tugeva meeldiva lõhnaga, 
kuid pakub ka üldbioloogilist huvi ning 
väärib üksikasjalikumat uurimist. [Leonid 
Averjanov: Kolm käoraamatut, 1981: 439]

Mind, nagu paljusid Teie seast, jahmatas 
kevadine uudis, et Eesti Loodusuurijate 
Seltsi poolt 1933. aastal asutatud legen-
daarse ajakirja Eesti Loodus käekäigu üle 
otsustamine on libisenud tundmatute 
Panama advokaatide kätte. Kõik see oli 
aset leidnud juba rohkem kui aasta tagasi 
üldsuse ja suurima rahastaja, keskkonna-
ministeeriumi teadmata. [---] Nüüd on 
keskkonnaministeeriumi eestvõttel asu-
tatud mittetulundusühing Loodusajakiri, 
kes andis juba välja Teie käes oleva ajakir-
janumbri. Ent ministeeriumi osalus ajakirja 
kirjastamises peab jääma võimalikult 
lühiajaliseks. Usun, et mittetulundusühin-
gus hakkavad riigivõimu asendama eri 
keskkonnaorganisatsioonid, kelle hoida 
jääb nii Eesti Looduse kaubamärk kui ka 
toimetuse töö korraldamine ehk ajakirja 
käekäik tervikuna. [Heiki Kranich: Head 
lugejad! 2001: 243]

60 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

Heinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Piksepeni pole päris igapäevane liblikas – nii mõnigi Põhja-Eesti liblikahuviline ei 
pruugi olla teda üldse kohanud. Aga Lõuna-Eesti leht- ja segametsades võib pik-
sepeni kohata küll, vahel võib teda isegi päevasel ajal õitelt nektarit imemas leida



Ootame fotosid nii niiduliikidest, 
pärandmaastikest kui ka inimese ja 
pärandmaastiku vahelisest seosest 
kolmes teema- ja vanusekategoorias.

Konkursitingimused ja fotode esitamine 
keskkonnaamet.ee/elu-on-lill

Fotokonkursi žürii esimees on 
tunnustatud loodusfotograaf 
Sven Začek, auhinnafond 6600 eurot.

Fotode esitamise tähtaeg on 
30. september 2021.

kutsub jäädvustama Eesti pärandniite ja -kooslusi, 
meie kõige liigirikkamaid, lillerohkemaid 
ja ilusamaid maastikke.

Fotokonkurss
„Elu on lill – 
pärand niidul“

Projekti „Loodusrikas Eesti“ 
(LIFE-IP ForEst&FarmLand, LIFE18 IPE/EE/000007) rahastab Euroopa Liidu 

LIFE’i programm. Projekt kestab 2020. aastast 2029. aastani.

Kaidi Tingas
Keskkonnaministeerium 
kaidi.tingas@envir.ee 
5669 8828

Nele Sõber
Keskkonnaamet
nele.sober@keskkonnaamet.ee 
5770 2225

LISAINFO:

Ootame fotosid ja fotokollaaže, mis on 
markeeritud teemaviitega #eluonlill 

Sotsiaalmeediasse (Facebook ja 
Instagram) postitatud fotod ei konkureeri 
põhikonkursil, kuid parima pildi(seeria) 

autoritele antakse välja eriauhind.

MINIKONKURSS 
sotsiaalmeedias



SEIKLUSEKS POLE KUNAGI LIIGA PIME
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FENIX PD36R 
Võimsus 1600 lm

Valgusvihk max 283 m

120 €

FENIX PD36R
Kompaktne ja võimas taskulamp
• Ülimalt vastupidav taskulamp

• Aku tühjenemise indikaator

• Komplektis laetav 21700 liitium-ioonaku (5000 mAh)

• Laadimine USB C-pordi kaudu, juhe kaasas

• Vee- ja tolmukindel (IP68)

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.

FENIX 
BC25R 

rattalamp
Võimsus 600 lm

Valgusvihk max 106 m

90 €

FENIX UC30 
Väike, kompaktne 

ja võimas taskulamp
Võimsus 960 lm

Valgusvihk max 204 m

72 €

FENIX UC35 
Kompaktne 

ja võimas taktikaline 
taskulamp

Võimsus 1000 lm
Valgusvihk max 266 m

108 €

FENIX UC35 

FENIX HL60 
Võimsus 950 lm

Valgusvihk max 116 m

90 €

FENIX HL60R
Võimas ja pika tööajaga 
pealamp
• Komplektis laetav aku (2600mAh)
• USB laadimisjuhe
• Vee- ja tolmukindel (IP68)
• Valge ja punane valgus
• Reguleeritav kaldenurk

90 €

FENIX 
BC05 

ratta tagatuli
Võimsus 10 lm

Valgusvihk max 6 m

24 €

              FENIX E03R 
Üliväike, -kerge (22 g) 
ja -tõhus taskulamp

Võimsus 260 lm
Valgusvihk max 42 m

30 €

FENIX 
CL26R 
matka-
latern

Võimsus 400 lm
Valgusvihk max 25 m

72 €

              FENIX E03R 

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   • PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a




