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minagi luust ja lihast inimene nagu
kõik puugid. Osundan pigem mõtlemapanevat fakti, mille on 19. juuli
Maalehes toonud esile vanameister
Toomas Paul: „Majandusteadlane
Kaupo Vipp on välja arvutanud, et
praegu tarbib keskmine kodanik arenenud riikides energiat kogustes, mis
võrdub 147 inimese füüsilise tööga.
Orjandusliku ajastu mõistes töötab
meist igaühe heaks ööpäev läbi ligi
sada viiskümmend orja.”
Elul on esmapilgul väga kummaline meetod, tekitamaks meis õnnist
rahulolu: tuleb meid lihtsalt piisavalt
kaua klohmida. Vahel, kui on tuju,
annab ühe obaduse veel pealekauba,
siis ütleme ilusti aitäh ka. Ma ei tea,
miks küll, aga teinekord on elu hoopis sadistlik ja kultiveerib meis piinavat rahulolematust. Sellekski on tal
geniaalselt lihtne ja mõtlemapanev
meetod: tuleb hakata riburadapidi
järjekindlalt meie soove täitma.
20. augustil sööme torti ja tähistame oma riigi taasiseseisvumise
22. aastapäeva. Juba teist aastat
oleme olnud formaalse riigina vabad
kauem kui kunagi varem. Palju
õnne! ■
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las kord puuk. Oma liigikaaslaste seas paistis ta välja erakordse andekuse, või nagu
tänapäeval öeldakse, ambitsioonikuse poolest. Kui teised puugid imesid end nii metsmaasika mõõtu, et
heita siis mõnusasti rohu sisse leiba
luusse laskma, siis meie kangelane ei
peatunud enne, kui oli tubli pöidlaotsa tüsedune! „Vaat nüüd olen ma
oma potentsiaali maksimaalselt realiseerinud,” mõtles ta.
Aga nagu ikka, juhtus mööda lendama iginäljane vares. Teda ei tulnud
puugi andekuses kaks korda veenda.
Toksti – ja meie suur talent realiseerus kiiremini, kui oleks karta osanud.
Mis siin pikalt keerutada, nii
lühike see muinasjutt oligi. Ja paralleele päriseluga pole samuti vaja kaugelt otsida.
6. juuni Õhtulehes kirjutas reporter Kais Allkivi: „[Martin] Helme
hoiatab, et siiamaile kipub migrantide põhjakiht. Julgen vastu vaielda:
vaevalt et laisad ja harimatud, kes
loodavad hõlpsalt ära elada, sellele
karmi kliima, keerulise keele ja kehvavõitu sotsiaaltoetuste süsteemiga
maale tormi jooksevad. Eestis tuleb
tööd teha – selleta ei tasu loota, et
katus on nagunii pea kohal ja riie
seljas. Sestap pole – vähemalt lähiajal – põhjust immigrandihordide
hirmus väriseda.”
Mul on väga hea meel, et ma pole
ainus, keda meie riigi rahaline vaesus rõõmsaks ja rahulikuks teeb!
See, et hoolimata suurest ähkimisest
ja puhkimisest pole me staažikamatele õhtumaa puukidele (veel) kannule jõudnud. Loodetavasti on tubli
Õhtulehe reporteri moodi mõtlejaid
palju.
Selliseid avaldusi tehes koliseb
mul muidugi jala otsas nn Dawkinsi
ämber: mida mina, parajalt paks ja
parimas eas toimetajahärra ka rahalisest vaesusest tean! Proovigu ma ise
saja euroga kuus hinge sees hoida!
Parem tõesti ei proovi, eks olen ju
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21. juunil tuli teade, et riigikohus on otsustanud mitte
võtta menetlusse aktsiaseltsi Riverito ja osaühingu
Paekivitoodete Tehas kaebust, millega need soovisid vaidlustada keskkonnaministeeriumi otsuse peatada Tuhala
nõiakaevu piirkonna kaevandamisloa menetlus.
Selle riigikohtu otsusega on vaidlus lõppenud ja jõusse
jääb keskkonnaministeeriumi otsus peatada Nabala kaevandamislubade menetlemine.
Vaidlused paekivitoodete tehase ja Riverito ning
keskkonnaministeeriumi vahel algasid 2011. aastal, kui
ettevõtted soovisid avada Nabala piirkonna ja Tuhala
nõiakaevu läheduses kaevandust. Kuna oli tehtud ettepanek luua samas paikkonnas kaitseala, peatas keskkonnaministeerium kõik kaevandamisega seotud toimingud
seal piirkonnas.
Keskkonnaministeerium

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Keskkonnaministeerium sai Tuhala vaidluses lõpliku võidu

Ajal, kui riigikohus tegi oma otsuse, Tuhala nõiakaev mõistagi üle ei
ajanud

„Lõpetame ökotsiidi Euroopas” oli rohelisel nädalal

Kadri Kalle (vasakul) koos EL keskkonnavoli
niku Janez Potočniki ja algatuse „Lõpetame
ökotsiidi Euroopas” üldjuhi Prisca Merziga

oli ainus rühm, kes esindas kodanikualgatust. Ometi rõhutas mitu tähtsamat diskuteerijat just kodanike
tähtsust keskkonnaprobleemide lahendamisel nii käitumise muutjate kui ka
poliitika kujundajatena.
„Lõpetame ökotsiidi Euroopas”
on Euroopa kodanikualgatus, mille
siht on ökotsiid kriminaliseerida.
Ökotsiid on määratletud laiaulatusliku ja pikaajalise ökosüsteemide
kahjustuse, hävitamise või kaona.
Selle kodanikualgatuse põhieesmärk
on tagada, et nende kahjustuste põhjustajaid saaks võtta isiklikult vastutusele ökotsiidi kuriteo eest. Kui üks
miljon eurooplast hääletab algatuse
ettepaneku poolt, võetakse küsimus EL tasemel avalikule arutlusele. „Lõpetame ökotsiidi Euroopas”
arutas rohelisel nädalal oma algatust
mitme huvirühma esindajatega ja
kogus allkirju ettepaneku toetuseks.
Kadri Kalle kirjutas: „Kuna aasta
2013 on kuulutatud Euroopa koda-

nike aastaks, oli vähene kodanikuühiskonna aktiivsus mõnevõrra
pettumust valmistav. Irooniliselt
olid rohelise nädala osalejad Euroopa
kodaniketeaduse organisatsiooni loomise tunnistajaks, mis plaanib nelja
aasta jooksul erinevate kodanikuteaduse projektide kaudu kaasata 5 miljonit euroopa kodanikku.”
„Lõpetame ökotsiidi Euroopas”
projektijuhi Prisca Merzi kinnitusel nõustub „Lõpetame ökotsiidi Euroopas” täielikult Euroopa
Komisjoni voliniku Janez Potočniku
sõnadega: „Meil on kõigil õigus puhtale õhule”. Merz lisas: „Kuid puhas
õhk on ainult üks osa kogu pildist:
on viimane aeg tunnistada kõigi inimeste õigust tervislikule elukeskkonnale. Tunnistades ökotsiidi kuriteoks,
astume väga suure sammu selles
suunas. Et toetada seadust, millel
on võimu muuta ökosüsteemide
tulevikku, andke oma hääl aadressil
http://www.endecocide.eu/.”
ALLIKAS: WWW.POST.EE

FOTO: ALGATUS „LÕPETAME ÖKOTSIIDI EUROOPAS”

Roheline nädal, mida Euroopa
Komisjon korraldab Brüsselis igal
aastal, kestis tänavu 4.–7. juunil;
ürituse fookuses oli sedapuhku õhu
kvaliteet ja saaste.
Seekordsel suurüritusel oli üle 40
messiboksi ning korraldati 30 arutlusringi. Algatuse „Lõpetame ökotsiidi
Euroopas” kommunikatsioonijuhi
Kadri Kalle üllitatud pressiteatest ilmneb, et „Lõpetame ökotsiidi Euroopas”

Faunamarke on nüüd tosin
Eesti Post andis 6. juunil käibele 12. margi
Eesti fauna sarjast.
Margi nimiväärtus 45 senti vastab nagu eelmistelgi selle sarja markidel sisekirja tariifile.
Traditsiooniline on seegi, et margi ning esmaümbriku ja maksikaardi on kujundanud Sándor
Stern. Marki on trükitud 70 000 eksemplari.

Meie imetajaid kujutav margisari hakkas ilmuma 2002. aastal ja ka kõik varasemad postiminiatuurid on joonistanud
Sándor Stern. Alates esimesest on neil järjekorras olnud metssiga, viigerhüljes, hunt,
kobras, põder, mäger, pruun-suurkõrv,
pruunkaru, lagrits, halljänes ja metskits.
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Keskkonnaminister Keit PentusRosimannus kinnitas juulikuu alguses väikeluige kaitse korraldamise
tegevuskava aastateks 2013–2017.
Väikeluik on väga tundlik maakasutuse muutuste, keemilise saaste
ning sellest tulenevate haiguste suhtes, suur lisaprobleem on jätkuv illegaalne jaht Venemaal.
Liigi hoiuks tuleb tagada väikeluikede rändepeatuskohtade kaitse
vähemalt 30 kohas Eestis. Tuleb
püüda peatada ka senine liigi arvukuse vähenemine; pikaajaline eesmärk on taastada väikeluige arvukus
vähemalt 2000. aasta tasemel, kus
väikeluiki oli umbes 23 000.
Väikeluik on Eestis üks arvukamaid läbirändavaid luigeliike, kuid
1990. aastate teisest poolest on lin-

FOTO: MAGA-CHAN / WIKIMEDIA COMMONS

Väikeluiged saavad tugevama kaitse
nuliigi arvukus pidevalt kahanenud
ja nüüd on neid tõenäoliselt alla
20 000 isendi. Kuna enamik LoodeEuroopa väikeluiki peatub Eestis, on
meil suur vastutus selle liigi kaitse
korraldajaina.
Tegevuskava eesmärk on tagada
väikeluige rändepeatuskohtade säilimine nii looduslikes (rannikumeri,
rannik, soostikud) kui ka poollooduslikes kooslustes (luhad) ning
põllumajandusmaadel. Selleks tuleb
parandada toitumisalade ja ööbimiskohtade kaitset ning kehtestada
piirangud. Ühtlasi on ette nähtud
tegevused, mis kaasavad üldsuse,
ning rahvusvaheline koostöö. Kõigi
planeeritud tegevuste kogumaksumus on 96 600 eurot.
Keskkonnaministeerium

Toituv väikeluik

Lennusadama angaarid said Euroopa Liidu kõrgeima
muinsuskaitseauhinna
arhitekt Bruno Tauti kodumaja restaureerimist Berliinis.
Rahvusvahelise žürii hinnangul
on 1912. aastal ehitatud raud
betoonist Lennusadama angaarid
Euroopa ühed silmapaistvamad
lennunduse mälestusmärgid. Need
on arvatavasti ka ühed esimesed
nii ulatuslikud raudbetoonkestaga
rajatised maailmas. Briti arhitektuuriajakiri The Builder on võrrelFOTO: TOOMAS JÜRIADO

16. juunil Ateenas Europa Nostra
auhinnatseremoonial pälvis Lennu
sadam Euroopa Liidu ja Europa
Nostra kultuuripärandi peaauhinna
ehk grand prix’.
Neljast auhinnakategooriast tuli
Lennusadam võitjaks kõige tihedama
konkurentsiga kategoorias: kultuuripärandi objektide konserveerimine.
Lennusadam edestas näiteks Ateena
Akropoli väravaehitise taastamist ja

Mullu valminud Lennusadama angaarid võidavad aina mitmesuguseid auhindu

nud neid Hagia Sophia pühakojaga
Istanbulis.
Lennusadamat tunnustati just
angaaride eeskujuliku ja tehniliselt
keerulise taastamise eest. 2012. aasta
mais alustas renoveeritud angaarides
tööd meremuuseumi Lennusadam,
mis on esimese tegutsemisaasta jooksul olnud Eesti kõige suurema külastatavusega muuseum ja Tallinnas üks
enim paeluvaid huviväärsusi vanalinna kõrval.
Europa Nostra on muinsuskaitseorganisatsioonide ühendus, mis väärtustab Euroopa kultuuripärandit ja
tunnustab auhinnaga selle parimaid
hoitud, kaitstud ja taastatud näiteid.
Auhinnakategooriaid on neli, peale
konserveerimise tunnustatakse ka
kultuuripärandi uuringuid, eraisikuid ja organisatsioone, kellel on
suuri teeneid kultuuripärandi hoidjana, ning haridust, koolitust ja teadlikkuse parandamist.
Võitjatele anti aumärgis või väike
skulptuur, kõik seitse peaauhinna
võitjat said 10 000 euro suuruse
preemia.
Kultuuriministeerium
/ EC esindus Eestis
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2014. aasta lind on jäälind
Juuni viimasel nädalavahetusel
Harjumaal Keila-Joal peetud Eesti
ornitoloogiaühingu (EOÜ) suvepäevadel kuulutati 2014. aasta linnuks
jäälind.
Kuigi jäälind on Eestis üsna vähearvukas, on ta välimuse poolest
tuntud ja armastatud liik. Meie looduses eksootilise ja erakordse sinise
seljasulestiku tõttu kutsutakse teda

põhjamaade kalliskiviks ja samal
põhjusel on ta ka fotograafide lemmikuid. Eestis pesitseb 50–300 paari
jäälinde.
Esialgu jätkub aga nurmkana aasta
ja endiselt on oodatud teated vaatluste, eriti pesakondade kohta. Neid
saab sisestada nii nurmkana veebilehel kui ka elurikkuse andmebaasis.
EOÜ

FOTO: PIERRE DALOUS / WIKIMEDIA COMMONS
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Jäälind

Sada aastat maailma kuumarekordit
FOTO: TOBIAS1983 / WIKIMEDIA COMMONS

Seitsmevennapäeval, 10. juulil, täitus
sajand maailma ametliku kuuma
rekordi 56,7 °C püstitamisest. See

Furnace Creek Ranchi värav

näit pandi kirja California osariigis
Mojavi kõrbes, kohas, mida kutsutakse Surmaoruks. Täpsemalt,
Greenland Ranchi ilmajaamas.
Alates 1961. aastast kannab see jaam
Furnace Creeki nime. Uus nimi (ingl
furnace ’ääs’) iseloomustab toda põrgupalavat kohta palju paremini kui
eelmine (’rohelise maa rantšo’).
Surmaorg on kliima poolest suurepärane koht kuumarekordite püstitamiseks: kõrbes mägede vahel, üle 50
meetri merepinnast allpool. Muide,
säärased mikrokliimatingimused

mõjutavad ka meil äärmuslike ilmanäitajate teket. Kitsastes jõeorgudes
või lohkudes mõõdavad hüdromeetriajaamad sageli suvel tunduvalt
kõrgemaid või talvel madalamaid
temperatuure. Kuna need näitajad
iseloomustavad vaid väga väikese
ala ilma, siis ei lähe need rekorditena arvesse. Meenutuseks: Eesti
ametlik soojarekord, 35,6 °C, mõõdeti Võrus 11. augustil 1992. Samal
päeval Himmiste postis registreeritud
38 kraadi aga ei läinud arvesse.
www.emhi.ee

Kui eestlasi üllatas mais ja juunis keskmisest soojem ilm,
siis Kesk-Euroopa riikides polnud mitte ainult jahe, vaid ka
väga vihmane. Mai lõpu ja juuni alguse tugevad sajud põhjustasid suuri üleujutusi Saksamaa lõuna- ja idapoolsetes
liidumaades, Lääne-Tšehhis ja Austrias. Kannatada said ka
Šveits, Slovakkia, Valgevene, Poola, Ungari ja Põhja-Serbia.
Austrias sadas ohtralt terve maikuu jooksul, nii oli
tänavune lehekuu seal koos 1962. ja 1965. aastaga
kolme kõige sajusema mai seas viimase 156 aasta jooksul. Seetõttu oli pinnas juba enne kuulõpu sadusid veest
küllastunud. Ka Saksamaal registreeriti suurte sadude eel
rekordiline niiskusesisaldus mullas.
Ränk sadu algas lõunast tulnud madalrõhkkonna
Christoffer ja Põhjamerele pidama jäänud antitsükloni Sabine
koosmõjul. Austria Vorarlbergi ja Tirooli liidumaal ning
Salzburgi piirkonnas, samuti Alam- ja Ülem-Austria ning
Steiermarki mägedes registreeritud sajuhulgad olid sellised,
mida pole nähtud aastakümnete või koguni sajandi jooksul:
kolme päevaga, 30. maist kuni 1. maini, 150–200 mm, kohati
250 mm. Tavaoludes on see kahe-kolme kuu sajunorm.
Tagajärjeks oli üleujutus, mis kohati ületas ka „sajandi
katastroofiks” kuulutatud 2002. aasta uputuste veetaseme. Nii juhtus mitmel pool Baierimaal ja Ida-Saksamaa
piirkondades Doonau ja Elbe ääres. Aga näiteks Dresdenis

FOTO: STEFAN PENNINGER / WIKIMEDIA COMMONS

Kevadised üleujutused Kesk-Euroopas

Lõuna-Baieri linnas Passaus, kus Doonausse suubuvad Inn ja Ilz,
ületas veetase – 12,85 meetrit – 1501. aastast pärinenud rekordi

jäi veetase 11 aasta tagusele alla, ehkki sealgi tuli üks üle
Elbe viivatest sildadest sulgeda. Hädaolukord kuulutati
välja kahe pealinna, Praha ja Budapesti mõnes piirkonnas, Prahas suleti metroo. Oli maalihkeid ja mudavoole,
häiritud oli maantee- ja raudteeliiklus, sulgeda tuli tööstusettevõtteid, ei töötanud paljud kauplused ja koolid.
Teadete järgi on üleujutuste tõttu hukkunud vähemalt
neliteist inimest: Tšehhi vabariigis oli ohvreid üksteist,
Austrias kaks ja Saksamaal üks.
ZAMG/Loodusajakiri
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Euroopa Liidu invasiivitõrje määrused on ajale jalgu jäänud

FOTO: BIRDLIFE

Ehkki invasiivsed võõrliigid on ilmselgelt rahvusvaheline probleem
ning üks viiest elurikkust kahandavast põhitegurist, pole Euroopa Liidu
tasemel nende tõrjeks ühtset määrust. On vaid eri riikide ebaühtlane ja
järjekindlusetu seaduste kogum, mis
meenutab pigem vanaema lapitekki.
Võõrliik on organism, kelle inimene
on viinud elama väljapoole tema looduslikku elupaika. Kui selline liik mõjub

Ameerika naarits ehk mink

elurikkusele, majandusele või inimese
tervisele halvasti, on tegemist invasiiviga. Euroopa Komisjoni rahastatud
uuringu käigus on Euroopas kindlaks
tehtud üle 12 000 võõrliigi ja vähemalt
15 protsenti neist on invasiivsed.
Kõigile tuntud näide on mink
(Neovison vison), kes on välja tõrjunud kohalikud liigid euroopa naaritsa ja tuhkru ning kimbutab maas
pesitsevaid linde, näiteks tiire, ja
närilisi, näiteks mügrit, põhjustades
nende asurkondade suure allakäigu.
Märkimisväärne on invasiivsete
võõrliikide tehtud majanduskahju.
Euroopa Liidus hinnati seda 2009.
aastal vähemalt 12 miljardile eurole
aastas ning see suureneb inimeste ja
kaupade globaalse liikumise tõttu.
Sugugi tähtsusetu pole mõju
inimeste tervisele. Mullu hukkus

Prantsusmaal mees, kes tegi liiga
lähedalt tutvust Aasiast pärit invasiivse vapsiku Vespa velutina pesaga;
mõnedki invasiivsed taime- ja putukaliigid on nendega kokku puutunud
inimestel kutsunud esile ohtlikke
allergilisi reaktsioone.
Niisiis oleks Euroopa Liidul
ammugi aeg tegelda asjakohaste
normatiivaktidega. Seepärast ongi
maailma looduskaitseliit (IUCN) ja
linnukaitseorganisatsioonide ühendus BirdLife võtnud Euroopa parlamendis ette aktsiooni „Invasive
Alien Species – Biodiversity’s Ticking
Time Bomb” („Invasiivsed võõrliigid
– tiksuv viitsütikuga pomm”), mille
käigus tuletatakse kõiki neid ohte
europarlamendi liikmetele meelde.
BirdLife

Elekter salvestatakse merepõhja
on põhjus, miks Rainer Schramm ei hakanud oma ideid
teostama madala merega Saksamaal, vaid tuli Norrasse.
Aga kohti, kus meri kalda lähedal sügavaks läheb, on
maailmas rohkesti.
Suurim lahendamist vajav probleem on luua materjal,
millest valmistatud mahutid pikka aega tohutule survele
vastu peaksid.
SINTEF/AlphaGalileo
JOONIS: KNUT GANGÅSSÆTER / DOGHOUSE / ALPHAGALILEO

Merepõhjas asuv hüdroelektrijaam võib näida ulme
romaanist pärit fantaasiana, aga just sellist mõtet
on asutud ellu viima Skandinaavia suurima sõltumatu
uurimisorganisatsiooni SINTEF eestvõttel.
Idee autor, saksa leidur Rainer Schramm selgitab ideed
lihtsa võrdlusega: „Kui avada sukeldunud allveelaeva
luuk, voolab vesi sinna tohutu jõuga sisse. Just sama
energiat kasutame ka meie.”
Generaatori paneb voolu tootma merepõhja 400–800
meetri sügavusse paigutatud mahutis olev turbiin, mis
hakkab pöörlema, kui mahuti klapp avatakse. Mahuteid
võib olla mitu. Või teisisõnu: veemahutite arv määrab,
kui pikalt saab elektrit genereerida, kuni mahutid on täis.
Seejärel on vaja mahutid tühjaks pumbata; selleks kasutatakse turbiini nüüd pumbana. Mõistagi on toodetav
energia mõnevõrra väiksem kui see, mis kulub mahuti
tühjendamiseks. Aga Schrammi arvates peaks olema saavutatav 80-protsendine kasutegur.
Olulise eelisena märgitakse võimalust koostada täpselt
vajaliku suutlikkusega jaam, valides sobiva suurusega turbiini
ja piisava hulga mahuteid. Normaalsuurusega seade peaks
töötama 7–8 tundi 300-megavatise võimsusega; sellest piisab,
et varustada vooluga üle 200 000 keskmise majapidamise.
Salvesti võiks töötada ühendatult tuulefarmiga. Tugeva
tuulega saab liiaga toodetud elektri jõul mahutid tühjaks
pumbata, nõrga tuule ajal toodab voolu veealune generaator. Võimalik on rakendada ka päikeseenergiat: päikesepaistelisel päeval pumbatakse vesi mahutitest välja, et
oleks võimalik öösiti allveejaamast voolu saada.
Tähtis on muidugi ka jaama sügavus: mida suurem see
on, seda vägevam on rõhkude erinevus pinna ja põhja
vahel ning ühe mahuti abil saab rohkem voolu. Just see

Energiasalvesti põhimõtteline skeem

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rohke lisa UNESCO maailmapärandi loendile

FOTOD: TOOMAS JÜRIADO

Võrgupaigast whc.unesco.org/en/newproperties saab
uurida, millised kohad lisas UNESCO maailmapärandi
komitee maailmapärandi loendisse 16.–27. juunil
Kambodžas peetud 37. istungil. Kokku on neid paiku
19, sh 14 kultuuriloolist ja 5 loodusala; kolme varasemat
ala otsustati laiendada.
Kultuuriloolistest aladest kuus paiknevad Aasias (teiste
seas Fuji vulkaan kui kunstnikke inspireeriv püha piirkond), ühe kohaga on esindatud Aafrika, Ameerika
(300 aasta vanune baskide vaalapüügi- ja -töötluskeskus Kanadas Red Bays) ja Okeaania ning ülejäänud viis
valitut on Euroopast. Viimaste hulgas on kaks n-ö kollektiivobjekti: 16 Karpaatia tserkva’t ehk puukirikut Poolas
ja Ukrainas ning Itaalia Toscana 12 Medicite villat ja 2
aeda. Veel said Euroopast nimistusse Portugali Coimbra
ülikooli ajaloolised hooned, Saksamaal Kasselis paiknev
Wilhelmshöhe mägipark keerukate veekaskaadidega

Vaade Etna vulkaanile 1986 meetri kõrgusel asuvast Rifugio
Sapienzast. Siit edasi tipu poole saab rändaja köisraudteega

Villa La Petraia, üks kaheteistkümnest Toscana Medicite villast, mis
koos kahe aiaga on valitud UNESCO loendisse ühisobjektina

ning Ukrainas Krimmis Hersoni lähedal asuva iidse linna
Chersonesus Taurica varemed.
Loodusaladest pääsesid loendisse Etna vulkaan Sitsiilia
saarel Itaalias, El Pinacate ja Gran Desierto biosfäärikaitseala Mehhikos, Tadžiki rahvuspark Pamiiri mägedes
Tadžikistanis ja Namibi Liivameri – haruldased düünid
Namiibia rannikul.
Maailmapärandi konventsiooniga on ühinenud 190
riiki. Konventsiooni täitmist kontrollib 21 riigist koosnev komitee. Eesti on komitee liige neljandat, rotatsiooni
järgi viimast aastat.

Jaanipühade ilmarekordid
Ilmateenistus avaldas jaanipäeva eel, 18. juunil, oma veebilehel huvitava ülevaate „Jaan läks jaanitulele ... kas
vihmavarjuga või kasukas” Eesti eri paigu jaaniilma äärmustest, mis on mõõdetud ligemale pooleteise sajandi
vältel (emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=389).
Saame teada, et 23. juuni suurim õhusoojus pandi kirja

1936. aastal Kuusikul, 24. juuni rekord 1914. aastal
Tartus: mõlemal juhul 31,2 kraadi. Kõige külmem jaaniöö on olnud samuti Kuusikul, kus 1992. aastal oli kraad
nullis. Mõõtmistega kaetud ajaloo sajuseim 23. juuni oli
1953. aastal Türil (55 mm), kõige vihmasem jaanipäev
aga samal aastal Tudus (61,1 mm).

„Keskkonnajärelevalve 2012” võtab aasta kokku
Keskkonnainspektsiooni (KKI) kodulehel www.kki.ee
saab tutvuda hiljuti ilmunud keskkonnajärelevalve aastaraamatuga.
Eeskätt on kajastatud KKI töötulemusi, kuid peale selle
saab ülevaate järelevalve koondandmetest valdkondade ja
maakondade kaupa. Samuti on juttu inspektsiooni arendustegevusest ning üldsuse osast keskkonnarikkumiste
avastamisel ehk valvetelefonile 1313 tulnud teadetest.

Peale KKI andmete sisaldab aastaraamat teistegi
Eestis keskkonnajärelevalvet tegevate asutuste, s.o
kohalike omavalitsuste ja kümmekonna riigiasutuse statistilisi näitajaid. Kogu selle materjali kogub igal aastal
kokku KKI.
KKI peadirektori Peeter Volkovi sõnul on andmeid
vaadates põhjust olla rahul, sest keskkonnarikkumiste
üldarv üha väheneb.
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Kuidas putukat
ära tunda I
Mati Martin

Putukaliike on maailmas kaugelt üle miljoni ja iga päev kirjeldatakse uusi
juurde. Alatasa puutume kokku paljut liiki putukatega, olgu siis aias, metsas
või eluruumides, mõned poevad koos meiega isegi voodisse. Enamasti on tegu
tüütute vereimejate või muidu manulistega, mõnikord meie varude või aiasaagi
külmavereliste hävitajatega. Ent sageli pakub putukas ka silmailu.

T

ihti tekib vaatlejal küsimus,
kes ikkagi on tema teele sattunud kurjategija või iludus.
Esimesest ettejuhtuvast putukaraamatust ei pruugi ta vastust saada.
Pakun mõned niidiotsad, et selles
maailma kõige liigirikkamas loomarühmas orienteeruda.

Millest alustada? Eks ikka süsteemist! Inimese loomus on kord juba
selline, et ta püüab kõike korrastada,
olgu siis riidekapis, sahvris või raamaturiiulil, aga ka arvutis, kus teave
salvestatakse failidena kaustadesse.
Ikka selleks, et oleks asjadest ülevaade ja vajaduse korral leiaks õige
kiiresti üles. Aga teame ka hästi, et
igaüks loob süsteeme omamoodi ja
sageli on neid teiste inimeste süsteemidega raske ühitada.
Ka putukaid on rühmitatud eri
aegadel eri moodi. Süsteemid on
muutunud koos teadmistega loomariigist, aga ka koos meetoditega, mille
abil neid luuakse. Teisisõnu, iga süsteem oleneb taustsüsteemist.

Üht lihtsamat putukate süsteemi
näeb vanas heas „Loomade elu”
sarja 3. köites [3]. See liigendus
pärineb möödunud sajandi keskpaigast ja annab tavainimesele päris
hea ülevaate eri putukarühmadest ja
nende sugulusest.
Eelkõige on uurijatele silma torganud, et osal kuuejalgsetest paiknevad

toidu töötlemise jätked ehk suised
peakapsli sees, osal aga on need kinnitunud peakapsli välisküljele. Nii
jagati putukad kahte rühma: siselõugsed (Entognatha) ja välislõugsed
(Exognatha) putukad (¥ 1).

Siselõugsete kolm seltsi – tõukjalalised (Protura), hooghännalised (Collembola) ja harkhännalised
(Diplura) – on kõik tagasihoidliku

välimusega, silmaga vaevu nähtavad
tiibadeta tegelased, kellest on täpsemalt juttu allpool.

Enamik putukaid on aga välislõugsed. Neid uurides selgus, et valdavalt
on putukatel tiivad, või vähemalt on
olnud nende eellastel, ent ühes väikeses liinis pole tiibu ilmselt kunagi
tekkinudki, samamoodi nagu siselõugsetel putukatel. Nii jagatigi välis-

Kes on putukad?
Üsna kaua peeti putukateks kõiki kolme jalapaari ehk kuue jalaga lülilisi loomi. See määratlus on aga osutunud ebatäpseks: näiteks munast koorunud tuhatjalgsetel on samuti kuus
jalga.
Tänapäeval peetakse üldiselt putukateks lülilisi kitiinskeletiga loomi, kelle kehalülidest
moodustub kolm osa: pea, rindmik ja tagakeha. Igale rindmikulülile kinnitub üks paar lülilisi jäsemeid, peakapsli külge ka paar lülilisi tundlaid. Valdaval osal putukatest leidub ka
paar liitsilmi, erandiks on näiteks mõned harjashännalised (vt põhiteksti). Enamikul putukatest arenevad teisele ja kolmandale rindmikulülile mitmesuguse ehituse- ja kujuga tiivad.
Nagu näha, ei sobitu selle määratluse alla näiteks tõukjalalised, kel ei leidu tundlaid:
nende otstarvet täidavad hoopis esijäsemed. Viimasel ajal ongi üsna levinud seisukoht, et
putukate sugupuu varased harud, siselõugsed (tõukjalalised, hooghännalised, harkhännalised; ¥ 1) ei kuulu putukate (Insecta) klassi, kuigi nad on putukatega märksa lähemalt
sugulased kui teiste lülijalgsetega. Putukate ja siselõugsete ühisklaadi nimetatakse sellises
süsteemis kuuejalgseteks (Hexapoda).
Putukate üldtuntud tunnus – hingamine trahheedega – on omane ka hulkjalgsetele
loomadele (saja- ja tuhatjalgsetele), vähesel määral ka ämblikele. Kuni viimase ajani arvatigi, et hulkjalgsed (tuhat- ja sajajalgsed jt) on kuuejalgsete klaadi lähimad sugulased. On
ju neil rühmadel peale trahheesüsteemi hulk muidki ühistunnuseid: Malpighi torukesed
erituselundkonnana, liigutatav pea selleks kohastunud kaelalihastikuga, eristunud kesk- ja
tagasool jm. Oletati, et need tunnused pärinevad ühiselt esivanemalt.
Moodsad pärilikkusaine uuringud on selle ettekujutuse aga tugevasti kõikuma löönud.
Koguneb üha uut tõendusmaterjali, et putukate lähimad sugulased on hoopis vähid [7]
(¥ 2). Ülalloetletud ühistunnused hulkjalgsetega on aga tõenäoliselt kujunenud lihtsalt
konvergentsi teel: ühise maismaakeskkonna mõjul, üksteisest sõltumatult.
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sisetiibsed
ehk täismoondega putukad
(Endopterygota=Holometabola)

UUS T II BS ED

(800 000 liiki)

liblikalised

mardikalised

kiletiivalised

kahetiivalised

jpt

täilised

jpt

Paraneoptera
(100 000 liiki)

imevad vaegmoondega putukaid

lutikalised

tsikaadilised

lehetäilised

Polyneoptera
(34 000 liiki)

ÜR GTII BS ED

närivad vaegmoondega putukaid

nahktiivalised

prussakalised (sh termiidid)

jpt

ühepäevikulised ja kiililised

(8000 liiki)

soomukalised

Ü R G T I I V UT U D

sihktiivalised

harjashännalised

kivihüpikulised

(400 liiki)

siselõugsed
(4000 liiki)

* putukapildid ei ole mõõtkavas

tõukjalalised

hooghännalised

harkhännalised

¥ 1. Üks tänapäevaseid ettekujutusi putukate sugulussidemetest ehk fülogeneesist. Joontega on märgitud võimalikud monofüleetilised
harud (klaadid), st sellised harud, mis pärinevad vaid ühest liigist. Siselõugsete monofüleetilisus ning omavahelised sugulussidemed on siiski
veel suure kahtluse all. Sama võib öelda kiilide ja ühepäevikute haru kohta, mida on soovitatud lausa õpikunäiteks eri uuringute tulemuste
kokkusobimatuse kohta: leidub kaalukaid tõendeid nii kiilide kui ka ühepäevikuliste haru varasema lahknemise kohta putukate põhiharust,
ent samuti nende harude monofüleetilisuse kohta (nagu on kujutatud siinsel joonisel) [7]. Vanasõnagi ütleb, et kel on üks kell, teab alati täpset
aega, aga kel kaks, ei tea kunagi kindlalt.
Igatahes näitab skeem ilmekalt, et putukate evolutsioonis on aset leidnud vähemalt kolm maailma muutvat revolutsiooni: lennuvõime teke,
uustiibse tiivamehhanismi teke ja täismoonde teke: kõik need „täiustused” on toonud kaasa järjest suurema liigilise mitmekesisuse, arvukuse
ja biomassi (joonisel on iga haru juurde märgitud kirjeldatud liikide ligikaudne arv)
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Tiibadega putukad omakorda
jagati esialgu lihtsalt kahte suurde
rühma: vaegmoondega putukad
(Hemimetabola) ja täismoondega
putukad (Holometabola) [3]. Esimestel
on vastsed ja valmikud (täiskasvanud) üsna ühesuguse kehaehituse
ja eluviisiga, teistel aga läbib putukas vastsest valmikuks moondudes nukustaadiumi, mille käigus ta
lammutatakse n-ö algjuppideks ja
pannakse kokku täiesti uutmoodi
ehituse ja eluviisiga keha.
Eelmise sajandi teisel poolel selgus aga teine tähtis tunnus. Nimelt
liigutavad putukad tiibu kahel sootuks erisugusel moel. Selle järgi jaotati tiibadega putukad ümber hoopis
ürgtiibseteks (Palaeoptera) ja uustiibseteks (Neoptera) [8].
Ürgtiibne ehitusplaan on omane vaid

Laias mõttes ürgtiivututeks võib aga
nimetada kõiki putukaid, kel endal
ja kelle eellastel pole kunagi tiibu
olnud: nii tõukjalalisi, hooghännalisi,
harkhännalisi kui ka harjashännalisi
(¥ 1). Sellisest jaotusest lähtub näiteks praegune kõige ülevaatlikum
eestikeelne putukaraamat „Euroopa
putukad” [1], mida võib putukatega
esmatutvuse sobitamiseks soovitada
kõigile huvilistele.

JOONIS: STEMONITIS / WIKIMEDIA COMMONS

lõugsed putukad kaheks: ürgtiivutud
(Apterygota), kuhu kuulub vaid üks
selts, harjashännalised (Microcoryphia,
nimetatud ka Thysanura; vt allpool),
ning tiibadega putukad (Pterygota).

Enamikule tänapäeva putukaliikidele on omane nn uustiibne ehitusplaan. Lennulihased kinnituvad

FOTO: GREGOR NIDAR / WIKIMEDIA COMMONS

¥ 2. Mõningate uuemate andmete järgi on putukatele kõige lähem lülijalgsete rühm
lõpusjalalised vähid (Branchiopoda) [7], kelle hulka kuuluvad näiteks vesikirbud ja kilbikulised.
Pildil oleva tavalise soolavähikese (Artemia salina) puhul on sarnasus ürgsemate putukatega
igatahes täitsa aimatav. See loomake elutseb kõrbete soolajärvedes, mille kallastelt on teda
leivakõrvaseks noppinud nii indiaanlased kui ka araablased

kahele vanapärasele putukaseltsile:
ühepäevikulistele (Ephpemeroptera) ja
kiililistele (Odonata; ¥ 1). Tiibu liigutavad otse neile kinnitunud lihased,
kuid puudub tiivaliiges, mille abil
saaks tiiba pöörata.
Selline ehitus tagab küll üsna kiire
lennu, ent puhkeolekus ei saa asetada
tiibu seljale lapiti (nagu teevad näiteks
mesilased), vaid neid peab hoidma
kas keha külgedel (suuremad kiilid)
või tõstma üles selja kohale (väiksemad kiilid, ühepäevikulised).

¥ 3. Tõukjalaline kasutab liikumiseks kahte tagumist jalapaari. Eesjalad täidavad puuduvate
tundlate otstarvet. Fotol liik perekonnast Acerentomon
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rindmiku välisskeletile ja liigutavad
seda, see liikumine kantakse tiibadele edasi keerulise kangisüsteemi
(tiivaliigese) abil. Tiivaliiges lubab
tiibu pöörata ka teisiti kui ainult risti
keha teljega: teha nendega lennul
keerukaid liigutusi ning puhkeolekus
asetada seljale lapiti. Samuti arenevad uustiibsed putukad veidi teistmoodi kui ürgtiibsed.

Viimasel ajal on süstemaatikud
hakanud välisehituse kõrval üha
rohkem aluseks võtma ka pärilikkusaine ehk DNA ja RNA järjestusi. Putukate suurjaotistes ei ole

JOONIS: COMSTOCK 1936 / WIKI.BUGWOOD.ORG

¥ 4. Pime muusik: tõukjalaliste ebasilmade otstarve ei ole mitte näha, vaid tajuda õhu
liikumist ja vibratsiooni

¥ 5. Enamikul hooghännalistel on tagakeha tipus hark (furcula) ja selle ees lukusti (retinaculum).
Ohu korral toetatakse lukusti aluspinnale ning vinnastatakse hark nagu vibu. Kui nüüd lukusti
lahti päästa, paiskab sirguv hark loomakese ohtlikust paigast eemale. Kõik see tehakse teoks
vaid paari sajandiksekundi jooksul. Tagakeha esimesel lülil on torujas jätke (collophore), mille abil
saab loom täiendada oma niiskusevarusid ning kinnituda siledale pinnale
FOTOD: URMAS TARTES

see ometi kindlat selgust toonud.
Praegusajal üsna levinud seisukoht
on näiteks siselõugsed üldse putukate hulgast välja heita [6] (¥ 1). Ka
on mitu seltsi viimasel ajal ühte liidetud: prussakalised röövritsikalistega,
väivilised täilistega, sarnastiivalised
lutikalistega.
Üllatusena kirjeldati kümme aastat tagasi Lõuna-Aafrikas uus putukaselts Mantophasmatodea. Teadlaste
hulgas oli see tõeline sensatsioon.
Seni arvati, et vähemalt putukate
seltsid on ära kirjeldatud juba mitu
sajandit tagasi. Aga tuleb välja, et
putukamaailm pakub suuri üllatusi
ka tänapäeval.
Päris viimasel ajal on uusi putukate süsteeme hakatud pakkuma nn
kladogrammide kujul. Kladogramm
näitab selgelt ära rühmade omavahelised sugulussidemed [nt 2] (¥ 1).
Ei maksa siiski unustada, et tegu on
hüpoteesidega, mis võivad teabe
kogunedes peagi muutuda.

¥ 6. Ilmastiku suhtes on hooghännalised üsnagi vintsked vennad: ühed vähesed putukad (vabandust, kuuejalgsed!), keda kohtab sageli isegi
talvel. Pildil askeldab Orchesella flavescens aprillikuisel lepiklillel ja detsembrikuisel lumel
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¥ 7. Soodsates oludes koguneb hooghändasid õige ohtralt. Pildil Hypogastruridae sp. Puhtulaiul kalda juures veepinnal

¥ 8. Pikakehalistel hooghändadel on tagakeha lülid enam-vähem ühelaiused, ent kerashooghännalistel (pildil seenega maiustamas) on
tagakeha ümardunud
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¥ 10. Japygidae sugukonna harkhändadel on tagakeha jätked
lühikesed ja hambulised: nendega kütitakse saaki
FOTO: J. R. GUILLAUMIN / FOTER.COM
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¥ 9. Harkhännalised on õhukeste kehakatete ja pika saleda kehaga
loomad

¥ 11. Majasoomukas, tuntuim harjashännaline, on kõigile tuttav
väle vennike vannitoa põrandapraost [loe tema kohta täpsemalt: 5].
Täiskasvanud on hõbedased, noorloomad kahvatumad, mustjat tooni

Putukaseltse on üsna hõlbus ära
tunda. Siinses artiklis võtame luubi
alla neli kõige varem eristunud seltsi,
nn ürgtiivutud: tõukjalalised, hooghännalised, harkhännalised ja harjashännalised (¥ 1).
Kõik nad on väikesed õrnade kehakatetega varjatult elavad loomad.
Neid kohtab kõdunevates taimejäänustes, valdavalt vabas looduses, kuid
ka aiapidajate kompostihunnikutes,
toas lillepottides jne – ürgtiivutud on
olulised taimejäänuste lagundajad.
Sageli, näiteks kompostihunnikutes,
võib nende asustustihedus muutuda
väga suureks ja ulatuda miljonitesse
ühe ruutmeetri kohta [8].

Tõukjalalisi (Myrientomata, ka
Protura; ¥ 3, 4) on maailmas teada
220, aga Eestis vaid paar liiki. Nad

¥ 12. Majasoomukale annavad kauni helgi keha katvad soomused –
nagu kalal! Inglise keeles kutsutaksegi teda silverfish, hõbekala

on 0,2–2 mm pikkused usja kehaga
silmadeta ja tundlateta loomakesed.
Pea külgedel paiknevad neil nn
ebasilmad, mis tajuvad ilmselt õhu
liikumist ja vibratsiooni. Kolmel
rindmikulülil leiduvad väikesed jäsemetaolised jätked. Esimest jätkepaari
ei kasutata siiski liikumiseks, vaid
need talitlevad meeleelunditena.
Tõukjalalised arenevad nn anamorfoosi teel: munast koorunud
vastsel on vähem tagakehalülisid
kui valmikul, igal kestumisel lisandub üks lüli, valmikul on kokku
12 tagakehalüli. Kõdukihist võib
tõukjalalisi leida peaaegu aasta läbi.

Hooghännaliste (Collembola; ¥ 5–8)
liike on maailmas umbes 3500, Eestis
umbes 150. Väiksemad on vaid veerandmillimeetrised, suuremate pik-

kus ulatub kaheksa millimeetrini.
Välimuselt on nad väga mitmesuguse
kehakujuga, kehakatted on sageli
kaetud karvade või soomustega.
Kõdus elavad liigid on enamasti
kollakad või lausa valged, mõned
taimedel elavad liigid aga üsna värvikirevad. Kireva värvuse annavad
neile keha pinnal paiknevad värvilised soomused.
Kolmel rindmikulülil paiknevad
jäsemepaarid nagu tõukjalalistelgi,
ent tagakehalülisid on vaid kuus.
Eelviimasele tagakehalülile kinnitub
enamikul liikidel nn hark (furca),
mille abil loom hüppab (¥ 5). Nad
kestuvad kogu elu jooksul kuni 50
korda.
Hooghännalisi on kahesuguseid:
enamik on pika ja saleda kehaga lülihooghännalised (¥ 5–7), teised aga
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¥ 13. Viimasel ajal on Eestis kohatud ka kodusoomukat, kes on majasoomukast suurem,
värvikam ja karvasem. Pildil oleva looma keha pikkus (ilma jätketeta) on umbes sentimeeter

dulisi ehk saprofaage, väljaheitetoidulisi ehk koprofaage, raipesööjaid
ehk nekrofaage, seentoidulisi ehk
mütsetofaage (¥ 8), bakteritoidulisi
ehk bakteriofaage ja isegi röövtoidulisi liike. Mõned liigid võivad mõnel
pool muutuda koguni taimekahjuriteks. Eriti ohtralt leiab hooghännalisi
kompostihunnikutest.
Hooghännalisi on väga kerge vaadelda. Selleks tuleb võtta suvalisest
kohast veidi kõdunevat materjali ja
uurida seda binokulaarmikroskoobi
all: enamasti märkame hooghännalisi seal askeldamas.
Harkhännalisi (Diplura, ka Ento
trophi; ¥ 9, 10) on maailmas umbes
500 liiki, Eestis vaid paar. Nad on
2–8 mm pikkused saledad silmadeta
loomakesed. Tagakehal on 11 lüli,
tagakeha tipus paar pikki ja sirgeid
või lühikesi ja tangjaid jätkeid (cerci).
Kehakatetel soomuseid pole, küll aga
arvukad harjased ja karvakesed. Nad
elavad pinnases ja kõdunevas puidus, pelgavad valgust.

FOTO: ZOSTEROPS / FOTER.COM

Harjashännalisi (Microcoryphia, ka

¥ 14. Vabas looduses elutsev soomukaliik Tasmaanias Knocklofty looduskaitsealal

keraja tagakehaga kerashooghännalised (¥ 8).
Elupaigad on hooghännalistel
üsna mitmekesised, neid leidub niisama hästi kui kõikjal, kus on niiske.
Enamik elutseb kõdukihis, neid leidub kõdunevas puidus, veekogude
kallastel, vee pindkilel (¥ 7), niiskes

mullas või selle pinnal (ka lillepottides), taimedel.
Veelgi mitmekesisemalt kui elupaikadele on hooghännalised spetsialiseerunud toidule, sarnanedes
selles poolest lausa mardikalistega.
Leidub paljutoidulisi ehk polüfaage,
taimtoidulisi ehk fütofaage, kõdutoi-

Thysanura; ¥ 11–16) on maailmas
umbkaudu 400, Eestis kolm liiki.
Siin käsitletud neljast putukaseltsist
on nad kõige kerekamad, 8–20 mm,
ent nemadki on saledad soomustega
kaetud putukad. Neil on pikad tundlad ning haukamistüüpi, peakapslist välja ulatuvad suised. Leidub nii
liit- kui ka lihtsilmi, mitte küll kõigil liikidel. Tagakeha on 11-lüliline,
pikkade urujätketega ja pika sabaniidiga. Tagakeha toetamiseks leiduvad
2.–9. lüli kõhupoolel torujad jätked,
nn griflid.
Harjashännalised võivad elada
üsna kaua: kaks kuni viis aastat.
Erinevalt tiibputukatest kestuvad
nad ka pärast suguküpsuse saabumist, elu jooksul kuni 41 korda.
Neid elutseb igal pool, sealhulgas
sipelga-, termiidi- ja inimelamutes.
Sigimispartnerid ei paaru (kopuleeru),
vaid isasputukas poetab seemnerakkude kotikese ehk spermatofoori
maapinnale ja emasloom korjab selle
üles. Munad saavad areneda vaid niiskel pinnasel, imades sellest vett.
Harjashännaliste seas eristatakse
kahte rühma (¥ 1). Kivihüpikulised
(Machiloidea, uuema nimetusega
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¥ 16. Kivihüpikulistele on omased suured ligistikku asetsevad liitsilmad, peale nende kolm lihtsilma. Tegu on ühe vähim uuritud putukaseltsiga maailmas

Tuntuim harjashändne on meile
kõigile tuttav majasoomukas
(Lepisma saccharina; ¥ 11, 12), kes
toitub kõigest orgaanilisest (elus
ainest ja selle jääkidest), eriti meeldib
talle niiske paber ja tärklisekliister.
Suvesoojaga võib ta teha asja ka õue
[loe tema kohta täpsemalt 4, 5].
FOTO: BETTAMAN / FOTER.COM

Archaeognatha; ¥ 15, 16) elavad
peamiselt soojades maades kaljudel ja kivihunnikutes, soomukalised (Lepismoidea, uuema nimetusega
Zygentoma) on samuti väga sooja- ja
niiskuslembesed liigid, ometi on paaril liigil õnnestunud koos inimesega
laialt levida kogu maailmas.

¥ 15. Harjashännaliste hulka on soomukaliste kõrval arvatud ka kivihüpikulisi, äärmiselt
ürgse välimusega putukaid, kes nägid umbes samasugused välja juba Devoni ajal. Tõsi,
arvatavasti pole nad lahknenud putukate põhiliinist soomukatega ühtse haruna, vaid varem
(¥ 1). Erinevalt soomukalistest kasutavad nad oma tagakeha jätkeid hüppamiseks,
sarnanedes selle poolest hooghännalistega

Viimastel aastatel on Eestis leitud
majasoomuka sugulast kodusoomukat (Thermobia domestica; ¥ 13), kes
elab ainult majades. Et see liik on
eelmisest suurem, tekitab ta sagedase
kestumise tõttu probleeme, eriti astmaatikutele. Tema õhukesed kestad
kuivavad ja inimesed litsuvad need
põrandal peeneks. Nii tekib tolmutaoline mass, mis lendub ka toaõhku
ja meie kopsudesse. Kodusoomukale
meeldib minna kesta vahetama pesukappi, kuhu hoolsad perenaised on
kihiti ladunud puhta pesu. Pärast
kestumist jääb sellest pesu vahele
inetu kestapuru. ■
1. Chinery, Michael 2005. Euroopa putukad. Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Hong Kong.
2. Gullan, Penelope J.; Crantson, Peter S. 2005.
The Insects. An Outline of Entomology, 3 edition. Blackwell.
3. Loomade elu, 3. kd. Selgrootud. 1984. Valgus,
Tallinn.
4. Martin, Mati 2003. Kutsumata külalised.
Maalehe Raamat. Tallinn.
5. Martin, Mati 2007. Majasoomukas ja kodusoomukas. – Eesti Loodus 58 (6): 20–21.
6. Ross, Herbert H. et al. 1985. A texbook of
Entomology. John Wiley & Sons, New York,
Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
7. Trautwein, Michelle D. et al. 2012. Advances in
insect phylogeny at the dawn of the postgenomic era. – Annual Review of Entomology 57:
449–468.
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Miks kits aevastab?
Inga Jõgisalu

Suve esimesel poolel kütitud metskitsesokkude peadest leiavad jahimehed
sageli suuri kreemjaid vaklu. Suvel ja varasügisel võib vahel kuulda, kuidas
metskits, hirv või põder meeleheitlikult köhib. Eks köha põhjusi ole teisigi, kuid
süüdlaseks võivad olla ka needsamad vaglad.

N

FOTOD: INGA JÕGISALU

eed vaglad kuuluvad väiksesse,
kuid põnevasse kärbseliste
rühma: ninakiinlaste (Oestri
nae) alamsugukonda. Täiskasvanud
ninakiinid elavad vabalt, vastsed
nugivad aga imetajate nina- ja neeluõõnsuses.
Iga ninakiiniliik on üldiselt truu
ühele või paarile kindlale peremeesliigile. Siin tuleb juttu perekonna
Cephenemyia liikidest, kelle peremeesteks on ainult hirvlased. Euroopas
parasiteerib euroopa punahirvel
ja kabehirvel punahirve-ninakiin
(C. auribarbis), põhjapõdral põhjapõdra-ninakiin (C. trompe), põdral
põdra-ninakiin (C. ulrichii) ja metskitsel metskitse-ninakiin (C. stimu
lator). Eestist on leitud vaid kaht
viimast liiki.

Täiskasvanud ninakiinid Cephene
myia perekonnast meenutavad välimuselt kimalasi. Võimalik, et tegu on
mimikriga: kaitsevõimetu kiin lõikab
kasu astlaga relvastatud kimalase
mainest [17].
Kui teiste ninakiinlaste valmikud
ei toitu ning nende suised on taandarenenud, siis Cephenemyia liikidel on
suised olemas ja neid on nähtud joomas [3: 78–92].

Paarilise leidmiseks koonduvad
Cephenemyia ninakiinid maastikul
esile tõusvale märgile: künka- või
mäetipule. Selle perekonna liikide
paarumiskäitumine on üldjoontes ühesugune: parasvöötmes algab
pulmalend temperatuuril 20 °C ja
katkeb siis, kui temperatuur tõuseb
üle 30 °C. Palavamatel päevadel kes-

Eestis püütud metskitse-ninakiin (vasakul; 12–15 mm; autori kogust) ja põdra-ninakiin
(paremal; 16–18 mm; Heino Õunapi kogust). Teised sama perekonna liigid on umbes metskitseninakiini suurused, kuid karvastiku värvus erineb veidi

tab aktiivne lend ainult mõne tunni,
jahedama ja pilvise ilmaga venib tööpäev pikemaks. Oluline on ka tuule
kiirus: kiinidele sobib alla 8 m/s
[3: 140–166].

Viljastamata emased kiinid ei
lenda kuigi meelsasti, seevastu
juba küpsenud munadega emased
püsivad päeva jooksul õhus koguni
8–15 tundi [16] – ikka selleks, et
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Cephenemyia perekonna ninakiinid
meenutavad välimuselt kimalasi,
näiteks metskitse-ninakiin (vasakul)
sarnaneb nõmmekimalase (paremal) ja
niidukimalasega [17], põdra-ninakiin eelkõige
nõmmekimalasega [26]

leida oma pisiperele vääriline lastetuba.
Metskitse-ninakiini lennuaeg kestab juuni lõpust septembri alguseni,
punahirve-ninakiinil juunist juuli
lõpuni, põdra-ninakiinil juulist septembrini. Iga liigi hooaeg on hoolega
ajastatud peremeesliigi tegevuse
järgi.

Milliste märkide järgi emased ninakiinid peremehe leiavad, seda on
vähe uuritud. Näiteks ühes uuringus selgus, et ainult süsihappegaasist
kiinide ligimeelitamiseks ei piisa, vaja
on peremeesliigi ainulaadset lõhnaja muude märkide komplekti [1].
Peale süsihapegaasi meelitab emaseid kiine näiteks peremeesliigi uriin,
sõrgadevahelise lõhnanäärme nõre ja
higis leiduv oktenool (seenealkohol)
[25].

Kiin on sünnitaja, vastsed kooruvad
juba ema suguteedes. Ema pritsib
oma võsukesed peremeeslooma suu-,
nina- või silmade piirkonda, korraga
paar kuni paarkümmend vastset
koos vedelikuga, mis hoiab vaglad
niiskena ja aitab neil kiiremini ninaõõnsusesse tungida.
Üks ema jaotab oma järglased
mitme peremeesisendi vahel [3: 140–
166]: küllap hajutab riske, et kogu
järglaskond kogemata kombel liiga
tugeva immuunsüsteemiga peremehe nahka ei läheks.

Kõik neli siinkirjeldatud kiiniliiki
on väga peremehespetsiifilised. Kõige
paindlikum (või ekslikum?) on selles
mõttes põdra-ninakiin, kelle vastseid on leitud ka metskitselt [18] ja
inimeselt [3: 201–209; 8; 13]. Võib
oletada, et Eesti punahirvede ninaja neeluõõnes parasiteerivad samuti
põdra-ninakiinid, sest punahirveninakiini ei ole Eestist veel leitud.

Vastsete arengu kestus ninaõõnes
varieerub päevadest kuudeni.
Sama ema järglased ei arene ühesuguse kiirusega, osa esimese kasvujärgu vastseid läheb hüpobioosi:
nende areng peetub mõneks ajaks
[3: 98–126]. Tegurid, mis mõjutavad
vastsete arengu kiirust, pole veel selged, oluline mõjutaja on arvatavasti
vastsete endi arv [3: 98–126; 15].
Mitmesuguses suuruses teise ja kolmanda kasvujärgu vastsed rändavad
ninaõõnes laiali ja sealt edasi, seades end sisse nina- ja neeluurgetes
[3: 98–126].

Moone toimub ninakiinlastel üldjoontes nii, nagu ikka kärbestel:
toitumise lõpetanud kolmanda kasvujärgu vaglal on aeg siirduda laia
maailma, otsima sobilikku paika, kus
kaevuda maasse, nukkuda ja väljuda
juba valmikuna [3: 124–139].
Metskitse-ninakiini vaglad lahkuvad peremehest üldiselt ajavahemikus juuni lõpust augusti lõpuni,

punahirve-ninakiini vaglad aga näiteks hoopis aprilli keskel. Kukkunud
maha, roomab vagel vaid mõne
meetri, ent see rännak võib kesta
tunde või koguni päevi [3: 124–139],
olenevalt sellest, kui ruttu leitakse
nukkumiseks sobiv pinnas, aga ka
näiteks niiskusest, temperatuurist
(külmas on putukate elutegevus aeglasem) jm oludest [3: 124–139].
Kõik vastsed ei väljugi peremehest, vaid nukkuvad sealsamas.
Näiteks 70 uuritud punahirve puhul
leiti kiininukke 11 isendi nina
õõnest [20], meie metskitse uuringus olid need arvud vastavalt 38 ja
6 (nukkude kõrval võtsime arvesse
ka parasjagu nukkuvad vastsed) [9].
Nukkumine peremehes ei pruugi
sugugi olla putuka arengus ummiktee. Püsib ju peremehe ninaõõnes
arenguks sobiv soojus ja niiskus ning
pole ka välisvaenlasi, nagu linnud,
närilised, kiletiivalised parasitoidid,
vastsekiinlased (Tachinidae) jt. Ent
küllap on selgi omad riskid, miks
muidu võtab enamik vastseid rännutee ikka ette.

Kui loom nakatub ninakiini vastsetega, pole seda kohe märgata. Mõne
aja pärast võib ninas ja neelus nugivatele putukavastsetele viidata sage
aevastamine ja köhimine. Tugeva
nakkuse tõttu võivad looma hingamisteed sootuks ummistuda ja loom
lämbub.
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Miks hirv ära pööras?

FOTO: INGA JÕGISALU

Mullu 22. augustil nägin Saaremaal Tagamõisa poolsaarel, Kesknõmme looduskaitseala
piiril emast hirve, kes ennastunustavalt pöörles, silmad olid tal kinni ja ümbritsevat ta ei
jälginud, nii sai talle läheneda mõne meetri kaugusele. Uurisin mitmelt loomaarstilt ja loodusetundjalt, kõige tõepärasemana pakuti ninakiine, aga ka seleenimürgitust ja Tagamõisa
kandis teada olevat pärilikku ajukahjustust, mis ilmneb just emahirvedel (kolju jääb arengus liiga väikeseks). Mõni päev hiljem hirve samas kohas polnud, ju oli ta oma vaevadest
lahti saanud.
TOOMAS KUKK

Vastsete suukonksud ja kehaogad
vigastavad ninaõõne ja neelu limaskesta, nad eritavad ka proteolüütilisi, peremehe kudesid lagundavaid
aineid. Otseselt vastsete põhjustatud
põletikuliste nähtudega kaasnevad
sageli teisesed, bakterite tekitatud
põletikud. Ninakiinide mõjul laienevad peremehe siinused (ninakõrvalkoopad), mistõttu õhutee aheneb
ja lõhna- ning maitsetaju nõrgeneb;
pärast vastsete lahkumist see häda
küll paraneb. Ninakiinide kahjulikku
mõju suurendab veelgi allergia, kui
peremees juhtub olema ülitundlik
[2, 24].
Vaklade eritised lagundavad ka
peremehe lima, et vaglad sinna kinni
ei jääks ja saaksid vabamalt liikuda.
Teisalt välditakse just limas liikudes
otsest kontakti peremehe antikehadega [3: 191-200].

Ilmselt mõjutab ninakiini patogeensust peremehe vanus. Üldiselt on
kindlaks tehtud, et noorloomad on
rohkem nakatunud kui täiskasvanud [nt 12, 21] ning saavad ka rohkem kahjustada [10]. Noorlooma
immuunsüsteem ei ole ju veel korralikult välja arenenud.

Isasloomad on üldiselt rohkem
nakatunud kui emased [7, 10, 12,

Samas peremeesloomas võib leiduda sootuks eri suuruses ninakiini vastseid (pildil on
metskitse-ninakiin). Küllap püüavad kiiniveljed-õed eri kiirusega kasvades riske hajutada.
Esimese kasvujärgu vastsed (alla paremal) on valged ja lamedad, iga kehalüli serval asuvad
ogade kobarad, mis on märgatavamad vastse kõhul ja külgedel. Ogade paigutus ja suurus
kehal varieerub perekonniti ja liigiti. Oletatakse, et need ogakesed aitavad vaglal liikuda. Teise
kasvujärgu vagla alakülg on endiselt lame, kuid ülakülg on ümardunud, andes vastsele munaja
kuju. Ogakesed on keha külgedel veidi taandarenenud. Kolmanda kasvujärgu vastne on algul
endiselt kreemikasvalge, hiljem tumeneb, eriti kehalülide liitekohtadelt

14]. Sel võib olla eri põhjusi. Esiteks
on isasloomade valdusalad suuremad ja nad liiguvad seal innukamalt
ringi, eriti jooksuajal, mistõttu kohtavad ka rohkem kiine. Kattuvad ju
kiinide pulmalend ning peremeeste
jooksuaeg suuresti. Teiseks, eelkõige
just isastel hirvlastel tuleb hoida end
jooksuajal tippvormis, et võistlejatega edukalt sarvi ristata – see annab
kehale lisakoormuse, nii et parasiite
on raskem peletada. Peale kõige on
isaste testosteroonitase jooksuajal
kõrge, testosteroon mõjub aga teatavasti immunosupressiivselt: nõrgendab keha kaitsevõimet. Just seetõttu
suureneb jooksuajal parasiitide arv
isegi enne heas seisundis olnud
uhkete sarvedega isastel [5, 11].

Metskitsel on leitud positiivne seos
ninakiinide ja seedekulglas nugivate usside nakkuste (helmintooside) vahel: mida rohkem on loomal
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Veise-nahakiin

Lamba-ninakiin

Hobuse-maokiin

Inimese-nahakiin
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maailmas inimestel diagnoositud
lamba-ninakiini põhjustatud kiinitõbe silmas: oftalmomüioosi (ingl
ophthalmomyiasis). Euroopas on seda
siiski teada vaid üksikud juhtumid
[4, 6, 23].
Veelgi harvemini tuleb ette, et inimest nakatavad ulukhirvlastel parasiteerivad ninakiinid. Euroopas on
registreeritud inimeste nakatumine
põdra-ninakiini [8, 13] ja ninakiini Pharyngomyia picta vastsetega
[3: 201–209].

Peale siinse loo peategelaste, Cephenemyia perekonna ninakiinlaste, leidub veel hulk
kiiniliike, kes nugivad imetajate nina- ja suuõõnes, seedekulglas, lihastes ja mujal.
Loomakasvatuses põhjustavad suurt kahju veise-nahakiin (Hypoderma bovis; elutseb ka
Eestis) ja põhjapõdra-nahakiin (Oedemagena tarandi). Nende liikide vaglad lõpetavad oma
arengu peremehe seljanaha all, kuhu nad rändavad munemispaigast (näiteks veise-nahakiin muneb veiste jalgadele) kas naha all või isegi otse läbi peremehe siseelundite. Vastse
elupaigas tekib seljanahale suur muhk, mille tipus on hingamisava.
Eestis elutsevad veel lamba-ninakiin (Oestrus ovis; lammaste ninaõõnes) ja hobusemaokiin (Gasterophilus intestinalis; hobuste seedekulglas, kust väljub väljaheidetega).
Kiinivaklade tegevus on peremeestele äärmiselt piinarikas. Kiinisumina eest pistetakse
kabuhirmus plehku (siit on tulnud väljend „kiini jooksma”), tihti varjutakse vette.
Paljud kiiniliigid võivad juhuslikult nakatada inimest, ent Lõuna-Ameerikas elutseva
inimese-nahakiini (Dermatobia hominis) jaoks oleme täiesti tavapärased peremehed. See
liik kinnitab oma munad sääskedele, puukidele jm lülijalgsetele, kes kannavad need peremeeste, s.o mitmesuguste imetajate nahale. Vastsed arenevad naha all, ent ravi on lihtne,
näiteks vaseliiniga lämmatades.
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Inimene võib sattuda ohtu, kui
emane ninakiin eksib peremeeslooma valikul. Kõige rohkem on

Kes on kiinid?
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kiine, seda rohkem kipub tal olema
ka sooleusse. Üksiti on seda kiduramad ka sokkude sarved ja seda
vähem leidub rasvavaru [9, 22].
Ninakiinidega nakatunud sokkude
sarved kipuvad kauem olema nahaga
kaetud: tavaliselt lõpeb sokkude sarvede kasv mais-juunis; juulikuus
nahaga kaetud sarved viitavad nende
kandja viletsale terviseseisundile.
Raske öelda, kumb on põhjus ja
kumb tagajärg, kas sooleussid või
ninakiinid. Helmintoosidest nõrgestatud loom võib olla vastuvõtlikum
ninakiini nakkusele, ent ka vastupidi, ninakiininakkus võib anda
rohelise tee sooleussidele. Võib olla
ka kolmandat moodi: need nakkused
ei soodusta üksteist, vaid leiavad lihtsalt soodsa pinnase mingi muu tervisehäda käes vaevlevas loomas. Nii
või teisiti, mõlemad nakkused koos
pole loomale hea märk, päädides
teinekord isegi tema surmaga [19].
Vaevatud loomal kulub lisaenergiat
mitmeti: ühelt poolt riisub seda võitlus patogeenide vastu, ent ka patogeenide endi suu pole seinapragu.

Ära tee metsas põdra nina nägu! Arvatakse,
et inimese silmad võivad mõnele kiiniemale
meenutada sõralise ninasõõrmeid. See on
põhjus, miks ta oma järelkasvu just sinna sihib.
Euroopas on neid juhtumeid teada siiski vaid
üksikuid. Tavainimene kohtab kiine väga harva,
sest valmikud ei toitu ja seetõttu inimese
ümbruses ega õitel ringi ei sumise nagu teised
kärbsed
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sidekesta põletikku, silm võib tugevasti sügeleda ja karta valgust. Häda
taandub, kui eemaldada putukavastsed ettevaatlikult silmast nagu teisigi
võõrkehi. ■

Heal laeval olgu korralik ankur! Kiinivakladele on üldiselt omased võimsad suukonksud:
alguses aitavad nad peremehesse siseneda, hiljem kasutatakse konkse kinnitumiseks ja
peremehe limaskestast toitumiseks. Piltidel on inimese-nahakiin (ülal) ja hobuse-maokiin

Kui tiine emane ninakiin on teid eksikombel välja valinud, jääb ta paigallennule teie näost mõne sentimeetri
kaugusele, taguots teie poole, olles valmis tulistama sealt välja joa väikeste
vastsega. Siis tasub soovimatu kosilane
eemale peletada ja nägu kõrvale tõmmata või muul moel peita.

Oletatavasti võib emast ninakiini
eksitada see, et inimese silmad on
samamoodi kui hirvlaste ninasõõrmed esiplaanil, meie ninasõõrmed
seevastu allapoole suunatud ja ninakiinile vaevalt näha [8].
Esimese kasvujärgu vastsed põhjustavad inimese silmas ägedat silma
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Inga Jõgisalu töötab keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialistina, on kaitsnud magistritöö ninakiini ja
sooleusside mõjust metskitsele [9].
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Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub! Kiine endidki ohustavad kiinid, täpsemalt
vastsekiinlased (Tachinidae), kes valdavalt näevad välja umbes nagu toakärbsed. Pildil hiidröövikukiin (Tachina grossa), kelle vaglad nugivad suurte liblikate röövikutes

Pildista
pilvi!
Blogi „Ilm ja inimesed” koostöös ajakirjaga Horisont
kuulutab välja fotokonkursi „Pilvepiir 2013”.
Vaata lähemalt: www.horisont.ee
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Võluv ja hävitav
loodusnähtus
Jüri Kamenik

M

is on äike? Tavapärase vas-

tuse järgi on tegu välgu
ja müristamisega. 2007.–
2010. aastal korraldatud küsitluse
„Inimeste suhestumine äikesega”
enamjagu vastajaid on olnud sama
meelt. Ka veebiallikates ja entsüklopeediates defineeritakse äikest harilikult vaid välkude ja müristamise
kaudu.
Kui süüvida nähtuse olemusse,
ilmneb, et välk ja mürin on juba
toimunud protsesside tagajärg, vaid
üks äikese välistunnuseid. Seetõttu
võiks küsida: kas äike saab ilmneda
ka välkudeta? Paraku ei meenu ühtki
allikat, kus definitsioonis oleks mainitud, et välk ei ole äikese tingimatu
tunnus. Ometi võib lugeda paljude
juhtumite kohta, kus näiteks startiv
lennuk on vallandanud välgu, ehkki
enne seda äikesenähtusi ei olnud.
Kas seda võiks siis samuti pidada
äikeseks? Kas mingi atmosfäärinähtuste kompleks on äike ainult seetõttu, et tekib vähemalt üks välk?
Et saada selgust, oleks vaja täpsemat ja rohkem aspekte hõlmavat
määratlust, sest tegu on keeruka
nähtuste kogumiga. Seega võiks
äikest pidada elektriliseks atmosfäärinähtuseks, mis tekib tavaliselt
tõusvate õhuvoolude ja konvektsioonipilvede intensiivse arengu käigus; äikese kui nähtusega kaasnevad

FOTOD: JÜRI KAMENIK

Eesti on looduse poolest üpris rahulik paik. Hävitavaid ilmastikunähtusi
tuleb ette harva ning üldjuhul ei tee need väga suurt laastamistööd. Kui
palju me aga tunneme looduse kurjemat poolt? Peale vanarahvaütluse
„sarviku silgusöömingu” kohta saab tänapäeva teadmiste põhjal juba märksa
tõemeelsemalt vastata, miks, millal ja kuidas kujunevad siin Läänemere ääres
konvektiivtormid.

¥ 1. Uhke pilv-aluspind-tüüpi välk 2010. aasta 4. augusti öösel Laitses. Seda tüüpi välke on
palju uuritud praktilistel põhjustel, kuna need võivad tekitada varalist kahju ning põhjustada
inimeste ja loomade surma. Pilvesiseseid välke on kõige rohkem, kuid põhjalikult on neid
hakatud uurima alles viimase paari kümnendi jooksul

rünksajupilved, sajualad, õhuvoolud,
laengud, välgud, müristamine jne.
Äikese tekkeks on kindlasti vaja
sorditud ruumlaenguid. Mitte aga tingimata välke, kuigi eeldatavasti on välkude teke väga tõenäoline, st välgu
võib vallandada mõni häiring, näiteks
lennuki startimine või raketi õhkutõus.
See ei tähenda, et vana ehk üksnes
välgulöökidel tugineva definitsiooni
võiks kõrvale heita. Näiteks äikesevaatlustel on see endiselt mõistlik ja
asjakohane määratlus. Siiski, lihtsuse

mõttes eeldame edaspidi, et äikese
puhul tekib vähemalt üks välk.
Senistes määratlustes on esile toodud veel asjaolu, et vajalik on rünksajupilvede (Cumulonimbus) olemasolu. Samas on teada juhtumeid, kus
välgud sähvivad vahel ka lumetormiga, aga rünksajupilvi pole kuskil. Näiteks olid sellised 2008. aasta
novembri lumetorm ja 2010. aasta
lumetorm Monika. Viimase puhul
kinnitasid pealtnägijad, et tol 10. detsembri öösel võis välku Virumaal

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
22

I438I EEST I LOO DUS AUG U ST 2013

| I L M A ST I K |

¥ 2. Rünkpilvede areng rünksajupilvedeks. Vasakul on tegu madalate ja keskmiste rünkpilvedega, mille tipud ulatuvad kuni kahe kilomeetri
kõrgusele. Keskmisel fotol on juba võimas rünkpilv, mille tipp jääb umbes nelja kilomeetri kõrgusele. Paremal on rünksajupilved, mille tipud
ulatuvad kuni seitsme kilomeetri kõrgusele

näha kolme tunni kestel; see pakkus
suvistest äikestest palju võimsama
elamuse.
Samuti tekib välk tornaadode
lehterpilvedes, tuumaplahvatuspilvedes ja vulkaanide tuhasambais, millest vähemalt kaks viimast on otseselt
konvektsiooninähtused.

Pilvede areng annab märku äikese
tulekust. Tavaliselt tekib äike siis,
kui moodustuvad piisavalt suure
vertikaalse ulatusega konvektsioonipilved. Nende arengut saab
kõige paremini jälgida termilise
äikese korral, mis areneb õhumassi
sees aluspinna soojenemise tõttu.
Konvektsioon on tugev just siis, kui
õhumass on niiske (kastepunkt vähemalt 14–16 °C), temperatuur on kõrgemal tunduvalt madalam (langeb
vähemalt 7–8 °C kilomeetri kohta) ja
aluspind on võrdlemisi soe. Sel juhul
soodustavad olud õhu vertikaalset
liikumist ning võivad areneda intensiivsed tõusvad õhuvoolud.
Termiline äike on klassikaline
suvine äike (¥ 3). See algab sageli selgel hommikul või kõrgrünkpilvedega,
mis on mõnikord arenenud märkimisväärselt kõrgeks. Need on tornjassakmelised kõrgrünkpilved (Alto
cumulus castellanus), mis ilmuvad tavapäraselt mõni tund enne äikese teket,
seega hommikul. Harilikult need päevaajaks kaovad. Ilmudes aga päeva
jooksul, jääb pikne tõenäoliselt õhtusele ajale või ööseks. Mida lopsakamad on tornjad kõrgrünkpilved, seda
tõenäolisem on äike.
Kui alumised õhukihid on küllaldaselt soojenenud, hakkavad soojemad

õhutaskud ehk termikud kerkima.
Aegamööda tõuseb neid järjest enam
ja üha kõrgemale, kuni ühel hetkel
jõuavad õhutaskud kondensatsioonipiirini. Seejärel hakkavad ilmuma
esialgu madalad, siis aga vähe või
keskmiselt arenenud rünkpilved, mille
kõrgus on väiksem kui aluse laius või
võrdne sellega. Kõnealused pilved on
kõik üksikult ning neid nimetatakse
vastavalt madalateks rünkpilvedeks
(Cumulus humilis) ja keskmisteks rünkpilvedeks (Cumulus mediocris; vt ¥ 2).
Nende pilvede sees on tõusvate
õhuvoolude kiirus 1–6 m/s ja pilvetipud ulatuvad kuni kolme kilomeetri kõrgusele. Pilvede ümbruses
ja vahel võivad olla nõrgad laskuvad
õhuvoolud. Tuulise ilmaga on rünkpilved räbaldunud. Olenevalt atmosfääri tasakaalust, aga ka muudest
teguritest, võibki pilvede areng sellega piirduda. Sel juhul lamenevad
tekkinud rünkpilved ja omandavad
kihtrünkpilvedega sarnased tunnused. Siis nimetatakse neid ka hea
ilma ehk lamedateks rünkpilvedeks.
Kui aga õhumass on piisavalt
labiilne ja niiskust jätkub, areneb aja
jooksul üha enam rünkpilvi, millest
mõni muutub tornjaks. Need on nn
halva ilma ehk võimsad rünkpilved (Cumulus congestus), mille kõrgus
on märksa suurem kui aluse laius.
Nendes ulatub tõusvate õhuvoolude kiirus tavaliselt kuni 10 m/s ja
tipud nelja-viie kilomeetri kõrgusele.
Sellistes pilvedes valitseb tugev turbulents, mistõttu lennukitel on keelatud
nendesse lennata, kuna see on ohtlik.
Vahel moodustavad võimsad rünkpilved ahelikke, mis meenutavad valen-

davaid mägesid või suuri lillkapsaid.
Sageli on aktiivse kasvu faasis rünkadel
või nende kohal väikesed kaarekujulised ebapüsivad pilved: neid nimetatakse tipploorideks (pileus; vt ¥ 6).
Kui pilvede tipud on jõudnud
kuue-seitsme kilomeetri kõrgusele,
hakkavad need jäätuma, sest temperatuur on sel kõrgusel ka kõige soojemal
suvepäeval –20 kuni –30 °C. Veetilgad
pilves ei jäätu aga kohe, kuigi temperatuur langeb õhu kerkides nullist
kraadist madalamale: veepiiskadel on
omadus jääda vedelaks ka allajahtunud olekus. Isegi veel –35 °C korral
võib leida pilvedest veetilku.
Senini olid konvektsioonipilvede
tipud terava servaga, selgelt rünkliku välimusega ja kobrutavad. Kui
nende tipud jäätuvad, muutuvad servad ähmasemaks, tekstuur muutub
kiuliseks ja kobrutav osa lameneb.
See näitab, et konvektsioonipilved
on jõudnud rünkpilve staadiumist
maksimaalse arengu staadiumisse (vt
ka ¥ 5). Üksiti tähendab see, et võib
kujuneda välk, sest jääkristallide teke
peab olema küllaltki intensiivne ja tõusev õhuvool piisavalt tugev: vähemalt
7–10 m/s ja ülimal määral 60 m/s.
Kui tõusvad õhuvoolud on piisavalt tugevad ja ulatuvad tropopausini, moodustub rünksajupilve lame
alasitaoline ülaosa. Selle kõrgus
ulatub tavaliselt vähemalt üheksa
kuni kümne kilomeetrini ja temperatuur on seal –50 kuni –60 °C.
Rünksajupilvede ülemine osa jääbki
vahel ümaraks.
Sellele järgneb hajumisstaadium
ehk rünksajupilved lagunevad: jää
kristallide osatähtsus suureneb, pilv
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¥ 3. Termiline äike mullu 29. juulil Harjumaal maksimaalses arengu staadiumis
rünksajupilves. Selle ülaosa on alasikujuline, sest on jõudnud tropopausini: tegu on 10–12
kilomeetri kõrguse väga stabiilse õhukihiga. Selles tõusvad õhuvoolud sumbuvad, mistõttu
pilve ülemine osa lameneb ja valgub laiali

muutub lamedamaks ja heledamaks,
sademed ja äike nõrgenevad, ülekaalu
saavutavad laskuvad õhuvoolud.
Lõpuks jääb järele kiudpilvemass:
tihedad rünksajupilvetekkelised kiudpilved ehk tihedad äikese-kiudpilved
(Cirrus spissatus cumulonimbogenitus).
Kogu arengutsükkel kestab mitu
tundi, kuid küpsus- ehk maksimaalse
arengu staadium vältab selles umbes
tund aega. Sel ajal võime näha välgusähvatusi ja kuulda mürinat.
Kirjeldatud tsüklit saab kõige paremini jälgida ühest pilveelemendist
koosneva konvektsioonipilve puhul.
Pilveelement on konvektsioonipilve
osa, mis läbib iseseisvalt rünksajupilve eri arengustaadiumid (¥ 2–4).

Leebed ja kurjad äikesepilved.
Tavaliselt on äikese ajal tegu mitme
pilveelemendiga ehk saame rääkida rünksajupilvede koondumisest.
Selles pilvekobaras on eri arengu
staadiumi elemente: mõned on alles
rünkpilvestaadiumis, aga teised maksimaalse arengu või hoopiski hajumisstaadiumis (¥ 5). See selgitab,
miks äike võib kesta üle tunni aja.
Rünksajupilved koonduvad siis,
kui troposfääris on tuulenihe, st
tuule kiirus ja/või suund on õhukihiti erinev. Selline olukord valitseb sageli frontide läheduses. Sel
juhul on eespool kirjeldatud arengutsüklit raske jälgida, sest rünksajupilvede kogumid moodustavad
ulatuslikke pilvemasse, kus tippe

pole näha. Mõnikord on rünksajupilved peitunud teistesse pilvedesse,
näiteks kõrgkihtpilvedesse. Siis saab
toimuvast aimu sademete iseloomu
(muutlik, hootine) ja liigi (rahe, jää
kruubid) kaudu või välkude-mürina
või satelliidipiltide ja radari abil.
Kui äike on kujunenud vaid ühes
võimsas pilverüngas või -sambas
ehk rünksajupilveks ongi vaid üks
element, siis nimetatakse seda lihtrünksajupilveks (¥ 6). Sel juhul pole
atmosfääris märgatavat tuulenihet
ja rünksajupilved ei pruugi koonduda, vaid võivad jääda üksikuteks.
Lihtrünksajupilv on tavaliselt väikese ulatusega ja äike kestab nendes
lühikest aega: kuni tund. Need on
harva ohtlikud, ent kui õhumass on
energiarikas, võivad siiski põhjustada
lühiajalise pagi või paduvihma; vahel
võib tekkida nõrk tornaado.
Vaid ühest pilveelemendist koosnevaid rünksajupilvi tekib harva,
tavalisemad on need näiteks termilise konvektsiooni korral ühe ja sama
õhumassi sees. Need üksikud pilverüngad on ühtaegu väga fotogeensed.
Kõige sagedamini kujuneb äike
mitmest pilveelemendist koosnevas
pilvemoodustises: liitrünksajupilves
(¥ 6). Selle tekkeks peab atmosfääris
olema märgatav tuulenihe. Niisuguse
äikese puhul on rünksajupilved
koondunud kobaratesse (lihtne liitrünksajupilv) või paiknevad lineaarselt pika reana (joonpagi), mida saab
eriti hästi jälgida radaril või satellii-

dipildil. Sageli on liitrünksajupilved
seotud mõne frondiga, sest seal on
tuulenihe suurem. Ühtlasi viitavad
liitrünksajupilved märksa ohtlikematele nähtustele: kaasneda võib tugev
pagi, rahe või paduvihm, mis põhjustab äkküleujutuse; võimalikud on ka
tornaadod, mis enamasti ei ole siiski
kuigi tugevad (Fujita skaala järgi
EF3st nõrgemad; keeristormi tugevus võib olla EF0–EF6).
Kuigi mistahes pikse ajal tasub olla
ettevaatlik, saab eristada ka ohtlikke
äikeseid. Määratlusi on mitu, kuid
enamasti on aluseks võetud tuule
tugevus ja kaasnähud, harvem välkude arv. Äikest peetakse ohtlikuks,
kui sellega kaasneb vähemalt 26 m/s
puhuv pagituul või tornaado (olgu
need siis meso- või mittemesotsüklonaalsed, näiteks vesi- ja maapüksid)
või rahe, mille terade läbimõõt on
vähemalt 2,5 cm, või sootuks mitu
eelnimetatud nähtust.
Äike võib kätkeda ohtu ka siis,
kui rahetükid on küll alla 2,5 cm,
aga neist tekib maapinnale teatud
paksusega kiht. Suured rahehanged
tekkisid näiteks 21. mail 2009 KirdeEestis. Kui pagituulte kiirus on alla
26 m/s, ent puhangud on tugevamad või rahe läbimõõt on vähemalt
2,5 cm, peetakse äikest keskmiselt
ohtlikuks [6].
Kõige suurema kogumi tekitab
ülirünksajupilv. Sedasorti pilv on
seotud mesotsükloniga: pikka aega
püsiva pöörleva tõusva õhu sambaga;
sellega on seotud (tugevate) tornaadode teke. Siinjuures on oluline
asjaolu, et ülirünksajupilvedes asub
tõusva õhu vool laskuvatest õhuvooludest eraldi. See tagab süsteemile
pika, tavaliselt mitmetunnise eluea.
Ülirünksajupilved saavad tekkida
ainult sellises troposfääris, kus on
korraga märkimisväärne tuulenihe
(muutub nii suund kui ka tugevus),
samuti palju energiat: palju niiskust
ja kõrge temperatuur. Eestis on need
haruldased, kuid mujal maailmas on
enamjagu tornaadodest ja peaaegu
kõik tugevad või väga tugevad tornaadod (EF3–EF6) seotud just ülirünksajupilvega.
Ülirünksajupilvel eristatakse nelja
vormi ehk tüüpi: sademetevaene ehk
kuiv tekib siis, kui õhumass on väga
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¥ 4. Rünksajupilved hajumisstaadiumis: suureneb jääkristallide osatähtsus ning pilved meenutavad üha enam kiudpilvetompe. Mõnes kohas
õhk veel kerkib, mida näitavad rünklikud kohad

kuiv, see tüüp on tuntud hiidrahe
poolest; klassikalist ülirünksajupilve
vormi peetakse aga tornaadode jälgimiseks kõige sobivamaks; sademeterikas ehk märg tüüp kujuneb väga
niiskes õhumassis, see on muu hulgas ohtlik rikkalike sademete tõttu.
Eesti oludes on kõige suurem tähtsus neljandal tüübil: madalatipulistel
ülirünksajupilvedel (ingl low-topped
supercell), mille on defineerinud
meteoroloog Jon Davies alles 1990.
aastate algul [2].
Nagu nimetus viitab, on nende
tunnus madal tipp, mis jääb kõigest
6–9 kilomeetri kõrgusele tavapärase
üle 12 kilomeetri asemel. Samuti on
need tavalisemad jahedate ilmadega,
vajades just suurt kombineeritud ehk
suunda ja tugevust hõlmavat tuulenihet. Arvatavasti just sellistes oludes
tekkis tornaado 2004. aasta 15. juuni
pärastlõunal kella 15 ja 15.30 vahel
Viljandi lähedal Pärsti vallas Leemeti
küla lähedal (¥ 7). Tromb liikus läänest itta.
Sobivate olude korral ei saa aga
välistada muid tüüpe, millele on
omane võimas vertikaalne ulatus,
kusjuures tipp võib läbida tropopausi.
See on seotud lõunatsükloniga meile
tungiva troopilise õhumassiga. Näiteks
2001. aasta 16.–17. juulil Kirde-Eestis
tekkinud tornaadosid seostatakse just
klassikaliste suuremõõtmeliste ülirünksajupilvedega [11].

Kuidas tekivad välgud? Välgusäh
vatused, äikese kõige iseloomulikum
tunnus, on tegelikult suured laengu-

piirkondade vahelised sädemed, mis
näitavad pilvede suurt elektriseeritust. Tänini ei teata täpselt, kuidas
pilved elektrilaengu saavad ja kuidas
välk ikkagi alguse saab. Võtmetegurid
on aga kindlasti nii laetud osakesed
(ioonid) kui ka õhuvoolud ja protsessid pilveosakeste vahel. Selleks et
pilves saaksid kujuneda välgud, peavad eralduma laengud, kuid just selle
täpne mehhanism pole teada.
Ühe teooria järgi on see seotud
õhuvooludega ja pilves sisalduvate
osakestega. Väga tugevad tõusvad
õhuvoolud kannavad pilvepiisakesed sellisesse kõrgusesse, kus need
jahtuvad kõvasti alla nulli kraadi.
See jääb küpsusstaadiumis rünksajupilve keskossa (4–6 km kõrgusel), kus temperatuur on –15° kuni
–20 °C. Peale allajahtunud veetilkade on seal veel jääkristalle ja algrahet (sks Graupel) – lumekruupide
moodi jäiseid tükke. Turbulentse
keskkonna tõttu põrkuvad need osakesed omavahel pidevalt kokku ning
selle käigus kandub positiivne laeng
jääkristallidele ja negatiivne laeng
algrahele. Jääkristallid kantakse pilve
ülaossa, nõnda koguneb sinna positiivne laeng. Raskemad pilveosakesed (algrahe) langevad gravitatsiooni
tõttu pilve kesk- ja alumisse ossa,
kuhu koguneb negatiivne laeng.
Välk tekib siis, kui elektrivälja tugevus muutub küllaldaselt suureks. Siiski
tuleb mainida, et pilvedes kindlaks
tehtud väljatugevusest (70–200 kV/m)
ei piisa tegelikult läbilöögiks: vaja
oleks 3 MV/m [9]. Arvatavasti tekib

läbilöök kosmiliste kiirte ja kulgelektronide tõttu [7]. Kulgelektronid saavad ioniseeritud gaasis olevast väljast
rohkem energiat, kui seda kokkupõrgetel ära annavad. Seda teooriat
toetab asjaolu, et välguga kaasneb
röntgen- ja isegi gammakiirgus. Veel
on laboris kindlaks tehtud, et laengute
ülekanne oleneb pilve veesisaldusest
ja temperatuurist: kui külmakraade
on 10 kuni 20, siis kantakse algrahele
üle negatiivne laeng, kuid kõrgema
temperatuuri puhul positiivne laeng.
Seetõttu on pilve päris alumises osas
(aluses) rohkem positiivse laenguga
osakesi (¥ 10).
Teise laengute eraldumist seletava
teooria järgi on suur tähtsus pidevalt
Maad ümbritseval elektriväljal. Selles
väljas liikuvad sademed polariseeruvad. Edasine kulgeb eespool seletatud
teooria kohaselt: osakesed põrkuvad
omavahel ning laaduvad nõnda, ühtlasi eralduvad need õhuvoolude toimel (osakeste raskuse alusel).
Tavaliselt ongi rünksajupilve laengujaotust kujutavatel skeemidel pilve
ülemine osa laetud positiivselt ning
keskmine ja alumine osa negatiivselt, kusjuures alumisse ossa jääb
veel üks positiivselt laetud piirkond.
Tegelikult on laengute jaotus eri pilvedes märksa keerukam, see ei ole
ühesugune. Nüüdisaegse mudeli
järgi on aga tüüpilises rünksajupilves üksteise kohal mitu olulist laengupiirkonda, kusjuures positiivselt ja
negatiivselt laetud kohad paiknevad
vertikaalses läbilõikes vaheldumisi
(¥ 10) [5].
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¥ 5. Eri arengustaadiumis elemendid liitrünksajupilves 1. augustil 2007 Harjumaa kohal

Välke jaotatakse polaarsuse ja asukoha järgi. Vahet tehakse pilvesisestel ja pilv-aluspind-tüüpi välkudel.
Sealjuures tuleb pilvesiseseid välke
ette kõige sagedamini: vähemalt 2/3
kõikidest välkudest. Pilv-aluspindtüüpi välgud pakuvad aga suurimat
praktilist huvi, kuna just need kipuvad tegema kahju.
Pilv-aluspind-tüüpi välgu teket
kirjeldab nn striimeriteooria. Selle
kohaselt tõusevad aluspinnalt ja sellel
asuvatelt objektidelt positiivse laenguga striimerid vastu pilvest laskuvale
sammliidrile, mis kannab negatiivset
laengut allapoole, ise samal ajal harunedes. Sammliider liigub edasi väikeste hüpetega. Kui liider ja stiimer
kohtuvad, tekib midagi lühiühenduse
taolist ja positiivne laeng sööstab aluspinnalt pilve; seda nimetatakse tagasilöögiks. Sel hetkel vabaneb välgu
energia: temperatuur välgukanalis
on umbes 30 000 °C ja voolutugevus
kümneid tuhandeid ampreid. Seda on
ainsana kõikidest etappidest võimalik
silmaga näha.
Kirjeldatud etappe kokku nimetatakse välguimpulsiks. Impulsse
võib-olla mitu ning neid algatab hüppeliider: erinevalt sammliidrist see
tavaliselt haruneb ja on tugevama
laenguga. Mainitud impulsid toimuvad alla 0,1 sekundi jooksul, inimsilm neid ei erista.

Aluspinnalt tõuseb laskuvale liidrile enamasti vastu hulgaliselt striimereid. Välk tekib vaid ühe striimeri
kohtumisest liidriga, ülejäänud hajuvad. Striimer saab aga alguse sealt,
kus on sobivad olud tugeva elektrivälja tekkeks: eelkõige teravikud
või teravikuna käituvad objektid.
Sealjuures on oluline, et kogunev
elektriväli ei hajuks ümbritsevasse
õhku ega maanduks enneaegu.
Niisiis ei tule välgu ohtlikkuse
puhul pidada silmas mitte ainult
objekti kõrguse ja laiuse suhet, materjali iseloomu jpm, vaid ka looduslikke
olusid. On teada küllalt juhtumeid,
kus välk on tabanud maja, ehkki kõrval on olnud isegi mitu palju kõrgemat puud või masti. Ilmselt on maja
küljes või lähedal leidunud mõni ese
või objekt, kuhu oli kujunenud striimeri tekkeks piisavalt tugev elektri-

väli, või oli laskuv liider juhuslikult
kohtunud majalt tõusnud striimeriga.
Seega striimerid ei pruugi tekkida
ega tõusta ainult tehisobjektidelt,
vaid ka looduslikelt. Välgutabamuste
põhjusi uurides on selgunud, et tähtsat osa etendavad loodusolud. Ka
minu vaatlused näitavad, et mõnda
kõrgesse korstnasse või masti ei löö
välk sugugi sagedamini kui madalatesse; välgud võivad tabada aluspinda
näiteks kuskil masti või mõne muu
kõrge objekti läheduses.
Teisiti on pilvesiseste välkudega.
Rünksajupilvedes on piirkondi, kus
elektriväli on tugevam. Olenevalt
pilvesüsteemi struktuurist ja ulatusest võib selliseid laengukeskmeid
olla palju. Mõned laengukeskmed on
positiivse, teised negatiivse laenguga.
Teatud tingimustel võib ühes sellises
laengukeskmes kujuneda elektronide laviin. Edasi areneb välk nii, et
ühes suunas haruneb negatiivne, teises positiivne liider (eelvälk). Hiljem,
välgusähvatuse lõpu poole, tekib positiivses otsas kiireid negatiivseid liidreid,
mis levivad tagasi välgu tekkekohta
(elektronide laviini alguskohta) [1].
Seega sähvivad pilvesisesed välgud pilvedes olevate laengukeskmete vahel.

Äikesevaatlusel loe sekundeid.
Tuntud moodus äikese kaugust hinnata on loendada sekundeid. Välk
tekitab lööklaine, mis muundub
kiiresti tavaliseks helilaineks. Selle
kiirus on aga teada: ligikaudu kolmandik kilomeetrit sekundis. Seega
läbib heli kolme sekundiga umbes
ühe kilomeetri. Välgu kauguse saame
teada, kui jagame välgusähvatuse ja
mürina vahelise aja (sekundites) kolmega. Paraku jäetakse sageli sekundid kolmega jagamata.

¥ 6. Vasemal fotol on lihtrünksajupilv, mis koosneb vaid ühest elemendist, sellel on näha tipploor.
Paremal pildil on liitrünksajupilv, mis on moodustunud paljudest eri arengustaadiumis elementidest
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Piksevarras aitab ohtu tõrjuda. Oma

ja niisama tähtis on maanduse õige
paigaldus. Valesti paigaldatud piksekaitse on isegi suurem hädaoht kui
selle puudumine.
Maandustüüpe on mitu, üksikkaitseseadmetel kasutatakse nii
plaat- kui ka ringmaandust. Laengut
FOTO: VILLU LÜKK

maakodu saab igaüks pikse eest
kaitsta spetsiaalse metallvarda abil:
koos korraliku maandusega juhib see
ohtliku voolu ohutult maasse. Varras
peab olema õige konstruktsiooniga

RADARIPILT: ILMATEENISTUSE ARHIIV

Kes aga tahab välgu kaugust päris
täpselt teada, peab veel arvesse võtma
temperatuuriparandi, sest heli kiirus
oleneb temperatuurist: mida madalam
see on, seda aeglasemalt heli levib.
Vahel arvatakse, et kui äike on teatud kaugusel, võib õues julgelt edasi
tegutseda. Päris ohutu see siiski pole.
Kuigi üle kümne kilomeetri kauguselt lähtuv äike ei ole üldiselt ohtlik,
löövad välgud pilvest mõnikord väga
kaugele. Nii käituvad eelkõige positiivsed välgud, mille nimetus viitab
sellele, et need kannavad pilvetippudes asuvat positiivset laengut maa
poole. Need on tavalistest negatiivsetest välkudest märksa võimsamad
ja suudavad seega läbida pikemaid
vahemaid. Positiivseid välke on kõikidest välkudest alla viie protsendi ning
need tekivad sagedamini siis, kui pilveelement hakkab lagunema (rünksajupilve hajumisstaadiumis).

¥ 7. Eestis võib igal aastal näha mõnda tornaadot ehk keeristormi. Tegu on kitsa,
tavaliselt kuni mõnesajameetrise läbimõõduga pöörleva õhusambaga, mis on seotud
konvektsioonipilvedega, kuid ulatub samal ajal aluspinnani. Tornaadosid on kahte tüüpi:
mesotsüklonaalsed, mis tekivad ülirünksajupilves mesotsükloni osalusel ja on tavaliselt
tugevamad, ning mittemesotsüklonaalsed ehk nn hea ilma tornaadod, mille hulka kuuluvad nii
maa- kui ka vesipüksid. Need on tavaliselt nõrgemad ja teevad harvem kahju. Ka Eestis tuleb
igal aastal ette sedasorti tornaadosid. Pildil on keeristorm 2004. aasta 15. juuni pärastlõunal
Viljandi lähedal Pärsti vallas Leemeti küla lähedal. Selle teke oli tõenäoliselt seotud
madalatipulise ülirünksajupilvega

¥ 8. Eestis teevad rohkem kahju sellised
konvektiivsüsteemid, mida inglise keeles
tähistatakse terminiga Quasi-Linear
Convective System (QLCS), eesti keeles
’kvaasilineaarne konvektiivne süsteem’,
lihtsustatult võiks neid nimetada
sirgäikesetormiks. Nende ühine tunnus
on ulatuslik rünksajupilvede kogum, mis
moodustab sirgjoonelise või kergelt kaarja
süsteemi. Satelliidipildil võib sel olla ka
ümar kuju, kuid radaripeegeldus näitab
ulatuslikku intensiivset frondilaadset
sajuala. Pildil on 2002. aasta 4. juulil Keilat
ületav sirgäikesetorm. Sellega kaasnenud
keeristorm kahjustas Keila kirikut. Seda on
peetud ka hiidpagiks, ehkki tegelikult leidis
hiidpagi aset hoopis järgmisel päeval, saades
alguse Kirde-Eestist ja tehes laastamistööd
Soomes [8]

maandav juhe tuleb võimalikult
pikalt ja sügavale maa sisse kaevata,
eriti sobiv koht juhtmeotsa jaoks on
vana kaev, mida enam ei kasutata.
Oluline on juhtme elektrijuhtivus
ja ristlõikepindala: mida suurem,
seda parem. Liiga väikese ristlõikepindalaga või suure takistusega juhe
ei pruugi olla suuteline suurt laengut korraga ära juhtima ja võib tekkida ülelöök mujale. Huvilistel tasub
tutvuda Eesti standardiga EVS-EN
62305-3:2011 „Piksekaitse” [3].
Kindluse mõttes on aga mõistlik lasta
piksevarras, eriti maandus ning piksekaitse, paigaldada spetsialistil.
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sest üksi ei piisa. Ka ei tasu äikese ajal
ahju kütta, kuna suitsusammas tõmbab samuti ligi pikselööki. Maastikul
olles on soovitatav eemale hoida kõrgematest puudest, eriti lehtpuudest,
sest need sisaldavad rohkem vett ning
tõmbavad ligi välgunooli. Väga turvaline koht äikese ajal on auto, kuna
välgust johtuvad laengud ei suuda
tungida metallkarkassi: auto, ka lennuk, toimivad nn Faraday puurina.
Äike on kindlasti üks Eesti looduse meeliköitvamaid nähtusi. See
on nagu kunstiteos, mida jälgides
võime saada tugevaid emotsioone ja
kauneid fotojäädvustusi. Kahtlemata
on tegu üsna salapärase loodusnähtusega, mille olemust tänapäeval veel
peensusteni ei tunta.
Eestis ühendab äikesehuvilisi Eesti
äikesevaatlejate võrk (http://web.zone.
ee/eav). Igaühel on võimalus võrgustikuga liituda ning vaatlejana äikese
uuringutesse oma panus anda. ■
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¥ 10. Tänapäevane äikesepilve laengujaotuse mudel

Ühtlasi tasub äikese korral järgida
muid ohutusvõtteid. Näiteks ei ole
mõistlik sel ajal õues metallist tööriistu käsitseda, telefoniga rääkida

ja vees viibida. Kindlam on varjuda
tuppa. Majas on kasulik kõikide seadmete juhtmed pistikupesadest välja
tõmmata, elektrivoolu väljalülitami-

JOONIS: NOAA

¥ 9. Eestis on kõige trombirohkem olnud 1998. aasta, kui ilm oli sageli äikeseline: toona
registreeriti 24 trombi ning kõige rohkem keeriseid tekkis juunis, kui Eestisse jõudis
kuum õhumass ja selle serv püsis siinmail kuu keskpaigani [4]. Ent ka mullu oli tegu
tähelepanuväärse tornaadoaastaga. Üks märkimisväärsemaid keeriseid möllas 30. juuli õhtul
Jõgevamaa servas Umbusi külas Tamme talu lähedal. Selle jälgi käisime kuu aega hiljem koos
Ain Kallisega lähemalt uurimas.
Toona lõppes juuli väga palavate ilmadega (sooja kuni 34 °C), üksiti oli äikest. Kardeti
tornaadosid ja ohtlikku ilma, mida enamjaolt jagus küll Lätti ja Leetu, aga pisut ka Eestisse,
eriti saartele. 30. juulil püsis veel troopilise õhumassi piir Eesti kohal ja pärastlõunal tekkisid
intensiivsed äikesekolded. Ühe sellisega oli seotud ka Umbusi tornaado.
Kohalike sõnul liikus keeris üle Umbusi kella 17.30 paiku ja kestis vaid paar minutit.
Purustuste järgi oli näha, et tornaado saabus edelast ja suundus kirdesse. Kahjustuste tsoon
oli umbes 200 meetri laiune ja mitme kilomeetri pikkune. Paljud puud metsas olid kas juurtega
välja rebitud või murdunud. Hoone katuseplekid olid lennanud vähemalt 200 meetri kaugusele
metsa alla. Taluõuel ja selle ümbruses oli enamik puid kas murdunud või vähemalt okstest
paljaks tiritud. Ühelt puutüvelt oli eemale lennanud lindude pesakast, kuid selles olevad
varblasepojad jäid ellu ja vanalinnud kasvatasid need kõigest hoolimata üles.
Kuna pererahvas oli varjunud majja, ei osanud nad öelda, kas oli näha ka lehterpilve – üht
tornaado tunnust. Kõigi tõendite põhjal võib seda nähtust aga siiski pidada tornaadoks,
purustuste järgi oli tegu küllalt tugeva keeristormiga ning üsna tõenäoliselt oli see seotud
mesotsükloniga
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‘pilvesisene välk’ – http://glossary.ametsoc.org/
wiki/Tornado (vaadatud 06.05.2013).
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Local Storms, St. Louis, Missouri. American
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3. Eesti Standardikeskus 2012. Piksekaitse. Osa
3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule – www.evs.ee/tooted/evsen-62305-3-2011 (vaadatud 08.07.2013)
4. Kallis, Ain 1998. Puud murduvad ja lehmad
lendavad. – Luup 13 (70), 29. juuni.
5. NOAA National Severe Storms Laboratory –
www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/lightning (vaadatud 08.07.2013).
6. NOAA sõnastik, märksõna ‘Severe
Thunderstorm’– http://w1.weather.gov/glossary/index.php?letter=s (vaadatud 06.05.2013).
7. Petersen, Danyal; Bailey, Matthew; Beasley, William
H.; Hallett, John 2008. A brief review of the problem of lightning initiation and a hypothesis of initial
lightning leader formation. – Journal of Geophysical
Research 113 D17, 16 September 2008.
8. Punkka, Ari-Juhani; Teittinen, Jenni 2004.
The severe thunderstorm outbreak in Finland
on 5 July 2002. 22nd Conference on Severe
Local Storms 2004.
9. Stolzenburg, Maribeth; Marshall, Thomas C. 2008.
Charge Structure and Dynamics in Thunderstorms.
– Space Science Reviews 137: 355.
10. Tanilsoo, Tarmo 2012. Tornaado Elva lähistel
20. juulil 2012. Analüüs: http://lagujailm.
blogspot.com/2012/07/tornaado-elva-lahistel20-juulil-2012.html (vaadatud 08.07.2013).
11. Tooming, Heino; Merilain, Merike 2003.
Dramatic days in Estonia. Weather. – Royal
Meteorological Society 58 (3): 119–125.
Jüri Kamenik (1988) on Tartu ülikooli loodus- ja
tehnoloogiateaduskonna geograafiaüliõpilane ja
vabakutseline ilmahuviline. Teinud ilmavaatlusi
1998. aasta veebruarist, meelisteemad on äike ja
pilved. Alates 2009. aastast seotud ilm.ee-ga ning
korraldanud Baltimaades äikesejahte. Tänavu
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
28

I444I EEST I LOO DUS AUG U ST 2013

| EL KÜSIB |
FOTO: ERAKOGU

Kas valgeamuur võiks ohustada
Eesti veekogude elustikku?
Tiit Paaver, Eesti maaülikooli kalakasvatuse professor

V

algeamuur (Ctenopharyngodon
idella) on Hiinast pärinev
karpkalalane, kes toitub täiskasvanuna valdavalt kõrgematest
veetaimedest ja makrovetikatest. Ta
elab Hiina ja Venemaa piiril oleva
Amuuri jõe vesikonnas; selle järgi
ongi ta saanud eestikeelse nimetuse.
Hiinas kasvatatakse teda väga
palju tiikides. Eeskätt peetakse teda
polükultuuris koos teiste kaladega,
kellega ta toidubaasi pärast ei konkureeri, sest teised kalad suurtaimi
ei söö. Kogutoodang maailmas oli
FAO andmetel 2010. aastal 4,3 miljonit tonni, praeguseks on see kindlasti suurem. Toidukalana pole ta aga
kuigi kõrgelt hinnatud: liha on rasvavaene ja luine. Ka endise Nõukogude
Liidu aladel on teda veekogudesse
asustatud ja tiikides peetud.
Veekogude omanikud, kellele valmistab muret veetaimede vohamine,

on teda ikka püüdnud rakendada taimestiku kasvu piirajana. Näiteks KeskAasia riikides on valgeamuure peetud
selleks, et nad puhastaksid niisutuskanaleid taimestikust. Samal otstarbel
toodi neid nõukogude ajal ka Eestisse:
et nad aitaksid vältida näiteks Narva
elektrijaamade jahutusveekanalite ja
Narva veehoidla kinnikasvamist. Erilist
edu ei saavutatud. Vähesel arvul kasvatati teda ka neis kanalites sumpades.
Tänapäeval on valgeamuur jälle
muutunud populaarseks kalaks. Teda
peetakse näiteks Härjanurme kalakasvanduses. Ta on üldiselt kiirekasvuline
kala. Eesti jahedas kliimas on valge
amuuri kasv siiski võrdlemisi aeglane,
kuid ta on pikaealine ja ilmselt nõukogude ajast meie vetesse jäänud isendid on ligikaudu 20 aastaga kasvanud
ülisuureks. Peipsist ja Võrtsjärvest on
püütud 14 kuni 20 kilogrammi raskusi valgeamuure; suuruse poolest on

ta Eesti kalade pingereas tuura, säga ja
lõhe järel neljandal kohal.
Valgeamuur vajab sigimiseks sooja
kliimat ja suuri kiirevoolulisi jõgesid,
sest koetud mari peab kuni vastsete
koorumiseni triivima voolus kuni
50 km. Nõukogudeaegsete katsete ja
praeguse tiikides kasvatamise kogemuse järgi võib arvata, et Eesti loodusele ta invasiivse võõrliigina ohtu
ei kujuta, sest siin ta ei paljune ja tarbib sellist toidubaasi, mis ei ole teistele kaladele oluline.
Mõnel maal peetakse teda veetaimestiku kahjustajaks, ent Eestis, kus
veekogude kinnikasvamine on häiriv
nähtus, on valgeamuur pigem tervitatav kalaliik. ■
FOTO: ERAKOGU

Mida teha, kui lind vastu aknaklaasi lendab?
Kadri Võrel, Eesti loomakaitseliidu metsloomade ekspert

V

astu akent lennates ennast
vigastanud lindude kohta tuleb
teateid kahjuks liigagi tihti.
Linnud ei näe klaasi või näevad klaasil peegelduvat avarat lennuruumi.
Eriti suur oht on sellised aknad, kus
aknalaual kasvab ohtralt taimi või on
tegemist suurte peegelpindadega.
Lindude hukkumise vältimiseks
oleks mõistlik aknale, mille vastu
linnud lendama kipuvad, riputada
esemeid. Väga hästi sobivad nii akendele kleebitavad kleepsud kui ka
näiteks kardinapuu külge riputatud
CD-plaadid vm. Väga toreda lahendusena olen kohanud akna keskele
riputatud vahvat nõiakujukest. Ka
kardinatest võib abi olla. Internetist
on võimalik leida isegi spetsiaalseid
markereid, mis jätavad klaasile vaid
linnu silmale nähtavaid jälgi.
Põhilised vigastused, mis akendega
kokkupõrkel tekivad, on pea- ning
kaelatraumad. Kahjuks saavad sageli
viga ka silmad. Kohese surma põhju-

seks on tihti kaelalülide murd. Leides
akna alt värske surnud linnu, oleks
hea, kui suudetaks tema liik kindlaks
määrata ning võetaks ühendust loodusmuuseumitega või Studio Viridisega,
kes valmistab suure osa Eesti loomatopistest. Mõnikord on puudus ka levinud elukate näidistest ning õnnetu otsa
leidnud linnuke võib saada uue elu
muuseumis või looduskoolis.
Et sellisest linnust oleks võimalik
hiljem topist vm teha, tuleb ta mässida tihedalt toidukilesse (see kaitseb
õhuga kokkupuutumise ja kuivamise
eest) ning hoida sügavkülmikus.
Kui vastu akent lennanud lind on
aga leidmise hetkel veel elus, tuleks
talle pakkuda võimalust taastuda.
Selleks sobib hästi nii varjuline kuurialune kui ka väikeste lindude puhul
näiteks kingakarp. Kindlasti ei tohi
lindu jätta päikese kätte. Kergemate
vigastuste puhul taastub suleline
mõne tunniga ning suudab siis juba
ise minema lennata.

Erandiks on aga piiritajad, kes ka
täiesti tervena maapinnalt lendu ei saa.
Piiritaja tuleb tõsta ülesse ning umbes
5 minutit oodata. Ooteajal hakkab lind
tugevalt värisema ning kui värin lõppeb
või lind kakab, on õige hetk kätt kiirelt
allapoole lastes lind uuesti lendu aidata.
Sööki vigastatud linnule pakkuda
vaja ei ole. Madala veekausi võib siiski
jalgel seisva linnu juurde asetada. Kui
lind aga ööpäeva jooksul siiski minema
lennata ei suuda, siis kahjuks on ta
taastumisvõimalused väga väikesed.
Nagu ikka, on õnnetuste ärahoidmine ehk siis akende nähtavamaks muutmine alati lihtsam ning
linde säästvam kui tagajärgedega
tegelemine. ■
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Süda-Läänemaal
ikaldusid mullu ka seened
Tõnu Ploompuu

Kesk-Läänemaa oli mullu kitsi saagiandja. Vihmad ei lasknud heina teha,
võtsid paljudes kohtades kasvujõu põllu- ja aiaviljalt. Peale selle ikaldus seal
kandis ka seenesaak. Isegi seentele tegid rohked vihmad liiga, kuigi inimeste
ilmapildis on seened ja vihm lahutamatud kaaslased.

M

ullusuvised sademed Lääne
maal. Lääne-Nigula meteo-

roloogiajaama andmeil oli
2012. aasta vaid 1,44 korda keskmisest niiskem. Soojemal seitsmel kuul
tuli sademeid 1,72 korda üle normi,
ülejäänud viiel külmemal kuul aga
isegi 5% alla normi.
Lume sulamise järel ei saanud
muld taheneda: juba aprillis oli
vihma ligi kaks korda üle keskmise. Mai oli veidi tahedam, kuu
lõpus lubas savine muld isegi põldu
harida. Tippsündmus oli 7. juulil,
kui ühe päevaga sadas 102,5 mm.
Nii sellest ühe päeva sademete hulgast kui ka kogu juuli sademehulgast
sai Lääne-Nigula rekord kogu sealse
vaatlusrea kohta. Augustis tuli vihma
normilähedaselt, aga maal ei lasknud
taheneda aastaajale omane väiksem
aurumine. Maad kastvaid vihmapäevi (üle 5 mm) jagus suvel igasse
dekaadi.

Seened ja niiskus. Niiskuse kõrval
on seentele samavõrd oluline mullas
olev õhk. Seened on evolutsioonis
oma mitmekesisuse saavutanud just

maismaaorganismidena. Esmaseid
veeseeni on väga vähe, needki eelkõige parasiidid. Veekogude põhjamuda lagundavad bakterid.
Tänapäevased lagundajad veeseened
on enamjaolt seotud maismaalt vette
kantud materjaliga, näiteks uppunud
palkide või õietolmuga. Seevastu
maismaal, mullakeskkonnas, on
seened raskesti lagundatavate ainete
seedijad nagu bakteridki.
Seeneniidid ei suuda ilma hingamata kasvada, samamoodi kui
taimede juured. Seetõttu on madalsoodes väga vähe makroseeni. Ka
rabades kohevamatel turbapeenardel
on neid siiski vähe.
Rohke vihmavee tõttu polnud
aga eelmisel aastal Süda-Läänemaa
savikates-savistes muldades peaaegu
üldse õhku. Seente ikaldus algas
juba kevadel. Oma kandi metsades ja
kunagistel puisniitudel ei leidnud ma
ühtegi mürklit: ei mõnel aastal rohket
ümarmürklit ega hajusamat kuhikmürklit. Suve jooksul jäi ette vaid üks
tamme-kivipuraviku viljakeha, ent
üldiselt on see seen kogu piirkonnas
levinud rohkesti või lausa hulgi.

Sademeid 2012. aasta seeneajal Lääne-Nigulas (EMHI andmed)

Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober

Sademete
summa

Norm

Osakaal
normist, %

71
50
106
203
91
114
113

37
39
53
76
83
70
76

192
128
201
267
109
162
148

Ööpäeva suurim
sademete hulk

Vähemalt 5 mm
sademehulgaga
päevi

21
103
27
26

7
6
4
8

Leidmata jäid ka punased haavapuravikud, keda muidu võib korjata korvitäite kaupa, ja ükskõikseks
jätvad veelgi arvukama kasepuraviku pisiliigi pruunid viljakehad;
see liik on omane soisevõitu maale.
Õunriisikat, haabadealust suurt valget
riisikat, leidus vaid üksikuid isendeid.
Kuuseriisika saak oli seevastu parem:
tema hulgaks võis hinnata lihtsalt
„vähe” eelneva aasta külluse kõrval.
Samuti oli vähe mädanevatel puujuurtel ja tüvede alustel kasvavaid
külmaseeni ning kaskede ümbruses levinud kollakaspruune heinikuid. Neid heinikuid korjab minu
kandi Läänemaa rahvas pruunide
ridaseente nime all. Aga niiskemates
metsades oli üsna tavapärasel hulgal
lehterkukeseeni ja kollakaid kukeseeni, kes võidavad eestlaste seas
populaarsust.
Mõnele seenele siiski meeldis ka
2012. aasta. Nii leidus mullu kevadel oma kasvukohas üle pika aja
arvukana looduskaitsealust kroonliudikut. Eesti mükoloogiaühingu
sügislaagri rahvas leidis üsna arvukalt uhket ja söödavat hiidvöödikut.
Ja mürgised lõhnava narmasnuti
kübarad levitasid magusat puuviljaessentsi lõhna.
Parem oli olukord liivmuldadel,
mis lasevad vett kergesti läbi. Seal
saadi head seene- ja ka põllusaaki.
Seetõttu oli Läänemaal päris palju
seeni näiteks Nõva kandis, aga kohati
ka Risti-Palivere metsades.

Seente viljakehade arengu seostest ilmastikuga teatakse suhteliselt
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Mullu 7. juulil tuli Läänemaal paari tunni jooksul rekordarv sademeid, enamjaolt sajuhoogudena

vähe. Üldised andmed tavalisemate
seente kohta on küll teada, aga täpsemaid juhiseid, millal seenekorv
valmis seada, ei osata anda. Selleks
on vaja täpsemaid seente jälgimise
aegridasid.
Varasematel aegadel segas selliseid
töid ebapiisav arusaamine seente liikidest: eri keskkondade ja fenoloogiaga lähedasi liike peeti sageli üheks,
aga nüüd on näiteks kunagisest kuuseriisikast eristatud porgandriisikas ja
mitu haruldasemat liiki, kasepuravikust on saanud kasepuravik, kirju
puravik, valge puravik ja veel mitu,
muu hulgas eelmainitud senini täpselt liigini määramata soiste lubja
rikaste kaasikute tavaline seen.
Praegusajal takistab seeni ja ilmastikku siduvaid teadusuuringuid teaduse rahastamise projektipõhisus.
Kolme-nelja projektiaasta jooksul saab
varieeruvusest eri aastatel vaid vähima
statistilise usaldusväärsusega tulemusi.
Aga sedagi juhul, kui ilmataat suvatseb
aastaid piisavalt varieerida. Seetõttu
jääb selliste andmete kogumine vaid
asjaarmastajate tegevuseks.
Euroopa elusorganismide mitmekesisuse kohta kogutud teave
põhinebki enamjaolt harrastusteadlaste tööl. Kui kodu lähedal on seenepaik, kus saab kord nädalas käia,
siis seal leiduvaid seente viljakehade
liike ja hulka iga kord järjekindlalt
aasta-aastalt kirja pannes võib saada
suurepäraseid andmeid nende liikide
elu kohta. Lähimast ilmajaamast saab

piirkonna soojuse ja niiskuse-sademete andmed alati juurde hankida.

Vesisus ja punased sügislehed.
Kas samuti seos mükoriisaga?
Sügislehtede punane värvus on
märk selle kohta, et suhkrute transport lehtedest vartesse on takistatud.
Selline olukord on eriti ilmne päikeselistel sügistel, kui päeval soojaga
toodetakse lehtedes veel rohkesti
suhkruid, aga öösel ei saa neid külma
tõttu okstesse ja edasi juurtesse viia.
Suhkrute kuhjumine taimes on seotud üldise stressireaktsiooniga, mille
üks osa on antotsüaanilaadsete kergelt mürgiste ainete süntees. Osa
seda tüüpi ühendeid on erepunased.
Mullu sügisel oli lehtede kolletumise aegu ilmastik pigem pilvealune
ja temperatuurid ühtlased. Seega
pidanuks kirevust olema vähevõitu.
Eriti haabadel, kes lähevad enamasti
kollaseks, vaid raskete tüve- või oksavigastuste korral punetuvad. Kuid
mullu sügisel võttis enamik mu puisniidul kasvanud haabasid punase
jume, paljud muutusid üpris punaseks. Olukorra seletuseks sobib vaid
juurte talitluse häiritus: suhkrud ei
saanud tavapärasel hulgal juurtesse
rännata, kuna vettinud õhuta mullas
ei suutnud juured piisavalt kasvada
ega tarvitada küllaldaselt suhkruid. On
võimalik, et hoopis mükoriisaseente
toitmine oli häiritud: selle tavalise
suhkrute tarvituse puudumisel tekkis
okstes ja lehtedes suhkrute üleküllus.

Kas metsa saaks päästa sellise kahjustumise eest? Mullusuvise sademete hulga korral mitte, sest toona
ei olnud mitte äravool takistatud,
vaid savine muld oli pidevalt veega
küllastunud. Kraavid tagaksid vee
äravoolu, aga ei taga vihmade ajal
savipinnases mulla õhustatust. Samal
ajal põuastel aastatel tekib mullu
sademeterohkuses uppunud muldadel hoopis tugev veepuudus.
Kui kevadel viimne kui maapinnale jääv piisk kiiresti minema juhtida, oleks kuival aastal omakorda
väga suur suvise põuakahjustuse oht.
Sellistel aladel tuleb leppida, et maa
ei luba rohkemat, kui sealt tuleb: lilleilu ja haruldasi kaitsealuseid taimi
on rohkesti, aga biomassi toodang
jääb kasinaks.

Ja lõpuks ka tavaline ikaldus: aiasaak.
Savimaadel on kevadel taimedele oluline mulla õhustumine. Enne esimesi
põudasid kasvavad taimed savirähksetel maadel kehvalt. Alles siis, kui
mullaosakeste vahele jõuab piisavalt
õhku, pääseb mõjule selliste muldade
viljakus. Kevadsuvisele põuale järgnevate parajate suviste vihmadega kaasneb tavaliselt taimede plahvatuslik
vohamine. Mullu oli teisiti.
Kevadel esimesena külvatud
seemned läksid suuremas osas raisku,
näiteks porgandeid tärkas vaid viis
taime. Teisest külvist mai lõpus tuli
üpris tavapärasel hulgal taimi, aga
sügisene porgandisaak oli ikka vaid
kilo jagu 20-meetrise peenra kohta.
Lehtsalatit sai esimest korda söödud
sügisel, kuigi ta oli ikka veel kevadise
esimese harvendamissööma mõõtu.
Kapsad ja peedid natuke kasvasid.
Ainsana andis hea saagi kartul: vast
seetõttu, et vagudele oli kevadel väetiseks vana heina pandud.
Kahesaja aasta eest oleks selline
aiaviljasaagikus tähendanud ilmselt
tõsist näljatalve. Seevastu liivasematel maadel võis samas kandis mullu
kasvada väga hea saak.
Järelmärkus: tänavu suve esimesel poolel
on selles kandis olnud „tavaline seene
ikaldus”: n-ö tasakaaluks mullusele on
piirkond olnud Eesti põuasemaid. ■
Tõnu Ploompuu (1960) on botaanik, Tallinna
ülikooli lektor.
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Norra
merikotkad

T

änavu juulikuus õnnestus mul
Põhja-Norras kotkaid pildistada.
Koos kolme toreda kaaslasega
jahtisime pilte neljal varahommikul
ning kolmel õhtupoolikul.
Iga päev kokkulepitud ajal algas
paadiga väljasõit merele, kus meie
juhiks oli tõeline Norra viiking OleMartin (Norway Nature), kes tundis
kõikide kotkapaaride elu ja käitumist
une pealt. Kui Ole suust oli kõlanud:
„Fish is out, eagle is coming!”, algas paadis suur sagimine ja positsioonide
valimine, et käsi oleks võimalikult
kindel ning paadi loksumine ei häiriks kadreerimist.
Nende sekundite jooksul minu
südamelöökide arv kindla peale
kahekordistus. Esmapilgul võis kotka
pildile püüdmine tunduda üsna
lihtne: valgust oli piisavalt ja segavaid tegureid väga vähe.
Kuid mis võis olla esimeste uduste
piltide ning avahommikul hetkelise
tujulanguse põhjus? Kotka liigutused
õhus enne sööda haaramist on meeletult kiired ning teda kaadris hoida
on omaette ooper. Sellegipoolest sai
asi peagi selgeks ning mälukaardile
salvestus ka ohtralt teravaid pilte,
mille järel kajas võimsaid rõõmuhõikeid ja kiidusõnu Ole-Martinile, kes
oli selle võimsa elamuse meile võimaldanud. Minu kindel eesmärk on
sinna peagi tagasi minna, sest sealne
loodus on niivõrd kütkestav.
Kotkapildi tehniline info: Canon
EOS 5Dmark2, 300 mm F/4+ EF
1,4 x 420 mm, F/6,3, 1/1600,
ISO 800. ■
Andreas Raukas
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Enne tuleb paar-kolm
aastat püüda ja alles
siis hakkad kala saama
Portaalide Ilm ja Looduskalender ühe asutaja, tänavuse Kumari
looduskaitsepreemia laureaadi Gennadi Skromnoviga juttu ajanud
Rainer Kerge (Õhtuleht)
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Mis sulle kinnitab, et jumalal on
huumorisoont?
Seda me näeme oma igapäevases
käitumises ja ümbritsevas maailmas
kogu aeg: kasvõi meie kokkusaamine sinuga ja tõenäolised eredad
vead meie arutlustes näitavad jumala
huumorisoont. Meie sinuga oleme ju
samasugune looming!

Sa oled hea luterlane?
Ma ei julge ennast niimoodi nimetada.

Sa oled halb luterlane?
Kui sa oled aastaid tegelenud sakraalhoonetega, peamiselt nende restaureerimisega, siis on sul maailmast
veidi teistsugune ettekujutus. Praegu
külastan ma vähem sakraalhooneid,
aga rohkem loodust – ja ma märkan
nende vahel suhteliselt vähe erinevusi.

Heal metsal, heal kirikul ja heal
mošeel …
… ei ole mingit vahet! Jumal on igal
pool.

Inimestele meeldib vahel uskuda,
et on nurgataguseid, kuhu jumal ei
näe. Üks mu sõber sattus Kosovos
moslemitest albaania taatidega
rakija’t jooma ja küsis siis, et kuidas nood söandavad endale napsi
lubada. Vastus oli umbes selline:
siseruumides Allah ei levi!
Seda mõtet soosib ka piiblis öeldu:
ei ole roojane see, mis suu kaudu
sisse käib!

Kunagi ammu, kui ma üritasin aru
saada kreatsionismist, ütles mulle
Vello Salo: „Hea teaduse ja hea religiooni vahel ei saa olla vastuolu: kui
midagi on tõestatult olemas, on ta
järelikult Jumalast!”
Seda vastuolu kujundatakse kunstlikult. Alati otsitakse konfliktsituatsioone: keegi peab olema õigem.

„Uuenduslikud rakendused võiksid olla Eesti tee, sest meil ei ole teadustöösse suuri ressursse
raisata,” arutleb Gennadi Skromnov

Konflikti otsitakse ka tehnoloogia ja
looduse vastandamises. Sina oled
toonud kõige moodsama tsiviilkasutuses oleva tehnoloogiaga looduse
inimesele nii lähedale, nagu see
pole kunagi varem olnud. Kui palju
ikka sai olla inimesi, kes enne kotkakaamerat vaatlesid kotkatibude
koorumist?
Seda pilti ei olnud näinud ka uurijad, ja selle jaoks saigi kotkakaamera
tehtud. Aga see pole ju ühe inimese
ettevõtmine, kotkakaamera töölesaamiseks on vaja nii loodusuurijate,
infotehnoloogide kui palju muude
spetsialistide ühistööd. Lisaks on kotkakaamerast tuleva pildi teadvustamiseks vaja rahvusvahelist foorumit,
kes näeb selle unikaalsust ja oskab
teavet levitada. Sellist asja nagu
portaal Looduskalender pole võimalik, pole mõtet kuskil spetsiaalselt
reklaamida.

Gennadi Skromnov on sündinud 19. mail 1949. Ehkki ta õiendas hulga eksameid ka kõrgkoolis, pärineb tähtsaim diplom tema karmanis Räpina sovhoostehnikumist aastast 1969.
Nõukogude ajal restaureeris Gennadi kirikuid (paikas muu hulgas ära Tallinna piiskopliku toomkiriku vasksesse tornimunasse Teise maailmasõja ajal eksinud kuulide augud) ja
käivitas mitu keraamikatehast nii Eestis kui ka Venemaal. Turumajanduse taastudes ajas
äri sakslaste, soomlaste ja rootslastega. Millenniumi aegu suunas jõu ja nõu internetiportaalide arendamisse; ilm.ee ja looduskalender.ee on valminud tema osavõtul. Mullu jälgis
veebilehe looduskalender.ee vahendusel Eesti looduses toimuvat kuus miljonit inimest
185 riigist.

2002. aastaks olid sa enam-vähem
korralikult saanud tööle portaali
Ilm, millel olid siin-seal mõned
veebikaamerad. Pilt oli hüplik,
õigemini, mõne sekundi tagant
nägi uut fotot, aga põhimõtteliselt
sai Tallinnast vaadata, mis ilm on
Tartus, ja kui tudengil oli emaga
kokkulepe, et ta käib iga kuu kolmandal kolmapäeval kell 11 kaamera ees lehvitamas, võis ta sinna
ette minna sildiga „Saada raha!”.
Või et: „Mul on kõik okei!”. Või siis
sai ta pärast kirja, et miks sul ei olnud
mütsi peas ja kindaid käes, kui väljas
oli ometi miinus 10 kraadi.

Ja juba toona, 2002. aastal, veensid sa, et kohe-kohe tuleb aeg,
mil saab reaalajas interneti kaudu
vahendada ükskõik kus asuva veebikaamera pilti. Millist veebitehnika
läbimurret sa praegu ootad?
Rohkem kui läbimurdeid ootan ma
uusi rakendusi. Tehnika tase tasapisi
tõuseb, kvaliteet paraneb ja uued
lahendid võiksid pakkuda väga huvitavaid resultaate.
Parajasti katsume tehnikaülikooli
spetsialistide abiga leida võimalust,
kuidas kanda internetis üle korralikku stereoheli. Praegu kasutatavatel
tavalahenditel on segavad helid juu-
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nurgas mängib, aga kõik kuulavad
kõrvaklappidest vaikust.
Miks mitte! Visioone on palju.

Mis on kõige uskumatum pilt, mida
sa oled loomakaamerate vahendusel näinud?
See on seotud kainismiga.
Legendi teame me kõik. Kain,
Aadama ja Eeva esmasündinu, oli
harjunud ennast maksma panema
võimu ja tugevusega. Kadedusest ja
vihast enesevalitsuse kaotanud Kain
tappis oma venna Aabeli. Kuritööd
nähes pöördus Jahve Kaini poole
ning küsis: „Kus sinu vend on?”
Kain vastas ülbelt: „Ei tea. Kas ma
olen oma venna hoidja?” Vennaarm
oli Kaini hingest kadunud.
Ma olen veebikaamera abil näinud, kuidas must-toonekure emaslind kugistab alla kõige noorema ja
pisut äbarikuma poja ning oksendab
ta mõne aja möödudes oma teistele
järglastele söögiks.
Sama komme on väga levinud
väike-konnakotkastel, kus pesas
jääb domineerima üks poeg. Sellisel
k äitumisel pole Kaini looga küll
midagi pistmist, aga me nimetame
seda kainismiks.

Loom ei mõrva, valeta ega varasta,
vaid jääb ellu.
Tema pere jääb ellu.

„Looduskalender on üks olemise ja looduse vaatlemise vorme: sa jälgid näiteks metsseakarja
elu aasta ringi, ja keegi seletab kõrval lahti, mis parajasti toimub,” hindab Gennadi Skromnov
enda ellu kutsutud internetikeskkonda

res. Me ei saa teha näiteks metsast
linnulauluraadiot.

Järgmine samm oleks stereovaikuse
ülekanne talvisest laanest?
Just!

Ma küll ei kujuta ette, kui head peavad olema kõrvaklapid, et näiteks
kontoris kuulata metsavaikust, kus
aeg-ajalt käib mingi salapärane
krõps.

Kõrvaklapid peavad olema väga head,
aga nad oleks töökeskkonnas kasulikud, kui sa tahad ennast lahutada
välistest häirivatest teguritest. Kas
sinul oleks töö juures sellist asja vaja?

Mina istun laua taha siis, kui kõik
tähtajad on ammu kukkunud.
Kaheteistkümnendal tunnil pole
enam aega kuulata, mis ümberringi
sünnib. Samas on sinu pilt tulevikukontorist sümpaatne: raadio

Elu Maal on elanud üle ränki katastroofe ja väljasuremisi, aga ometi
leidnud tee, kuidas kestma jääda.
Kust võtab inimene praegu arvamuse, et tal õnnestub planeedi toimimist ja evolutsiooni kuidagi väärata?
Kas me oma keskkonnakaitsmise
soovidega kohati üle ei mõtle?
Me ikka peame natuke mõtlema,
ja veel parem, kui me mõtleme veidi
piltlikult. Kujutame ette, et läheb
veel mõnikümmend aastat mööda
ja pool planeedi elanikkonnast elab
linnades. Me teame, et puhas vesi
on varsti täiesti arvestatav defitsiit.
Energiamajanduses elame me igal
juhul üle oma ressursivõimete: kui
me lööme kokku oma energiabilansi
– mida me ammutame fossiilsetest
kütustest ja mida kasvõi toiduna –,
siis me kasutame energiat rohkem,
kui tohiksime.
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Maailmas algaks kohe nälg, kui
hiinlased hakkaksid iga päev sealiha sööma.
Loogiline! Need on asjad, miks me
peame maailmas toimuval pilku peal
hoidma, ja loomulikult tuleb sellest
rääkida.
Toiduteema kõrval on aga ikkagi
tõsine asi puhta vee defitsiit. Ma ei
mäleta täpselt, kas see oli 1964. või
1965. aasta, mil Aafrikas oli tohutu
veepuudus – kui arvutati välja, et
ühe päeva sõjakulude eest saaks
ehitada hõbedast veetoru Põhjalast
Aafrikasse.

Meie joome siin hotelli baaris
praegu San Pellegrino vett, mille
pudel maksis 3,50 eurot.
Eks ole. Kui me jätaks selle pudeli
lahti, oleks vesi selles homme või
äärmisel juhul ülehomme hall ja
kihisev nii või teisiti.
Koola poolsaarelt tagasi tulles –
vist selsamal 2002. aastal – võtsime
tee peale kaasa kaks pudelit allikavett, igaks juhuks: et äkki me tahame
kohvi või teed keeta.
Me tulime need 1500 kilomeetrit
tagasi peaaegu peatumata ja veepudelid jäid Eestis minu garaaži seisma.
Pooleteise aasta pärast me avasime
need pudelid – ja see vesi oli täiesti
värske!

Fenomen on puhtas looduses?
Jah! Olenemata kõikidest reostustest!
Kui sa ammutad vett Koola poolsaarel
kohtades, kus inimene pole liikunud
aastakümneid ja ümberringi reostust
ei ole, siis sa näed, millist imet on
maailm suuteline sulle looma.

1990. aastal sõitsin ma Kirovskist
bussiga Murmanskisse. Umbes
poole tunni jooksul oli kahel pool
teed kuivanud mets, mille sees
laiutas ilmselt apatiidi tootmise
või rikastamise tehas. Kõrval seisis
kolmekordse maja suurune plakat:
„Hoia loodust!”. Sealjuures oli äriplaan vist selline, et apatiit võeti
välja ja Mendelejevi tabeli ülejäänud ained, mis maagis veel sisaldusid, uputati järve, et see seal
mudana ladestuks: tulevikus sealt
hea lihtne sõeluda, mida vaja.
Need olid toonased unelmad.

Ilmakaameratega portaal ilm.ee pakkus juba 11 aastat tagasi on-line-pilti ilmast Eesti eri
paigus; looduskalender.ee tõi kätte otsepildi kotkapesast ja metssigade söötmispaigast

Meie matkasime ümber Koola
poolsaare siiski natuke puhtamates
kantides. Koola poolsaare puhul on
huvitav see, et seal on maailma ühed
vanemad mäed. Nad on graniidist ja
graniiti mööda levib reostus vähem
kui näiteks Ameerikas vastavates
paikades, kus on aluseks liivakivi.

Sa enam ei käi Koola poolsaarel
matkamas?
Ma murdsin jalaluud ära: kukkusin kaldast läbi kopraauku, juurikate vahele – ühed luud siit välja,
teised siit (Gennadi näitab parema
jala pealt, kuidas sääreluu ja pindluu
murdunud otsad vaatasid teine teisele
poole – R. K.). See oli 2005. aastal,
siis ma vedelesin pikali maas ja
panin käima Looduskalendri, sest
mul polnud võimalik midagi muud
teha.

Looduskalender sündis ratastoolis?
Karkudega.
Tol ajal ma suutsin Loodus
kalendrile keskenduda, sest väljakutse ja tehnoloogia oli olemas, tuli
lihtsalt edasi minna.
Eestis tunnevad kõik kõiki ja oskavad sind edasi juhatada inimeste
juurde, keda sul parajasti vaja, kes
oskavad olemasolevat edasi aren-

dada. Selle tõttu saigi see portaal
üsna atraktiivne. Looduskalender
on üks olemise ja looduse vaatlemise
vorme: sa jälgid näiteks metsseakarja
elu aasta ringi, ja keegi seletab kõrval
lahti, mis parajasti toimub. Millal on
kult karjas, kes on kesikud, kes on
põrsad, palju nad kaaluvad; milline
on metssigade talvine menüü, millal
algab emistel pesaehitus; millal hakkavad kesikud tegema sigadusi ja nii
edasi.

Sinu õnneks on Eestis lihtne leida
inimesi, kes suudavad oma käsitööoskuste või teadmistega uutele
ideedele kaasa aidata.
Uuenduslikud rakendused võiksid
olla Eesti tee, sest meil ei ole teadustöösse suuri ressursse raisata. Paljud
rakendused ei pruugi jõuda maailma,
ja tõsised leiutised ei pruugi pärast
teiste rakenduste seast silma paista,
sest neid võetakse nii iseenesestmõistetavatena.
Aga mõned rakendused võivad
jõuda maailma ning olla huvitavad.

Sa oma Looduskalendriga natuke
päästad maailma?
Portaali looduskalender.ee külastamine päästab maailma samamoodi
nagu oskus lugeda.
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naadi, mille juurde võtta paar õlut,
vahel ka rohkem.

Mis mõtteid sa sellest ajast mäletad?

„Jutuajamistes ja arutlustes tuleb katsuda
võtta maksimum ja suhelda, mitte tšättida,”
õpetab Gennadi Skromnov

Maailma päästmisega seoses meenub mulle alati Rainer Nõlvak. Tema
vedeles pärast MicroLinki müümist
veidi aega Floridasse soetatud maja
basseinis, kuni taipas: Maa ressursside kulutamine tuleb lõpetada!
Igaühel oma tee. Maailma ei pea
päästma kellegi juhtnööride järgi.
Nendes asjades pead sa saama sisemise selguse.

Sellest on eesti rahva muuseumis
praegu isegi üks näitus üleval – nõukogude hipismist („Nõukogude lillelapsed: 70ndate psühhedeelne
underground” – R. K.). Mind kah
küsitleti sellega seoses.
Ma küll käisin äsja Mülleri Sassi
matusel, aga see oli esmaspäeval ja
muuseum oli kinni. Kuid ma nägin
Sassi matusel inimesi, kes seda näitust tegid.
Et mis mul sellest ajast meeles
on? Meeles on palju! See oli ju minu
kujunemise periood. 16–18-aastaselt
on inimesel ju väga vastuvõtlik aeg.
Hruštšovi sula, need nii-öelda kuldsed kuuekümnendad, teatrieksperimendid, kirjanduseksperimendid.
Loomulikult oli osal tüüpidel mure,
et nende asju ei avaldatud, aga see
on juba teine lugu.

Millele sa sellest kujunemise
perioodist siiamaani tänutundega
tagasi mõtled?

Sisemise selguse saamiseks peab
sul olema aega, et mõelda.

Sellele, et ma käisin ringi seanahast
portfelliga, mis oli kirjandust täis.
Vahetasime raamatuid, tagastama
pidi päeva või paariga, öösel sai loetud, ja päeval niisamuti sai leitud
aega mõnusaks intellektuaalseks
tegevuseks.

Kui sa oled endale suhteliselt noores
põlves selgeks teinud, et mõelda on
vaja – ja me oleme ju kõik õppinud
mõtlema turumajanduse süsteemis
–, siis on sul lihtne arutleda: ressurssi
nagu oleks, kuidas edasi? Loomulikult
tulevad esimese asjana pähe ilusad ja
suured ja õilsad asjad, näiteks: maailm
puhtamaks. Ja miks mitte!

Praegu armastatakse rääkida sellest, et inimesed küll suhtlevad
tänu arvutile palju ja kauge maa
tagant, aga sageli jääb see suhtlus
pealiskaudsemaks kui näost näkku
kokkusaamisel. Kas sa kujutad
ette, kuidas sa oleksid Viidinguga
„tšättinud”?

Enne kui sa hakkasid mõtlema turumajanduse süsteemis, mõtlesid sa
Pegasuses. Laua ümber olid Juhan
Viiding, Mati Unt, Jaan Kaplinski.
Oi, jumal … see seltskond liikus
Tartus ülikooli kohvikus ja õllekas,
Tallinnas Pegasuses, ja see seltskond
oli päris suur. Tartus kuulusid sinna,
selge see, meeldivad õppejõud, palju
tudengeid; Pegasuses teatav kirjanduslik ringkond. Tartus KoKoKo-s
need, kes armastasid head karbo-

Nimedega ei ole siin mõtet mängida.
No nimetame kolm nime ära, kasvõi
sellesama Viidingu Jussi … Mul on
päris mitme semuga juhtunud sama
asi nagu Jussiga: Juss helistas ja ütles,
kuule, me peame kokku saama, mul
tuleb „Godot” välja, meil oleks vaja
sellest rääkida – ja mul ei olnud aega!
Sama lugu oli Kiiviti Jaaniga, kui
ta oli peapiiskop. Ma ütlesin, et ei
tule ma su juurde ütlema sekretärile:
„Ma saabusin Jaaniga juttu ajama!
Küll me pärast jõuame kusagil purde

peal istuda ja jalgadega solistada.”
Aga hiljaks jäime.
Seepärast tuleb jutuajamistes ja
arutlustes katsuda võtta maksimum
ja suhelda, mitte tšättida.
Teisalt: inimesed liiguvad aegruumis edasi, aga vaatavad ikka natuke
seljataha. Ma ei kujuta muidugi ette,
et me tšätiksime Viidinguga, sest
toona polnud see lihtsalt võimalik.
Samas oli minu meelest kõige suurem
lugupidamise märk see, kui semuga
kokku saades alustati juttu selle sõna
pealt, kus eelmine kord mõttevahetus
pooleli jäi. See näitas, et sa olid teemade üle järele mõelnud. Tänapäeva
tehnoloogiad võimaldavad aga sul
näidete toomiseks kasutada kõikvõimalikke illustratiivmaterjale, linke –
pagasiga inimene saab praegu ennast
veel täpsemalt väljendada.

Lühidalt: seanahast portfellis oleks
tahvelarvuti, mille miljon rakendust
muudaks vestluse veel tõhusamaks?
Ma arvan küll, jah!

Kas sa kalal käid veel?
Loomulikult!

Riho Västriku oled kah lõpuks õpetanud meriforelli püüdma? Ta kurtis
kuskil, et käib sinuga aina kalal, aga
ise pole veel saaki saanud.
Enne tuleb paar-kolm aastat püüda
ja alles siis sa hakkad kala saama. See
kehtib iga eriala kohta.

Räägitakse, et kalavarudega on planeedil Maa näpud põhjas. Koguni
turska olevat väheks jäänud. Võid sa
seda oma kogemuse najal kinnitada?
Ma olen näinud, mis toimub maailma parimatel kalavetel Ghanas
– milline on sealne röövkalandus.
Loomulikult on selline majandamine
tulevatele põlvedele üsna ebameeldiva resultaadiga. Loomulikult on üle
püütud.
Mis aga turska puutub, siis temaga
on lihtne. Tursk tuleb – nii palju, kui
teda on – sügiseste suurte läänetormidega, kui Läänemere vee soolsus
suureneb, Taani väinadest sisse, ja
kui soolsus tõmbub tagasi, läheb tursk
jälle rahulikult Taani väinadest välja.
Turska oli 1980ndatel Läänemeres
meeletutes kogustes. Me ei saanud
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Ei!

See onnike asub Harju- ja Läänemaa
piiril, mere ääres, ümberringi on väga
suured metsamassiivid ja väga suured
soomassiivid. Pindalalt suuremad kui
Alutaguse. Maru põnev kant. Juhul,
kui on tuuline või muidu mere ääres
olemiseks mittesobiv ilm, siis on võimalus hulkuda nii rabas kui metsades.
Selle pärast mul ei olegi seal onnikeses elektrit, et ma oleksin õhtul kauem
väljas, hämarikuaeg on ju müstiline:
siis see liikumine looduses hakkab.

Proovinud kah ei ole?

Kaua sa internetist eemal saad olla?

Olen küll! Ma elasin aastaid Ruhnus.
Seal pidi relv olema, sest see oli
majandamiseks vajalik. Ma tean,
mismoodi valitseb relv inimese üle,
relval on ju oma maagia.

Paar-kolm päeva võib vajaduse korral metsas olla küll.

See meenutab nüüd natuke Einar
Laigna juttu, et relvadega ei ole
nalja: neil on hing sees!

… ühe algatajana, ütle mulle, palun,
kui palju on selle 60 aasta jooksul,
mida sina üsna selgelt mäletad, ilm
muutunud? Vellavere kuulus nutria
kasvataja ja ilmaennustaja Vadim
Želnin kurtis oma eluõhtul, et vanarahva tarkusega pole ilmaennustamises enam suurt midagi peale
hakata.

Mis sa seal Ruhnus tegid? Olid
poliitilises paos?
Muidugi, katlamajas kütjaks olemine
oli täpselt samasugune sisemine
pagulus, mis võimaldas agressiivsest
ühiskonnast veidi eemal olla.

Jahimees sa ei ole?

Ma ei tea, kas me Einariga selle üle
oleme diskuteerinud, aga ma jagan
raudselt tema seisukohta.
Vist 1980. aasta sügisel ostsin ma
viimase karbi padruneid, kümme
tükki, ja nende kümne padruniga
lasin ma kaheksateist parti. Siis panin
püssi nurka ja ütlesin endale, et mul
on laskmine selge, enam ei ole vaja
püssi kasutada.
Enamasti tähendavad pardijahid
ju seda, et näpp vajutab kogu aeg
päästikule. Möödalasud, haavamised, kõik niisugused asjad näitavad,
et relv valitseb sinu üle. Sina lihtsalt
paugutad. Aga kui sa näed, milline
on tegelik resultaat, siis sa võid tapmise lõpetada.
Paljud on vahetanud jahi vereta
jahi vastu: püssi fotoaparaadi vastu.
Kui sa oled harjunud metsas liikuma,
jahil olema, sul on kannatust jälgida, millised on loomade väljatulekud – siis sa näed jube palju kauneid
momente! Jahimees Sven Začek teeb
nüüd ju pilte.

Elektrita onnike mere ääres, kus
videvikku pidada, on sul veel alles?
No ikka! Võimalikult palju käin seal
– see on minu spikerdamise koht. Ma
pean ju Looduskalendri jaoks lugusid
kirjutama. Meil on päris arvestatav
hulk kaasautoreid, aga osa lugudest
kirjutan ma ise.

Jätame igasuguse eputamise kõrvale: oli hea meel saada tähtis tunnustus?
Ei olnud.

Päris ükskõik oli? Ei usu!
Tõsiselt!

Sest on palju tähtsamaid asju?
Loomulikult! ■
Foto: Toomas Kukk

Ruhnus siiga püüda, sest turska oli
niivõrd palju.

Portaali Ilm loojana …
Ühe algatajana!

Kas ongi vaja? Ilm muutub kogu aeg.
Mõõtmisi on tehtud ainult paarsada
aastat. Mida me siis võrdleme? Tühist
ajaosa!
Kuivõrd meeletult huvitavat informatsiooni tuleb praegu teadlastelt,
kes uurivad Antarktika ja Arktika
jääd. Ilma tsükleid mõõdetakse aastatuhandetes, mitte aastasadades.

Hädaldamine, et parajasti käib seninägematu kuivuse- või kuumuseperiood, on lihtsalt ülereageerimine?
Loomulikult! Millestki peab olema
kirjutada.

Kas kliima planeedil praegu soojeneb või jaheneb?
Mina ei tea!

Mida sa usud?
Aga ega ma ei usu midagi. Mina
elan! Võimalikult lahtiste silmadega.

Sa said tänavu Kumari looduskaitsepreemia, oled aasta kõige tähtsam looduskaitsja …
… noh, sel aastal; see aasta ei kesta
igavesti.

Hiigelsuur
paakspuu

S

aaremaal Sõrve poolsaarel
Hindu hoiuala puisniidul kasvab paakspuu, mis ilmselt
võiks olla Eestis suurim. Puu ümbermõõt rinnakõrguselt on 40 cm ning
kõrgus umbes kuus meetrit. Kuivõrd
paakspuust võib peagi saada aasta
puu, oleks juba praegu õige aeg
otsida suuremaid Eesti paakspuid ja
neist Eesti Looduse toimetusele teada
anda. Enamasti kasvab paakspuu
mõne meetri kõrguseks ja mõne sentimeetri jämeduseks võsaks; puukujulisi eksemplare võiks leida näiteks
kunagistelt metsastunud puisniitudelt, kus paakspuu on pidanud teiste
puude valguskonkurentsi tõttu kasvama nii kõrgusesse kui ka jämedusse. ■
Toomas Kukk
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„Enne jääb pool talve
taevasse, kui jääb ära
pärtliraju”
Mait Sepp

Üks Jeesuse jüngritest, Bartolomeus, rändas oma õpetaja usku kuulutama
Indiasse ja Armeeniasse. Teda peetakse kõikide nahka töötlevate
ametite – kingseppade, raamatuköitjate, nahakaupmeeste jt kaitsepühakuks. Seda ilmsesti tema hirmsa lõpu tõttu. Legendide järgi nüliti ta
Kaspia ääres Derbendis elusalt ja löödi siis pea maha. Kuidas see kurva
lõpuga lugu on seotud Eesti ilmaga? Bartolomeusist sai meil maakeeles
Pärtel ja tema mälestuspäevast, 24. augustist, pärtlipäev, mis omakorda
on Eesti rahvakalendris oluline ilmaennustamise tähis.

Hea ja paha pärtel. Artikli pealkirjas toodud kinnitus on kirja pandud
Kuusalu kandis, millegipärast on
aga viiteid pärtlirajule kõige rohkem

10 m/s, päevade arv
80

15 m/s, päevade arv
8
15 m/s
10 m/s

70

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

0

¥ 1. Päevade arv aastas, mil tuulekiirus ületas Jõhvi ilmajaamas vähemalt ühel mõõtmiskorral
15 m/s (oranžid tulbad, parempoolne skaala) ja 10 m/s (sinine joon, vasakpoolne skaala)

Kirde-Eestist, iseäranis Jõhvi kihelkonnast.
Üleskirjutuste järgi pidi tegu olema
koletu tormiga, mis kestvat mitu
päeva. Kui torm juhtus tulema enne
24. augustit, siis kutsuti seda heaks
pärtliks. See puhus vaid kolm päeva,

sellega ei käinud kaasas tugevat vihmasadu ega vilja lamandavat tuult.
Paha pärtel tuli aga pärast pärtlipäeva.
Siis puhus torm kolm päeva ühtepidi,
seejärel võttis vastupidise suuna ja
marutas veel kolm päeva. Viljasaagile
tegi see hirmsat kahju [2].

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
40

I456I EEST I LOO DUS AUG U ST 2013

7

60

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

V

anarahva uskumuste järgi
lõpeb pärtlipäevaga suvi.
Algavad sügisesed tööd, lõikusaeg, viljade küpsemine, kapsalehed keeravad end sel päeval peasse
ja õunad saavad maitse. Sel päeval
lendavad pääsukesed lõunamaale ja
ussid poevad urgudesse.
Pärtlipäev (rahvasuus ka pärtel) oli
sügise rukkikülvis tähtis tabupäev:
põllule ei tohtinud minna, kuid kolm
päeva enne ja pärast pärtlit tuli kindlasti külviga tegeleda [1, 2].
Pärtlipäeva kommetest on teada
mitu ilmaga ja selle ennustamisega
seotud tarkust. Ent Jõhvi kihelkonna
inimesena köidab mind ilmastikunähtus, millest juba lapsepõlves
kodus olin kuulnud. Nimelt pidavat
igal aastal augusti lõpupäevil olema
üks hirmus torm, mida on kutsutud
pärtlirajuks.
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Meenutades 1967. aasta ajaloolist orkaanimõõtu tormi ja 2010.
aastal Rakveres inimohvriga lõppenud maru – mõlemad olid augustis
(6.–7. augustil 1967 ja 8. augustil
2010) –, võib pärtliraju jutus tõetera sees olla. Mainitud rajud olid
head pärtlid. Ent mis oleks saanud
siis, kui need oleksid olnud pahad
pärtlid?

Kas tõesti on pärtlirajud olemas?

¥ 2. 2010. aasta augustis tabas Lääne-Virumaad – Rakveret ja selle ümbruskonda – võimas
keeristorm, mis rebis majadelt katuseid (fotol katuse kaotanud maja Haljalas), lennutas
bussiootepaviljone, murdis maha linnapuid ja laastas metsi. See 8. augustil möllanud maru
jääb pärtliperioodi sisse ning on nn hea pärtel
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Pärtlitormidele saab heita mõningast
valgust, võttes aluseks näiteks Jõhvi
ilmajaama tuulekiiruse andmed aastatest 1966–2010.
Alates 1966. aastast on tuule kiirust mõõdetud anemorumbomeetriga
kaheksa korda ööpäevas: maailmaaja järgi alates südaööst iga kolme
tunni järel. Automaatseadmete
ajastul salvestatakse tuuleandmed
aga iga tunni tagant; Jõhvi ilmajaamas hakati nõnda andmeid koguma
2003. aasta 31. augustist. Selleks, et
andmeid saaks omavahel hästi võrrelda, on ka 2003. aastale järgnenud
aja kohta kasutatud vaid vastavaid
kaheksa tunni andmeid.
Tuuleandmetest on välja sorditud
need augustikuu tormised päevad,
mil vähemalt ühel mõõtmiskorral
tõusis 10 minuti jooksul keskmine
tuule kiirus üle 15 m/s. Ühtlasi loetakse seda kiirusenäitu tugeva tuule
ja tormi vaheliseks piiriks.
Pärtliraju pidi möllama kuni kaks
nädalat enne või pärast pärtlipäeva.
Sellised ajalised piirangud on kirja
pandud Jõhvi kandi rahvatarkustes [1]. Seega tuleb otsida tormiseid
päevi, mis ilmnesid 10. augusti ja
7. septembri vahel. Lihtsuse mõttes
nimetame selle ajavahemiku pärtliperioodiks. Ent selliste formaalsete
piiride järgi ei kuuluks eespool mainitud 1967. ja 2010. aasta marud
pärtlirajude sekka.
Õigekeelsuss õnaraamatu järgi
tähendab „raju” eriti tugevat tormi,
Beauforti skaala alusel lõõtsub tuul
siis umbes 25 m/s. Paraku selgub
andmetest, et Jõhvis on isegi 15 m/s
puhuv tuul üsna harv. Vaadeldaval
ajavahemikul oli tormiseid päevi
kokku vaid nelikümmend (¥ 1) ja
needki peamiselt 1960–1970. aastatel. Ükski neist tormidest ei sattu-

¥ 3. Tugeva tuulega päevad (üle 10 m/s) pärtliperioodil ehk 10. augustist 7. septembrini.
Lillaga on märgitud head ja rohelisega pahad pärtlid, oranžiga pärtlipäev

nud pärtlipäevale ega sellele lähedase
kahe nädala sisse.
Seepärast laseme rajuilma tuulekiiruse latti allapoole – 10 m/s –
ja vaatame, milliseid tulemusi see
annab. Ka sedasorti ilm on tegelikult päris tuuline, pöörab vihmavarju üsna ruttu tagurpidi. Selliseid
tugeva tuule päevi on Jõhvis aastas
keskmiselt 33, kuid alates 1990. aastatest on nende arv järsult vähenenud. Praegusel ajal on vihmavarjud
ohus vaid umbes tosinal päeval aastas (¥ 1).

Pärtlirajude asjus on nüüd pilt selgem, kuid ikkagi mitte kuigi lohutav.
Kokku oli pärtliperioodidel 38 tugeva
tuulega päeva (¥ 3). Sellest saab
teha lihtsa järelduse, et vaadeldaval
45 aastal igasse aastasse pärtliraju
ei satu. 1960–1970 oli pärtlirajusid
sagedamini, seevastu sellel sajandil
on seda juhtunud vaid 2005., 2007.
ja 2009. aastal.
Kolmepäevane raju oli vaid 1973.
aastal, mil kõva tuulega ilm valitses
23.–25. augustil. Ülejäänud pärtlirajude kohta võib öelda, et need
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¥ 4. Pikaajalised aasta keskmised tuulekiirused Jõhvis näitavad, et pärtliperiood (10. augustist kuni 7. septembrini, vana kalendri järgi
24. augustist 21. septembrini) jääb veel suvise tuulevaikuse aega. Joonisel jääb silma 6. august: see on 1966. aasta augustitormi kaja statistikas

on olnud üsna juhuslikud. Näiteks
tormisel 1966. aastal oli kaks head
(15. ja 23. august) ja üks paha pärtel
(1. september). Mõneti oodatavalt oli
pahasid pärtleid pisut rohkem: mida
sügise poole, seda suurem on tormipäevade tõenäosus.

Põhjaranniku rahvas on pärtlirajus
olnud surmkindel. Viru-Jaagupist on
ülestähendus: „Pärtliraju ja kadrisula ei
jäänud ühelgi aastal tulemata, jõulu- ja
küünlasula oota aga iga aasta asjata”
[3]. See ilmatarkus sunnib kriitiliselt
üle vaatama nii tuulekliima kui ka
vanasõnad.

7.septembri pärtlipäev
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Kui süüvida pärtliraju kombestikku, ilmneb, et see on suuresti üle
võetud germaanlastelt ja põhjarannikule jõudnud peamiselt soomlaste
kaudu. Germaani rahvastelt on pärit
ka veendumus, et suve lõpetab tugev
pärtlipäeva torm [1, 2].
Võib-olla on Lääne- ja KeskEuroopas selline torm tõesti tavaline,
aga meie maal, teistsugustes kliimaoludes, ei pruugi sellist maru igal aastal
tulla. Seda järeldust toetab ka asjaolu,
et viited pärtlirajule pole levinud üle
kogu Eesti, vaid mõnedes kihelkondades, kus kontaktid soomlastega olid
kõige tihedamad. Ent põhjarannikult

¥ 5. Tugeva, üle 10 m/s puhuva tuulega päevad pärtliperioodil (24. august – 21. september),
kui pärtlipäev on nihutatud 7. septembri peale (siin on aluseks kalendrivahetusega kaasnenud
14-päevane nihe). Rohelisega on märgitud pahad ja lillaga head pärtlid, oranžiga on
pärtlipäevale sattunud tugev tuul

pärit üleskirjutused suurest tormist on
sedavõrd elavad, et need justkui viitaksid isiklikele kogemustele.
Seepärast tekib kahtlus, kas ehk
tuleks üle vaadata tuuleandmed.
Tuult õigesti mõõta on tegelikult
üsna keeruline, sest kõik ilmajaama
ümbritsevad takistused moonutavad
tuuleandmeid. Nõnda on näiteks
Vilsandi tuulekiiruste roosis kummaline auk, mis viitaks sellele, et seal on
läänest tulevad tormid veidralt nõrgukesed. Tegelikult on tuulemõõdumasti ja läänetuulte vahel majakas
ning majakavahi maja.
Tõravere ilmajaamas väheneb
tuulekiirus vaikselt, aga järjekindlalt:
sedamööda, kuidas kasvab kõrgemaks
mõnikümmend aastat tagasi istutatud
kuusehekk. Naabruses kõrgeks kasvanud puude või lausa linnaga on hädas
ka mõned teised ilmaväljakud.
Õnneks asub Jõhvi ilmajaam avaral platsil: lennuvälja serval. Siiski,
selle läänepoolset külge varjutab
osaliselt lennujaama hoone ja mõned
ülemäära kõrgeks kasvanud puud.
Uurides siinkohal Eesti valdavaid
tuulesuundi viimasel poolsajandil, saab
järeldada, et need on pöördunud peaaegu täisnurga all lõunakaartest läänekaartesse [5]. Jõhvi ilmajaama mõttes
tähendab see tuule pöördumist lageda
välja poolt lennujaama varju. Kui siia
lisada kahtlustus, et automaatsed tuulemõõtjad alahindavad tuulekiirust,
siis ilmselt on Jõhvis viimasel kümnendil mõnigi tugeva tuulega päev statistika jaoks kaotsi läinud.
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¥ 6. Keeristormis 2010. aasta augustis kannatada saanus mets Lääne-Virumaal Kiltsi lähedal

Ent kui arvestada viimastel kümnenditel Jõhvi jaamas täheldatud
tormiste päevade arvu järsu languse
laiemat konteksti, selgub, et tuulekiiruse vähenemine Soome lahe
lõunarannikul on üldine suundumus ja seotud muutustega atmosfääri tsirkulatsioonis [5]. Seega
oleme viimased paarkümmend
aastat elanud võrdlemisi rahulikul
ajastul võrreldes meie vanaemade
ja vanavanaemade aegadega.
Pärtliraju puhul tekitab imestust, et tormi oodatakse võrdlemisi
tuulevaiksel ajal. Seda näitab Jõhvi
jaama ööpäeva keskmiste tuulekiiruste alusel arvutatud aasta teoreetilise keskmise tuulekiiruse kõver
(¥ 4). Muide, joonisel paistab üsna
kõrge tipuna välja 6. august: see
on 1966. aasta augustitormi kaja
statistikas.

Uus ja vana kalender. Klimaatiline
sügis ehk periood, mil ööpäeva
keskmine temperatuur langeb püsivalt alla 13 soojakraadi, algab Eestis
keskmiselt alles 4. septembril; aastati muutub see kuupäev umbes
kuue päeva ulatuses [4]. Seetõttu
näib loogilisena järeldus, et pärtlipäev ja pärtlirajud on langenud
1918. aasta veebruaris toimunud
kalendrireformi ohvriks.

Arvestades kalendrivahetusega
kaasnenud 14-päevast nihet, peeti
vanasti pärtlipäeva tänapäevase
kalendri järgi 7. septembril. See kuupäev sobiks sügise alguseks tunduvalt paremini kui 24. august. Paraku
on siin omad nüansid. Nimelt saabub sügis Jõhvi, iseäranis VäikeMaarjasse, märksa varem kui mujal
Eestis. Klimaatiline suvi lõpeb Jõhvis
pikaajalise keskmise järgi 31. augustil ja Väike-Maarjas 30. augustil [4].
Selle järgi oleks Jõhvi kihelkonnale
nii vana kui ka uus pärtlipäev sügise
algusena ühtmoodi eksitav, kuna
õhutemperatuuride järgi rehkendatud sügise algus jääb üldjoontes
nende kuupäevade vahele.
Aga uurime, kuidas on rajudega
lood siis, kui pidada pärtlipäevaks
7. septembrit ja pärtliperioodiks
ajavahemikku 24. augustist kuni
21. septembrini. Näib, et need kuupäevad sobivad tunduvalt paremini
(¥ 5). Tõepoolest, 1970. aastatel oli
igal aastal oma pärtliraju, nagu vanasõnades on mainitud. Hiljem ei ole
jällegi mitmel aastal suve lõpetavat
tormi olnud.

Viited kliimamuutustele. Pärtliraju
selgitamisel ette võetud andmeanalüüsist saab järeldada peamiselt seda,
et Eestis on kliima viimase poole

sajandi jooksul märkimisväärselt
muutunud. Kolm päeva ühtepidi ja
siis veel kolm päeva teisest kandist
marutavaid torme meil enam ei näe,
vähemalt mitte kirderannikul.
Ühtlasi näitavad andmed, et tuulekiirus on siin viimastel kümnenditel
järsult vähenenud ja tuulevaiksete
päevade arv suurenenud. See tundub kummalise järeldusena levinud arusaama kõrval, et praeguste
kliimamuutustega kaasnevad senisest tugevamad tormid ja neid tuleb
ette sagedamini. Tegelikult on kliimamuutused palju mitmepalgelisemad, kui tavaliselt ette kujutatakse,
ja võivad kohati olla arvatule lausa
vastupidised. Sestap tasuks veelgi
põhjalikumalt uurida, kas pärtlirajud
vanal hallil ajal ikka tormlesid üle
Eesti või on see tõesti vaid teistelt
kultuuridelt laenatud kinnisidee. ■
1. Hiiemäe, Mall 1991. Eesti rahvakalender V. Eesti
Raamat, Tallinn.
2. Hiiemäe, Mall 2010. Pühad ja argised ajad rahvakalendris. Varrak, Tallinn.
3. Hussar, Anne; Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid
1984. Vanasõnaraamat. Eesti Raamat, Tallinn.
4. Jaagus, Jaak 2001. Kliimakalender. Eesti looduse kalender. – Publicationes Instituti Geographici
Universitatis Tartuensis 90.
5. Keevallik, Sirje 2011. Tuulevälja muutumine
Läänemere kirdeosas viimase poolsajandi jooksul. – Soomere, Tarmo; Nõges, Tiina (toim).
Teadusmõte Eestis VII. Meri. Järved. Rannik.
Eesti Teaduste Akadeemia. Tallinn.
Mait Sepp (1974) on loodusgeograaf, töötab Tartu
ülikoolis klimatoloogina.
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Lubja, tõrva
ja söe tootmise
jäljed maastikus
Lembitu Tarang, Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

Lubja, tõrva ja söe tootmine on suure puidutarviduse tõttu otseselt
metsandusliku pärandkultuuri osa. Ajaloolises mõõtmes üsna hiljuti valmistati
kõik kodus vajalik oma pere või kogukonna jõududega: olgu selleks toidu
hankimine või hoonete ehitamine – loota sai ainult enda või lähikondsete
oskustele.

oleks enne sakslaste vallutusi kivimüüre püstitades
kasutanud sideainena lupja, ei ole siiski tõenäoline, et
esimeste kindlustuste ja kirikute ehitamiseks oleks lupja
sisse toodud. Arvatavasti õpitigi meil lupja põletama 13.
sajandil.
Lubja tootmine muutus mõisnikele nii suureks tuluallikaks, et sellega asendati isegi muid andameid mõisale
[3]. Praegu säilinud lubjaahjudest on arvatavasti enamik
pärit 19. sajandist, siis kasutati lupja hoonete ehitusel
juba väga sageli.
Pärandkultuuriobjekte kaardistades on Eestis kirjeldatud üle 430 lubjaahju ja 330 paemurru. Lubjaahjud püüti
ehitada võimalikult lähedale kohale, kust sai paasi murda.
Nii tekkisid väikesed ühetalupaemurrud. Oli ka ühiseid

FOTOD: RMK

Ü

ks olulisi tööndusvaldkondi paealadel oli lubjapõletus. Kuigi puuduvad andmed, et maarahvas

Hästi säilinud lubjaahi Väike-Maarja vallas Vao külas

paemurde, mille servas paiknesid mõnikord koos kolmenelja talu lubjaahjud. Suur oli ka küttematerjali vajadus:
puitu kulus põletatavast lubjast kolm korda enam.
Rohkem on lubjaahje olnud paeses Põhja- ja LääneEestis ning saartel. Lõuna-Eestis on enda tarbeks lubja
põletamisel piisanud ka põllult korjatud kividest. Rõuges
on lubjakivi hangitud isegi mäenõlvadesse kaevatud koobastest [1]. Tartule lähim lubjatootmispiirkond oli Kursi.
Juba 1632. aastast on teada, et sealsed rendimõisad pidid
igal aastal andma linnale teatava koguse lupja [4].

Lubjaahje on olnud üsna mitmekesise ehitusega.
Tiirhanna paekarjäär Meremäe vallas on paevaeses Lõuna-Eestis
haruldane

Lihtsaimad ühe talu tarbeks mõeldud väikesed ahjud
olid sageli laotud üleni paest ja ahju seinad põlesid töö
käigus koos täitega, andes nii lisakoguse lupja. Leidus
tulekindlamaid maakiviahje, hiljem üksikuid ka tellistest.
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Lubjaahju vare Mustjala vallas Mustjala külas

Tõrvaahjude süvendid Antsla vallas Viirapalu külas. Ahjud olid
märgitud Tsooru mõisa 19. sajandi lõpu kaardile, samas teatakse, et
tõrva aeti siin 1940. aastateni

Suuri lubjaahje leidus ka Saaremaal Kihelkonna vallas
Jaagarahul, kus 1920. aastate lõpus ehitati ahjude varustamiseks raudtee, ja lupja veeti laevadega Saksamaale,
Rootsi ja Soome. Samas on teada väiksemaid ahjusid,
mille kõrgus oli „mehest madalam”.
Suurtes lubjaahjudes on rahvapärimuse järgi isegi elatud. Pärnumaal Vändra vallas Kaisma külas Kingu lubja
ahjus olevat kaua aega elanud vanapaar, kelle ainus vara
oli looreha ja hobuserakmed, kuid sellest hoolimata ei
tahtnud nad sealt lahkuda. Mitmel pool on lubjaahjud
hiljem ümber ehitatud keldriteks, näiteks Järvamaal
Järva-Jaani vallas Karinul.

Tõrvaahi Ruhnu saarel

Pärandkultuuri andmebaasis leidub lubjaahjude kohta
eripalgelisi lugusid. Näiteks Viljandimaal Halliste val-

Toekas ja hästi säilinud lubjaahi Koeru vallas Kuusna külas

Ahjude siseseinad kaeti sageli savikihiga, mis põletuse
käigus andis seintele eriti hea kaitse.
Hulganisti näiteid lubjaahjude kohta koos lugudega
leiab pärandkultuuri maakonnaraamatutest. Teemat on
süvitsi käsitlenud Mihkel Leetmaa [1]. Ahje on olnud
mitmesuguse suurusega, näiteks ühe Harjumaa Kuusalu
valla Kolga mõisa lubjaahju läbimõõt oli 10 meetrit ja see
mahutas kuni 150 vankritäit kive.

las Naistevalla külas mäletati, et poisslapse sünni korral
põletas peremees ahjutäie lupja ja pani auku seisma. Kui
poiss iseseisvat elu alustas, oli ehituslubi kohe võtta.
Lubi andis tihti ka hea sissetuleku. Järva-Jaani vallas
olevat Kuusna talu perenaine kiidelnud, et tema sokke ei
nõelu, vaid ostab uued. Mõnuste paemurrus Kernu vallas
töötas aastatel 1843–1846 üle 300 inimese ja paas veeti
põhiliselt Peterburi: seal kindlustati paekividega Neeva
kaldaid, aga neid kasutati ka Iisaku kiriku ja Talvepalee
ehitusel.
Vinguta paemurd Märjamaa vallas Sipa lähedal oli oma
ilusa tasase platsi ja sobiva asukoha tõttu kohaliku rahva
jaanipidude koht veel 1980. aastatel. Teatakse, et mõnest
paemurrust on saadud häid luisukive.
Seega oli lubi maarahva lisasissetulekuallikana omandanud suure tähtsuse. Mitmel pool Saaremaal kujunes
lubjapõletuse lõpust ja ahju avamisest pidulik sündmus,
kus koguneti tulekuma ümber ja aeti juttu, noored tantsisid lõõtspilli saatel, peremees pakkus koduõlut [1]. Paljud
lubjaahjud olid kasutusel veel 1950. ja isegi 1970. aastatel:
seal toodeti lupja kolhoosi lautade valgendamiseks.
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hästi kuum. Kord oli Vainu peremees Jakob Kruusel läinud
ahjule liiga ligidale ja põletanud oma pastelde tallad ära.
Ahju köeti viis päeva tugevalt ja kui tuleleegi värvus
muutus sinakaks, tähendas see, et lubi hakkab valmis
saama. Siis köeti nõrgema tulega veel kaks päeva. Nüüd
jäeti ahi jahtuma. Täielikult jahtunud ahjule ehitati
katus peale – pandi sarikad ja õled, kaitsmaks kuiva lupja
vihma eest. Kodus pandi vajalik kogus lupja kustutamiseks maasse kaevatud auku, kuhu lisati vesi. Nii pidi lubi
seal seisma neli nädalat kuni valmimiseni.
Viimane suurem lubjapõletamine oli siin olnud 1922.
aasta paiku, siis kasutati seda Anni Jüri uue karjalauda
ehitamisel.
Lupja mõõdeti tündrite ja vakkadega. Tünder oli kolm
vakka, vaka hind oli 100–200 marka.”

Tõrvaajamine oli teine tähtis kodutöönduse ala (vt ka
Vaevumärgatav lubjaahi Varstu vallas Soolätte külas

Viimastel aastatel on nii mõneski paigas puhastatud
väikseid talukarjääre ja taastatud isegi suuri lubjaahje.
Näitena võib tuua Surdi lubjaahju Raplamaal Raikküla vallas. Kuid lubjaahje on taastatud ka Saaremaal ja mujalgi.
Nüüd on need enamasti matka- ja õpperadade huviväärsused, mis näitlikustavad veel mõni põlvkond tagasi maal
valitsenud elamiskultuuri tööstuslikku poolt.
Kodune lubjatööstus arenes küllaltki kõrgele tasemele,
nii et sageli on kvaliteedi tõttu eelistatud kodus toodetud
lupja suurtes lubjatööstusettevõtetes (Rakkes, Tamsalus)
toodetule. Lubja puhtus ja headus saavutati aastakümnete kogemuse ja talupojatarkusega, ehkki looduskirjaniku ja kodu-uurija Harri Jõgisalu sõnutsi ei teadnud
need mehed keemilistest võrranditest ega reaktsioonidest
rohkem kui „siga pühabast päevast”.

Lubja põletamisest on jutustanud Albert Salm Kuijõe
külast Rätsepa talust (kodu-uurija Helju Staali üleskirjutus 2007. aastast):
„Suur lubjapõletamise ahi asus Kuijõel Rootsi mäel,
see oli ühine kogu küla jaoks ja tööd tehti seal samuti
ühiselt. Mäe põhjaveeru sisse oli kaevatud suur auk,
u 3–4 meetrit lai ja üle 3 m sügav. Augu servad olid vooderdatud suurte raudkividega, eesosa jäeti alt lahti, et
saaks koldesse puid lisada.
Kõigepealt pandi ahju püstasendisse neli jämedat kolme meetri pikkust palki ja nende ümber hakati
laduma paelahmakaid, mis põllult või ühisest paemurrust toodud. Keskelt laoti paas võlvikujuliselt ja kordkorralt paekihte lisades täideti auk maapinnani. Tuli tehti
koldeavasse jämedatest metsakuivadest puudest, vanade
hoonete lammutamisel saadud palkidest ja muust rämpspuidust.
Nüüd ei tohtinud tuli kustuda enne nädalat, ahju köeti
ööd kui päevad. Esimesena pandud neli püstpalki põlesid
varsti ära ja tühimikud toimisid ahju lõõridena. Kuna kuumus oli suur, asus lähedal veetoober, et vajadusel saaks
kütja riideid kasta. Kogu maapind ümber ahju oli varsti

EL 2005, nr 9). Suurem osa tööriistadest ja tarbeesemetest oli sajandite vältel tehtud looduslikest materjalidest.
Seetõttu oli neid vaja immutada tõrva, tökati või pigiga,
et tagada parem ilmastikukindlus. Vankrid, reed, paadid,
köied, hobuseriistad, jalanõud, kalapüünised ja katusedki
tõrvati. Kuusalust on kõnekäändki „kaik mis tied, senn
terva, subilusik ja laps jäda tervamata” [1].
Tõrva saadi peamiselt vaigustest männijuurtest, mis
lõhuti tükkideks (käred, tõrvakad, lõmmud). Kõige lihtsam oli tõrva ajada pajas, mis täideti vaiguste juuretükkidega, pandi peale auguga kaas ja keerati kummuli. Ääred
tihendati saviga ja paja ümber laoti põletusmaterjal.
Algul köeti mõõdukalt, kuni kaldu olevat paja alust või
renni pidi oli välja jooksnud kollakas, veidi tärpentinilõhnaline vedelik (tõrvakusi). See koguti hoolega eraldi
nõusse ja tarvitati rahvameditsiinis seespidi kopsuhaiguste puhul.
Ka tõrv oli tähtis haavaravim. Kogu tõrv jooksis välja
pärast mõnetunnist põletamist. Paja alusena on kasutatud ka tõrvaajamiskive. Selleks valiti tasane veidi kaldus pealispinnaga maakivi, mille sisse raiuti rennid tõrva
väljavoolamiseks. Üks selline kivi on veel alles Sõmerpalu
vallas Osula külas.

Peedo talu lubjaahi Võru vallas Raudsepa külas oli viimati kasutusel
1938. aastal
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Pada kasutati tõrvaajamiseks siiski enamasti kasetõrva
ehk tökati puhul. Siis oli tooraineks pehkinud kaskedelt
kogutud toht. Kasetõrva vajadus oli väiksem, sellega
immutati nahast jalanõusid, hobuserakmeid, vihmariideid ning määriti puust vankritelgi.

Arhailisem moodus oli ajada tõrva tõrvahaudades.
Selleks kaevati tavaliselt mäenõlva või jõekalda sisse auk,
mis täideti käredega, need süüdati ja kaeti õhukindlalt
mullaga. Tõrv väljus all oleva renni kaudu.
Männitõrva vajadus oli üsna suur, eriti paatide, lotjade,
laevade, ehitiste jms tarbeks. Seetõttu ehitati toorainerikastes piirkondades suuri tõrvaahje ja isegi pidevalt töötavaid tööstusettevõtteid. Nii oli see Saaremaal Mustjalas,
Hiiumaal Kõpu lähedal, Valgamaal Karjamõisas ja paljudes muudes kohtades. Kohalikud inimesedki on tõrvaajamise järgi hüüdnime saanud, nagu tõrvakõplased
Kõpus või Mustjala elanikud, kel olevat jalad pidevalt
tõrvased olnud.
Suured tõrvaahjud, kuhu läks sageli mitu kuupmeetrit
käresid, olid enamasti ehitatud kivist ja topeltseintega.
Sisemine osa, nn emaahi, täideti tõrvastega ja välimine,
nn isaahi, küttepuudega. Köeti paar päeva, kuni tõrv
jooksis veel ainult peene nirena. Keetes tõrva lahtises
nõus, saadi pigi, millega tehti nn pigitraati, jalatsite õmblemiseks vajalikku niiti. Tõrva ja pigi tootmise hiilgeaeg
oli arvatavasti 18. sajandil, kui seda veeti Venemaale laevastiku ehituse tarbeks [5].
Ka tõrvaahje on mitmel pool taastatud ja tõrvagi aetud
(Järvamaal Kabalas, Saaremaal Mustjalas, Valgamaal
Karjamõisas jm), nii on lootust, et seegi esivanematelt
pärandunud oskus ei hääbu.

Karinu mõisa lubjaahi Järva-Jaani vallas on ümber ehitatud keldriks

Kõikide tõrvapõletusviiside lisasaadus oli puusüsi.
Sepikodades vajati aga nii palju puusütt, et seda tuli põletada ka söemiilides.
Selleks tehti miiliaugud, suurimad olid kuus meetrit
pikad, meeter laiad ja meeter-poolteist sügavad. Auk laoti
puid täis ning kaeti kuuseokste ja mätastega. Sellisesse
miili läks viis-kuus vankrikoormat puid. Miil süüdati servast ja hoolitseti, et kuskilt läbi mulla suitsu ei tuleks.
Raudoraga kontrolliti, kas miil on valmis. Nii lasti hõõguda vahetpidamata kolm-neli päeva. Parima söe sai
männist, aga tarvitati ka kuuske [2].
Väiksemaid koguseid miiliti ka maapinnale laotud
kuhjas. Seetõttu on söemiilimisest looduses väga vähe
nähtavaid jälgi. Enamasti teatakse veel ainult vanemate ja vanavanemate jutu järgi, kus need paigad olid.
Külasepikodade jaoks miiliti sütt kuni Teise maailmasõjani, pärast seda hakkas levima tunduvalt valusama
tulega kivisöe tarvitus.

Lihtsam ongi leida lubja- ja tõrvaahje. Isegi siis, kui sein
on sisse varisenud, annab ümmargune ringvall, mille
keskel asub lohk, selgelt märku ahjust. Olenevalt ahju
seisukorrast valitakse hooldusvõtted: kas raiutakse üksnes võsa, et tuua pärandkultuuriobjekt nähtavale, või
taastatakse ja konserveeritakse säilinud kivimüüritis.

Maapealseid söemiile on maastikus raske märgata, pildil üks selline
Kaiu vallas Suurekivi külas

Ahju taastamine nõuab suuremaid oskusi. Esmast nõu
ja meistrite kontakte tasuks küsida maakondlikult muinsuskaitseinspektorilt.
Kirjutises käsitletud tööde järgi on saanud nime
hulk talusid ja kohti, näiteks Paemurru, Lubjaahju,
Lubjassaare, Lubjamäe, Söe, Murru, Tõrva, Tõrvandi,
Tõrve, Miilika, Miilma, Toraka, Pigimäe, Tõrvaaugu ja
paljud teised. ■
1.
2.
3.
4.

Leetmaa, Mihkel 2000. Lubja- ja tõrvaahjud. – Suitsutare 2: 147–210.
Loorits, Oskar 2004. Endis-Eesti elu-olu II. Eesti kirjandusmuuseum, Tartu.
Põllu, Kaljo 2004. Hiiumaa rahvapärane ehituskunst. Ilmamaa, Tartu.
Saimre, Tanel; Tvauri, Andres 2010. Aruanne lubjaahjude ja paemurdude
uurimisest Eesti Teadusfondi grandiprojekti nr 6690 raames Kursi kihelkonna alal aastatel 2006–2009. Käsikiri TÜ ajaloo- ja arheoloogiainstituudis.
5. Verberg, Kaarel 1936. Märkmeid metsakasutuse ja metsatööstuse kohta 18.
sajandil. – Eesti Mets 12: 408–409.

Lembitu Tarang (1941) on kultuuriökoloogia magister; pikka aega tegelenud
metsandusliku pärandkultuuriga.
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse erialal, töötab RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina.
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa
metskonnas spetsialistina.
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Emalinnu saabumine õhtusele tiigile on oodatud sündmus, mis katkestab poegade päevased tegevused ja koondab nad ema ümber. Kui
esimene ärevus on möödunud, ujutakse mõnda aega häälekalt koos tiigiservas. Ema ees ja pojad järel

Sõtkapere kasvamine
Jaanus Järva

Päike oli õhtutaevas ja päeval puhunud tuul läks väljateenitud puhkusele. Neli
sulepalli hõljusid peegelsiledal veepinnal külg külje kõrval, nokad peidetud
väikeste tiibade vahele. Nad hoidusid üksteise lähedusse ja kui mõni juhtus
veidi eemale kanduma, ujus ta kiiresti kaaslaste juurde tagasi. Aeg-ajalt võis
kuulda vaikseid piiksatusi, mille abil omavahel suheldi.

J

uuniõhtuse idülli katkestas
õhust kostev vihin, mis muutus

vette maandunud sõtkaemandaks.
Sulepallidest said kiirelt ujuvad sõtkahakatised, kes häälekalt ema ümber
kogunesid. See stseen ei sündinud
kusagil metsikul rabalaukal ega järvel,
vaid hoopis taluhoovi tiigil. Sõtkaema
koos nelja pojaga oli sinna ilmunud
mõni päev tagasi. Esialgu tundus see
väikese eksitusena, mille emalind
lahendab, kolides ümber metsikumale veekogule. Ent aeg näitas, et nad
tulid, selleks et jääda.
Tavaliselt on sõtkas inimpelglik lind, kellega kohtumine piirdub
temale omase tiivavilina kuulmisega. Olen seda ise kogenud, sõites

kanuuga mööda kevadist Pedja jõge
või suusatades märtsikuus Emajõe
kaldal. Enne kui jõudsin järgmise
jõekäänuni, tõusid selle taga ujunud
sõtkad lendu. Nemad kuulsid kaugelt
mõla sulpsatusi või suuskade sahinat.
Kevadel, märtsist maini, võib
sõtkaid kohata suuremal hulgal
ennekõike rannikualadel, kust nad
rändavad pesitsuspaikadesse. Tõsi,
ka siseveekogudel on sel ajal sõtkaste arvukus suurem kui suvel.
Pesitsusajal arvatakse meil olevat
3000–5000 sõtkapaari ning selle
aja veedavad nad sisemaal, jõgede
ja rabajärvede läheduses. Sõtkas
on metsalind, kes armastab pesa
teha puuõõnsusesse või ka maa-

pinnale, kännualusesse õõnsusse.
Kännualuseid kasutatakse siis, kui
läheduses ei ole sobivaid pesapuid.
Huvitaval kombel ei pea pesapuu
tingimata olema veekogu vahetus
läheduses – mõnikord võtab emalind koos pesast lahkunud poegadega ette üsna pikki retki, et jõuda
turvalisse vette, kus poegade kasvatamine lõpetatakse. Juuni algul võib
kaugetel rabalaugastel näha mitmest
pesakonnast pärit sõtkapoegi.

Sõtkad võtavad üsna hästi omaks
pesapakke või -kaste, mille abil
saab nende pesitsusolusid parandada. Need, kes on käinud Kakerdaja
rabas ning jõudnud mööda laudteed

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
48

I464I EEST I LOO DUS AUG U ST 2013

FOTOD: JAANUS JÄRVA

| L I NN U D |

Ujumine ja toidu otsimine on küllaltki suure energiatarbega tegevus, mille käigus muutuvad lihased kangeks. Seda saab leevendada
sirutusharjutustega. Sirutuse käigus tiibadega vehkides arenevad omakorda rinnalihased, mis hiljem on vajalikud lendamiseks

Kakerdi järve äärde, on seal kõrgematel mändidel kindlasti näinud suuri
pesakaste. Need on sõtkaste jaoks.
Ajal, mil Kakerdaja rabas ei olnud
laudteed, sattusid järve äärde vaid
nõudlikumad matkasellid ning sügiseti ka jahimehed, kes seal hanejahil
käisid. Siis olid ka sõtkad pesakastides
ja järvel ujusid järvekaurid. Praegu
on see kõik aga ajalugu. Nüüdseks on
vanad pesakastid asendatud uutega,
mille eest seisis minu hea sõber
Aarne Vesi, kuid kahtlen, kas sõtkad
lähevad sinna elama. Põhjuseks ikka
inimesi juurde toov laudtee.
Arvestades kogemusi sõtkastega,
oli olukord, kus pojad rahulikult aiatiigil toimetasid ning selle läheduses
tegutsevatest inimestest suurt välja ei
teinud, minu jaoks kummaline. Kui
mu tuttav, kelle tiigis sõtkapere oli
end sisse seadnud, helistas ja teatas, et

tema aiatiiki on tulnud üks part poegadega, siis olin päris kindel, et tegemist on sinikael-pardi pesakonnaga.
Sellegipoolest otsustasin käivitada auto ning asja lähemalt uurida.
Jõudnud kohale, nägin kohe nelja
väikest „parti”, kes tegutsesid tiigi
vastaskalda lähedal taimedes. Kiirelt
sai selgeks, et need ei ole sinikaelpardid, vaid sõtkad.
Emalind oli hommikul minema
lennanud, kuid tiigiomanik teadis
kindlalt, et õhtuks tuleb ta tagasi.
Paaril eelmisel päeval toimunu andis
talle selle kindluse. Emalinnu saabumist polnud vaja kaua oodata, sest
kella seitsme ajal maandus ta häälekalt tiigile. Talust ligi kolme kilomeetri kaugusel asub suurem järv,
kus sõtkaema ilmselt oma päevi
veedab. Suurem veekogu pakub
mitmekesisemaid toitumisvõima-

lusi. Sõtkahakatised pidid leppima
sellega, mida tiik pakkus. Seda oli
piisavalt, sest tegemist polnud tavapärase elustikuvaese veesilmaga aias,
vaid üsna mitmekesise taimestikuga
veekoguga, millel jagus ka sügavust.
Kalda ja -veetaimestik oli kohati üsna
tihe, mis andis poegadele küllaldaselt
toitu ja vajaduse korral varju.

Sõtkad hangivad toitu sukeldudes.
Täiskasvanud sõtkas võib sukelduda
kuni kümne meetri sügavusele.
Udusulis pojad seda ei suuda, sest
sulgede vahele jääv õhk ei lase neil
veepinnalt sügavamale minna. Neil
on suur soov tungida veealusesse
maailma, kuid iga kord lõppeb see
ühtmoodi: pea on vee all, aga tagumine ots nagu õngekork vee peal
hulpimas. Ei aita ka jalgadega sulistamine – füüsika vastu vägisi ei saa.
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Mida päev edasi, seda enam harjusid nad minu kohalolekuga. Päris
sageli ujusid nad nii lähedale, et
objektiivi lähim teravdamiskaugus
oli kaugelt ületatud. Olin nende
jaoks vaid üks element tiigikaldas.

Pealiskaudsele vaatajale tunduksid
sõtkapoegade päevad üsna üksluised. Mõni aeg toimetati kaldataime-

Sulgi puhastada on niisama tähtis kui toitu otsida. Sellega tegeldakse enne ja pärast toitumist
ning enne ja pärast puhkepause. Puhastustöö võetakse ette kindlas järjekorras: kõigepealt
saputatakse suled kohevaks, seejärel neid õlitatakse ning lõpuks vannitatakse. Pildil on näha
viimane etapp

Seetõttu pidid nad vähemalt esimesel nädalal otsima toitu kaldataimede
vahelt ja pealt.
Täiskasvanud sõtkas toitub peamiselt vees elavatest selgrootutest,
udusulis noored peavad leppima
veetaimedega. Samas leidub ka veepinnal taimedel palju selgrootuid,
kes koos „salatiga” alla neelatakse.
Esimestel päevadel hoidsid pojad nii
toiduotsingutel kui ka puhkehetkedel kokku ega ujunud üksteisest
kuigi kaugele.
See on üks ellujäämisstrateegiast,
sest ohu korral ujutakse kiirelt eri
suundadesse laiali, et ründajat segadusse ajada. Seda laadi käitumist
võis märgata, kui tiigi ääres mängiv
peretütar sattus neile liiga lähedale:
siis valgus ühtehoidev nelik kiiresti
ja paaniliselt laiali. Paari päevaga
aga harjuti peretütre toimetamistega
ega pööratud talle enam suurt tähelepanu. Ainult siis, kui perenaine
tuli tiigist kasvuhoone kastmiseks
vett võtma, liikusid sõtkapojad veidi
eemale veetaimede varju.

veepinnast kõrgemale. Selline võttenurk võimaldas tiigil toimuvat anda
edasi justkui sõtkapoegade silmade
läbi, näha maailma nende pilguga.
Esimesed kolm-neli pildistuskorda hoidsid pojad tiigi vastaskalda
lähedusse, sest sillal lamav olend ei
äratanud neis usaldust. Mõnikord,
puhkehetkedel, kui magati, nokk
tiiva vahel, liigutas tuul neid mulle
lähemale, tiigi keskele, kuid kiirelt
ujuti tagasi turvalise vastaskalda
lähedusse. Ka emalind oli õhtuti
tiigile maandudes üsna umbusklik
ning peitis end koos poegadega vastaskalda hundinuiade varju.

des toitu otsides ning siis puhati pool
tunnikest ja nii kuni õhtuni.
Veidi nende tegevusse süvenedes
aga avanes hoopis mitmekesisem maailm. Eriti huvitav oli jälgida eri isendite
toitumistaktikat, mis olenes suuresti
piirkonnast, kust nad suupoolist otsisid. Näiteks üks sõtkapoeg tegutses
peamiselt selles tiigiosas, kus valitsesid
kollane vesikupp ja ujuv penikeel.
Tema kasutas toidu hankimiseks
moodust, mis nägi välja nagu traalimine: ujudes pea veepinnal, nokk avatult, sattus talle noka vahele veepinnal
ja selle all hulpivaid taimeosakesi ning
ilmselt ka seal elutsevaid selgrootuid.
Kui materjali oli kogutud piisavalt, siis
tõstis ta pea ning ludistas selle läbi: ilmselt eraldas söödavad osad.
Teised kolm poega, kes tegutsesid
peamiselt hundinuiade vahel, kasutasid nn nokkimistaktikat. Sel puhul
ujuti hundinuiavarte lähedusse, pisteti pea korraks vee alla ning tõmmati
välja taimeosi. Hiljem, kui noored
muutusid julgemaks ning avastasid
tiigi teisi piirkondi, muutus toitumistaktika seal kasvavate taimede järgi.

Esialgu mõtlesin pildistamiseks
kohale tuua oma ujuvvarje, mis oleks
ühtlasi võimaldanud madalat võttenurka. Kuid selle jaoks polnud mingit vajadust. Et pildistada ja sõtkapere
tegevust jälgida, lamasin tiigikaldal
oleval sillal, mis ujus poolenisti vees
ning jäi vaid kümme sentimeetrit

Neli päeva ja paarsada kaadrit ning õige hetk sukelduvast sõtkapojast on jäädvustatud
mälukaardile
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Esialgu oli rohkem puhkehetki,
kuid mida edasi, seda enam kulus
aega toiduotsingutele, sest kasvav
keha vajas üha energiat. Kui udusuled hakkasid asenduma pärissulgedega, mis võimaldas sukelduda aina
sügavamale, liiguti kaldataimestikust
tiigi keskosa poole, et harjutada vee
alt mitmesuguste koorikloomade ja
tigude väljatoomist.
Juba teise nädala alguseks tegutsesid sõtkapojad tiigi keskosas, kus
tehti sukeldumisharjutusi. Kui vanalinnul tasub vaid pea vee alla pista
ning sellele järgneda, siis poegadel
see nii lihtsalt ei läinud. Kõigepealt
tuli võtta hoogu, siis võimalikult kõrgele veest välja hüpata ning, pea ees,
hooga vee alla tungida. Just tungida,
sest sujuvast liikumisest ei saanud
esialgu juttugi olla.
Tõsi, sellised harjutused andsid
palju võimalusi pildistada või õigemini, sain harjutada õige hetke
tabamist. Minu eesmärk oli tabada
moment, kus pea oli poolenisti vee
all, kuid keha polnud veel järele
jõudnud. Selline kaader ilmestaks
hästi sõtkapoja ponnistusi teel elutarkuste poole.
Esialgu pidin õppima lugema
nende kehakeelt, sest hetk, mil nad
sukeldusid, oli nii üürike, et isegi
kiire näpuvajutus kaamera päästikule päädis kaadritega, millel oli vaid
vee lainetus – ei jälgegi sõtkast. Mõni
kaader paljastas vaid sõtkapoja sabasuled, mis veel veepinnalt paistsid.
Need olid päris huvitavad, kuid see
polnud siiski see, mida otsisin.
Mõnikord ei soosinud ilm selliste
kaadrite püüdmist: kas polnud valgust piisavalt või jättis selle kvaliteet
soovida. Tahtsin edasi anda ka sooja
suveõhtu meeleolu, mis tuulise ja
vihmase ilmaga polnud võimalik.
Sõtkahakatiste kehakeele tundmaõppimine ei võtnud kaua aega: piisas,
kui jälgida kolme-nelja sukeldumist,
ning sai selgeks, millised liigutused
ja mis aja jooksul eelnevad hüppele
ja veealusesse maailma tungimisele.
Vahetult enne sukeldumisele eelnevat hüpet jäädi seisma ja kallutati
pea korraks seljale; sellele järgnes
äratõuge ning sukeldumine. Sellest
hoolimata ei olnud õiget momenti
lihtne tabada, kuid järjekindlus viis

Ajapikku harjusid pojad minu ja kaameraga ära ning isegi puhkehetkedel ei lasknud nad end
segada kaamera klõpsudest ega minu liigutustest

sihile. Neli päeva ja paarsada kaadrit
ning moment oli tabatud.

Peale söömise, sukeldumisharjutuste ja maailma uurimise hoolitseti
alatasa oma hügieeni eest. Sulgi õlitati, puhastati, raputati ja vannitati.
Sulgede korrashoid oli päevakorras
juba siis, kui poegi katsid udusuled,
kuid seejärel, kui tiibade piirkonda
olid ilmunud esimesed pärissuled,
muutus enesepuhastus järjest
olulisemaks.
Puhastati enne ja pärast toidu
otsinguid, enne ja pärast puhkust
ning enne ja pärast kehalisi harjutusi. Ühesõnaga, iga vaba moment
kulus sõtkahakatistel hoolitsusele
oma sulekuue eest.
Toimingu tähtsus väljendus põhjalikkuses. Kui see algas, panin kella
stopperi käima ning selgus, et kesk-

miselt kulus iga puhastustoimingu
peale kaheksa minutit, mõnikord
vähem ja teinekord rohkem. See on
arusaadav, sest veelindudele, eriti
nendele, kes hangivad toitu sukeldudes, on sulgede tervis ja korrashoid eluliselt tähtis. Mida puhtamad
ja „libedamad” on suled, seda kergem
on sukelduda. Sulgede õlitamiseks
on veelindudel päranipunääre, millelt kantakse nokaga nõret sulgedele.
Esimese nädala lõpuks hakkas sõtkapoegade ühtsus lagunema. Üha
sagedamini ujus üks poegadest ülejäänud kolmest aina kaugemale ning
eelistas tegutseda omaette. Kas ta
tundis end oma uues kodus kindlamalt? Oli vapram, targem või hoopis
rumalam? Nendele küsimustele on
raske vastata ja vist ei peagi vastama.
Samas ei muutunud tema eraldatus
erakluseks, sest kui emalind tiigile
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Et tabada head võtet jalasirutusest, võtsin nõuks keskenduda ühe poja tegevusele. Polnud
vaja kuigi kaua oodata, et sellist sirutust kaadrisse saada. Kontravalgus muutis stseeni veelgi
huvitavamaks

maandus, liitus ta kiirelt teistega, et
koos aega veeta.
Ema kogus nad kokku, misjärel
ujuti häälekalt vastaskalda taimede
vahel ja veidi ka avaveel. Oli näha,
et emaga kohtumine ja temaga koosolemine oli poegadele tähtis. Kõik neli
püüdsid võimalikult palju olla ema
läheduses. Mõne aja pärast sai ujumisrituaal läbi ning emalind hakkas
sulestiku eest hoolt kandma ja sageli
liitusid temaga ka noored. Kas see oli
õppetund, kuidas sulgi kõige paremini
hooldada või vajadus koos tegutseda?
Kui päike langes metsaviiru taha
ning tiik kattus õhtuvarjuga, oli sõtkaperel aeg valmistuda ööks. Pärast
viimast einet ja sulgede puhastamist
ujuti tiigi parempoolsele kaldale ning
seati end sisse kaldapealsele, pikema
heina sisse. See pakkus piisavalt
varju ja kaitset, et öövarjus ligihiilijaid tajuda. Kõigepealt seadis end
mugavalt sisse emalind, kelle ümber
koondusid pojad. Sedasi oli neil
mõnus, soe ja ilmselt ka üsna turvaline, et öö rahulikult mööda saata.

Tegelikult peab ka siin arvestama
rebaste, minkide ja kährikutega, kes
öösiti heinamaadel ja kraavikallastel
ringi uitavad. Samuti oli üks sõtkapoegade ohuallikaid valge-toonekurg, kes käis tiigi ümber heinamaal
toitumas. Nii mõnigi kord tuli ta tiigi
äärde, et seal veest konni või ujureid
püüda. Sõtkapoeg olnuks kindlasti
hea kehakinnitus nii temale kui ka
pesas toitu ootavatele järglastele.
Lootus, et talutiigil saadab sõtkaperet suurem õnn, sai esimese tagasilöögi teise nädala keskpaiku. Paar
päeva oli sadanud, mistõttu ma ei
käinud neid jälgimas ega pildistamas. Esimese kuiva päeva õhtupoolikul tulin taas tiigi äärde ning seadsin
end sisse tavapärasesse vaatluskohta.
Kolm noorsõtkast tegutses tiigi
vastaskalda lähedal. Neljas oli ilmselt
jälle omaette tegutsemas. Möödus

tund, kuid neljandat polnud välja
ilmunud. Sugenes kahtlus, et ta on
vahepeal kellegi kõhutäiteks saanud.
Kahtlusest sai peagi teadmine. Kolm
päeva hiljem kordus sama stsenaarium: õhtupoolikul pildistama tulles tegutses tiigil kaks sõtkapoega.
Kolmas ei ilmunud kogu õhtu jooksul välja, arvatavasti oli teda tabanud
sama saatus.
Mida vanemaks pojad said, seda
harvemini emalind tiigil käis. Teise
nädala lõpus ei tulnud emalind kahel
õhtul tiigile. Vahepeal arvasin, et ka
temaga on midagi juhtunud, kuid
kolmandal õhtul maandus ta jällegi
tuttava tiivavihina saatel tiigipeeglile.
Neljasest pesakonnast järele jäänud kaks noort ujusid küll ema lähedusse, kuid sedapuhku ei järgnenud
sellist rituaali nagu poolteist nädalat
tagasi. See oligi viimane kord, kui
emalind käis tiigil. Ilmselt olid pojad
piisavalt iseseisvad, mistõttu kadus
vajadus neid õhtuti üle vaadata.
Poegade huvi ema vastu ja vastupidi oli märksa väiksem kui algusaegadel. Kolmanda nädala algul
hakkasid pojad tegema esimesi lennuharjutusi ning nädala lõpuks olid
nad tiigilt kadunud. Kahjuks ei oska
öelda, kas neil tõepoolest õnnestus
sealt minema lennata või tabas neid
samasugune ebaõnn nagu kaht pesakaaslast. ■
Jaanus Järva (1970) on vabakutseline loodus
fotograaf, kes teeb koostööd paljude väljaannete
ja organisatsioonidega.

Tavaliselt saab neljasest pesakonnast lennuvõimeliseks üks või kaks
poega, sest paratamatult langeb nii
mõnigi kellegi suurema ja kavalama
söögiks. Õhust jälgivad neid röövlinnud, maast liginevad rebased,
kährikud, mingid jt. Ohtude allikaid
on palju ning nendega tuleb arvestada. Siin, taluõuel, aga võis loota,
et omal jõul lahkub tiigist rohkem
kui kaks sõtkahakatist, kuna tegemist oli mõnes mõttes tehislikuma ja
inimeste läheduse tõttu turvalisema
keskkonnaga.

Kui tiibadele ilmusid pärissuled, hakati neid ka rohkem kasutama. Siin teeb sõtkahakatis alles
esimesi tõsiselt võetavaid katsetusi, sest nii väikesed tiivad ei suuda nii suurt keha õhku tõsta
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Kärevere elurikkad
lamminiidud
Leevi Krumm, Mariliis Märtson

K

ärevere looduskaitseala on
loodud 2. juunil 2007. aastal
kaitsealuste liikide ja loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpide kaitseks. Ala koosneb viiest
väärtusliku loodusega lahustükist
ning hõlmab kokku 1789 hektarit.
Kaitsealast voolab läbi Emajõgi ja
väike osa Laeva jõest. Emajõe veepeeglist jääb kaitsealale 56,1 hektarit:
see on elu- ja toitumispaik mitmele
kaitsealusele kalaliigile, nagu tõugjas (Aspius aspius), hink (Cobitis tae
nia), võldas (Cottus gobio) ja vingerjas
(Misgurnus fossilis) [1, 2].
Ühtaegu leidub siin elupaiku
paljudele kaitsealustele taime-,
putuka- ja linnuliikidele. Ohustatud
taimeliikidest kasvab kaitsealal näiteks künnapuu (Ulmus laevis), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine)
ja lodukannike (Viola uliginosa).
Putukatest on tähelepanu all aga
laiujuri (Dytiscus latissimus), suurkuldtiiva (Lycaena dispar) ja suurmosaiikliblika (Hypodryas maturna)
elupaigad [4].

Üleujutatavad niidud on üks kaitseala tunnus. 120,2 hektaril on siin
levinud erisugused niidukooslused,
nendest suurima osa võtavad enda alla
periooditi üleujutatavad lamminiidud:
107,7 hektarit. Peale selle on soostunud niite (10,7 ha) ja niiskuslembeseid serva-kõrgrohustuid (1,8 ha) [1,
6]. Kärevere ongi tuntud eelkõige oma
lamminiitude poolest, kuna neid saab
aasta ringi hõlpsasti vaadelda Tallinna–

FOTO: ARNE ADER

Emajõe Kärevere sillast Tartu poole sõites jääb kahele poole Tallinna–Tartu
maanteed Kärevere looduskaitseala. Tegu on võrdlemisi uue kaitsealaga, millel
tänavu täitub alles kuues aasta.

Kärevere looduskaitseala on tuntud üleujutatud lamminiitude poolest, need on hästi
vaadeldavad ka Tallinna–Tartu maanteel liiklejatele

Tartu maanteelt. Nõnda on sealsed üleujutused hästi tuntud.
Kärevere luha üleujutuse ulatus ja
kestus võib aastati olla üsna erinev,
kuid tavaliselt algab see märtsi teisel poolel ja kestab mai teise pooleni.
Alates märtsi lõpust peatub ning toitub siin arvukalt rändavaid veelinde
(luiged, haned, pardid), suurvee
taandumisel ka kurvitsalisi. Samuti
on Kärevere luht rohunepi tähtis
pesitsusala ning lähialadel pesitsevate
röövlindude toitumisala.
Kaitsealal hooldatakse kokku 93
hektarit lamminiite, peale selle on
siht taastada 14,7 hektarit niidukooslusi. Seega peaks hooldatavate rohumaade pindala suurenema 107,7
hektarini [6].

Elupaigad metsas. Kärevere looduskaitsealast hõlmab metsamaa 67%
(1174,9 ha), millest on metsainventuur tehtud ehk kirjeldatud metsa
omadusi ja puidumahtu ligikaudu
pooltel metsadest [6, 7]. Selle põhjal
saab öelda, et siinsete puistute keskmine vanus on umbes 60 aastat, kuid
leidub ka omajagu noorendikke ja
vanu metsi. Üle saja-aastaseid puistuid kasvab kaitsealal kokku 149
hektaril [6, 7].
Peapuuliigi alusel on kaitsealal
enim kaasikuid (48%), kuusikuid
(28%) ja haavikuid (17%), vähem
on sanglepikuid (2%), hall-lepikuid (4%) ja männikuid (1%).
Kasvukohatüüpidest on suurima
pindalaga salumetsade naadi kas-
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Kaitseala läbivas Emajões elutseb
kaitsealune laiujur (Dytiscus latissimus):
tegu on üsna suure veemardikaga, kes oma
3–4 cm pikkuse poolest ületab teisi ujurlasi
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Harilik hink (Cobitis taenia) on Eestis looduskaitse all ning teda leidub vaid vähestes meie
veekogudes. Kala kohta on ta mõneti omapärase välimusega: kehakuju on piklik, meenutades
lühikest madu; keha on kaetud väga väikeste, inimsilmale raskesti nähtavate soomustega,
seetõttu tundub hink olevat paljas

Rohunepp (Gallinago gallinago) eelistab elupaigana üleujutatavaid luhtasid, mida Kärevere
looduskaitsealal leidub omajagu. Rohunepp on Eestis looduskaitse all, ühtlasi punase raamatu
liik. Kui paarkümmend aastat tagasi võis talle jahti pidada, siis praegu on see keelatud

vukohatüüp (515,4 ha), soovikumetsade angervaksa kasvukohatüüp
(183,2 ha) ja metsakuivenduse
mõjul kujunenud kõdusoometsad
(181,3 ha) [6, 7].
Siinsetel looduslikule arengule
jäetud salu- ja soovikumetsadel on
täita tähtis roll selles, et parandada
Eestis rangelt kaitstavate metsade
võrgustiku tüpoloogilist esinduslikkust ja saavutada „Eesti metsanduse
arengukavas aastani 2020” seatud

sihte: ohustatud ja Eestile omaste
liikide populatsioonide hea seisundi
nimel on range kaitse alla võetud
vähemalt kümnendik metsamaa
pindalast ja parandatud kaitstavate
metsade esinduslikkust [3].
Loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide kogupindala kaitsealal on
ligikaudu 438,3 hektarit ehk 30%
inventeeritud metsadest. Kõige laiemalt on levinud rohundirikkad kuusikud (245,1 ha) ning kõige vähem
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leidub kogu Eestis haruldasi lammilodumetsi (1,8 ha). Kaitseala ilmestavad ka vanad loodusmetsad (98,4 ha)
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad
(93 ha) [1, 6]. Metsade väärtust suurendavad vääriselupaiga tunnustele
vastavad metsaosad: neid leidub 33
hektaril [1].

Mitmekesine linnuriik. Kaitseala
metsad on ühtlasi tähtis rohekoridor, pakkudes kaitset, toitumis- ja
pesitsuspaiku paljudele kaitsealustele
linnuliikidele: siin elutsevad musttoonekurg, väike-konnakotkas,
händkakk (Strix uralensis) ja värbkakk
(Glaucidium passerinum). Peale nende
võib piirkonnas kohata mitut liiki
rähne, nagu kolmvarvas-rähn (Picoides
tridactylus), hallpea-rähn (Picus canus),
väike-kirjurähn (Dendrocopus minor)
jt, samuti rohuneppi (Gallinago galli
nago), rukkirääku (Crex crex) ja täpikhuiku (Porzana porzana) [1, 2].
Oma loodusväärtuse tõttu kuulub
Kärevere linnu- ja loodusalana üleeuroopalisse Natura 2000 kaitsealade
võrgustikku, samuti on siinne luht
rahvusvahelise tähtsusega linnuala
(International Bird Areas ehk IBA).
Liikumispiirangud ja matkavõimalused. Luhtadel pesitsevaid liike
aitab kaitsta niitude hooldus ja
pesitsusrahu, mistõttu kehtivad sihtkaitsevööndites teatud aegadel liikumispiirangud. See seab omakorda
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Uus kaitsekava. Mullu detsembris
kinnitas keskkonnaamet Kärevere
looduskaitseala kaitsekorralduskava
aastateks 2013–2022. Muu hulgas on
ette nähtud mitme kaitsealuse linnuliigi seire, lamminiitude ja metsaeluFOTO: REMO SAVISAAR

piirangud inimtegevusele, näiteks on
kogu kaitsealal lubatud jahti pidada
vaid talvel [5].
Huvilised saavad kaitseala paljude loodusväärtustega siiski tutvuda.
Selleks on rajatud kaks tähistatud matkarada: 14 kilomeetri pikkune Luha ja
5,2 kilomeetri pikkune Linnutee matkarada. Kaitsealal või -alaga on seotud

Ilma
Ilmatsalu
atsallu

paigatüüpide inventuur ning seire, et
koguda uut teavet kaitseala väärtuste
kohta. Üksiti on siht jätkata lamminiitude hooldust ja taastamist ning
parandada puhkevõimalusi, sh uuendada matkaraja teabetahvlite tekste
ja lisada uusi tahvleid ning korrastada taristut [6].
Kärevere looduskaitseala on justkui piirinaabri Alam-Pedja väike
vend, olles sellest umbes paarkümmend korda väiksem; ometi jagub
siia rohkelt kaunist ja väärtuslikku
loodust, mida tasub hoida. ■
1. EELIS, Eesti looduse infosüsteem – http://www.
keskkonnainfo.ee.
2. eElurikkus – elurikkus.ut.ee/index.
php?lang=est.
3. Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 –
www.envir.ee/1101994.
4. Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri – www.riigiteataja.ee/
akt/328122010002.
5. Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri – www.riigiteataja.ee/
akt/13292745.
6. Kärevere looduskaitseala kaitsekorralduskava
2013–2022 – www.keskkonnaamet.ee/public/
K2revere_LKA_KKK_2012-2021.pdf.
7. Metsaregister – register.metsad.ee/avalik.

Suure Emajõe äärsed luhad on paljude linnuliikide meelispaik. Fotol on lendu tõusmas tutkad

Leevi Krumm (1988) on keskkonnaameti JõgevaTartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist.
Mariliis Märtson (1981) on keskkonnaameti
Jõgeva-Tartu regiooni looduskasutuse spetsialist.
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Lembit Kuhlberg
26. november 1951 – 1. aprill 2013

H

oneste vivere, discere et docere
(„Elada vooruslikult, õppida
ja õpetada”) – see keskaegne
juhis oli ka Lembitu elureegel. Ta
on sellest kirjutanud oma veebilehel
(ykstuba.blogspot.com), mitmes artiklis ja raamatus „Koduarst” (1996).
Lembitu kodu oli Urvaste lähedal
Võrumaal, kus isa hooldas ümbruse
metsa. Tartu ülikooli tuli ta 1970. aastal
bioloogiat õppima. Kursusekaaslased
kutsusid teda Joogaks, sest joogaga ta
tõepoolest tegeles, nagu ka kõigi bioloogiaainetega, täie põhjalikkusega.
Olime kursusevennad, sõbrad palju
aastaid. Me mõlema huvi oli aru saada
inimeseksolemisest: eluteaduse põhjal,
otsides õpetajaid nii teooria kui praktika vallas. Ta viis mu külla Mihkel
Tammele (alias Sri Rama Michael
Tamm), kui too elas Ropka raudteejaama lähedal. Hiljem käisin Lembitu
üürikorteris Tartus aju ja hormoonide
füsioloogia üle aru pidamas ja nautimas ta võrratuid taimeteesid.

Pärast lõpetamist töötas ta Jaan
Simiskeri assistendina taimefüsioloogia ja biokeemia kateedris: see
tähendas nii teadustööd kui ka praktikumide andmist. Tema suur huvi
oli aga inimese füsioloogia.
1980 võttis ta ette ka arstiteaduse
stuudiumi läbimise. Arstiteadus
konnas õppides rajas ta seal loomuliku
meditsiini ringi, mille liikmetele seadis
sihi õppida ära saja ravimtaime ja saja
akupunktuuripunkti tarvitus. Ülikooli
farmatseutidega kujunes koostöö, mis
hiljem vormus raamatuiks: ravim
taimede oskussõnastikeks, mille kaasautorid on Aili Paju ja Ain Raal.
Ametis oli ta alul üldarstina, pärast
nõelraviarstina Järva-Jaanis. Lembitu
suurim huvi oli traditsiooniline Hiina
meditsiin. Selles oli ta Meister, sellele toetus ta diagnoosimises ja raviviisides. Ta õppis seda järjepidevalt:
hankis raamatuid, käis asjatundjate
juures end täiendamas. Peaaegu igal
aastal osales ta mõnel kursusel, õppis

qigong’i, diagnoosimise võtteid, loomulikke teraapiaid ja nõelravi.
Enda meeleerksust arendades sai
temast sensitiiv, ent ilma esoteerikata. Kui uurisin Lembitult, kuidas
ja mida ta täpselt tajub, kui ta ilma
puudutamata patsiendi keha uuris
ja diagnoosis, siis oli ta ikka kahtlev
oma järeldustes. Lembitu võlu ja erilisus oligi selles, et ta tundis korraga
suurepäraselt nii Lääne kui ka Ida
meditsiini, nii teadust kui ka kehaempaatiat.
Miski on tema puhul veel väga
oluline. Tasane, alati helge ja naeratav olek. Tolle totum – kõike tähele
panevalt, tervikut tundvalt. Lembitu
suurepärane Hiina ja Tiibeti meditsiini raamatute kogu on tema kink
Tartu ülikooli raamatukogule. ■
Kalevi Kull

Henni-Heidi Kallak

gete nõudmistega eksamil. 1962–1964
oli ta geneetika- ja darvinismikateedri
assistent, kus ilmutas teadusprobleeme käsitledes kriitilist vabameelsust, lahknedes oluliselt õpikutest ja
lõssenkistist dotsendi loengutest.
1964. aastal omandas Henni Kallak
bioloogiakandidaadi kraadi ja 1967
vääris ta dotsendi kutset. Mõned aastad (1968–1971) täitis ta ka bioloogiageograafiateaduskonna prodekaani
kohustusi. Aastatel 1971–1981 oli dotsent Kallak geneetika- ja darvinismi(geneetika- ja tsütoloogia-) kateedri
juhataja. 1992 valiti ta TÜ molekulaarja rakubioloogia instituudi professoriks
evolutsioonilise bioloogia õppetoolis.
1997. aastal sai ta emeriitprofessori
staatuse ning 2001 jäi pensionile.
Henni Kallak oli hinnatud õppejõud
ja austusväärne kolleeg. Ta õpetas evolutsioonibioloogiat, ositi ka geneetikat.
Õpetajana iseloomustas teda selge ja loogiline loengustiil, aine põhjalik ning olemuslik käsitlus ja karm nõudlikkus. Oma
pikaaegse loengukursuse „Darvinism ja
evolutsiooniõpetuse ajalugu” jaoks koostas ta täiuslikud õppematerjalid, näi-

teks „Evolutsiooni põhitegurid” (1967),
„Evolutsiooniidee kujunemisest” (1973)
ja „Adaptsiogenees ja liigiteke” (1986).
Henni Kallak oli pikka aega nõutud ja kiidetud lektor bioloogiaõpetajate täienduskursustel. Ühtlasi
kirjutas ta mitu evolutsiooniainelist
raamatut õpetajate ja laiema huvilisteringi tarbeks, olgu siin nimetatud „Elusa looduse evolutsioonist”
(1970) ja „Darvinism, selle eelkäijad
ja edendajad” (1984). Peaaegu kõigi
keskkoolibioloogia õpikute evolutsioonipeatükid on pärit Kallaku
sulest. Ta on loonud ja korrastanud
eesti evolutsioonibioloogia terminoloogiat, mis on jäädvustatud rohketes entsüklopeediaartiklites, paljude
õpilaste mälus ning kogu eestikeelses
kirjasõnas evolutsiooni kohta.
Henni Kallak valiti 2006. a Eesti
bioloogiaõpetajate ühingu auliikmeks ning sai 2009. a Eesti inimesegeneetika ühingu elutööpreemia.
Henni-Heidi Kallak on maetud
Tartu Rahumäe kalmistule. ■
Kolleegide nimel
Mart Viikmaa ja Anu Saag

20. oktoober 1931 – 8. juuli 2013

H

FOTO: ERAKOGU

enni-Heidi Kallak sündis ja
sai keskhariduse Viljandis.
Seejärel asus ta Tartu ülikoolis
bioloogiat õppima. Lõpetanud stuudiumi 1956, suunati ta Võrru kooliõpetajaks. Kuid juba 1958. aastal
jätkas ta õpinguid ülikooli aspirantuuris. Sestpeale pühendas ta kogu
elu teadusele ja ülikoolile.
Henni Kallak alustas õppejõutööd
1961. aastal dialektilise ja ajaloolise
materialismi kateedri assistendina,
ehmatades nii mõndagi tudengit ran-
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Liisi, Kaspar ja teised kiisud
Harri Jõgisalu. Toimetanud
Krista Kumberg. Faatum,
2013. 175 lk
Raamat jutustab elavalt loomade, eeskätt kasside käitumisest, nende omavahelistest
jõujoontest ja kassi kooselust
inimesega. Erilist tähelepanu
on pälvinud inimlaste ja kassipoegade kooskasvamine:
kuidas kassipoeg kasvab inimeste keskel omapäi kõndijaks ja kuidas inimlapsed seda omakorda kassilt õpivad.
Kirjeldatu toimub peamiselt kahes kohas: suvele omaselt vanavanemate maakodus karjamaade ja metsmaasikate keskel ning laste kooliskäimise ajal linnakorteris, kus
kass taas tubasema elu ja teiste reeglitega harjub.
Harri Jõgisalu on neis tõestisündinud lugudes kirjeldanud ka seda, kuidas igasugune loom on omaette isiksus ja
temast saab paratamatult tähtis perekonnaliige, kui tema
eest juba kord hoolitsema on hakatud. Ühte kassi ei saa
niisama lihtsalt teisega asendada ja pärast lemmiku võtmist on kooselamise loos oma sõna sekka öelda ka sellel
loomal, mitte ainult inimesel.
Lood selles raamatus on pärit möödunud aastasaja
teisest poolest ja kujutavad endast omamoodi väikest
perekonnakroonikat. Teiste seas on juttu ühest mustast
heasüdamlikust isakassist Teodorist, kes on nime saanud
taimeteadlase Teodor Lippmaa järgi. Loomulikult ei puudu
raamatust ka kollektsioon ilmekatest kassifotodest.
Kass-isiksuste seikluste ja nendega seotud juhtumiste
kõrval on muu hulgas juttu näiteks sellest, miks kasse on
peetud pühadeks loomadeks või miks üldse võiks tunda
huvi loomariigi vastu. Tuleb tõdeda, et autor on kasside
olemust väga hästi tabanud – just sellised kassid ongi.
Kätlin Aare

Imeline vesi – elu häll
Erna Sepp. Toimetanud SilviAire Villo, kujundanud Tiina
Alver. Ilotrükk, 2012. 240 lk
Teenekas maapõuevee uurija on
raamatus sõnastanud selle, mis tal
hingel on. Paljud ta ideed on jäänud
realiseerimata ning mitmeski kirjutises tehtud ettepanekud jäänud
hüüdja hääleks kõrbes. Seekordne
põhjalik monograafia annab ülevaate vee koostisest ja
omadustest, võimalikest terviseriskidest ja veejoomisest
Eestis, puhta vee liikidest ja kvaliteedist, filtritest ja muudest veepuhastusseadmetest ning struktureeritud ja bioenergeetilise vee potentsiaalist.
Väärt raamat, mis tasub osta või millega tutvuda näiteks enne pudelivee kokkuostmist või koju uue veefiltri
soetamist. Seda enam, et kaugel pole ka aeg, mil riigi rikkust ei hakata mõõtma mitte nafta ega gaasi, vaid puhta
joogivee varudega.

Eesti turbasamblad.
The Sphagnum mosses of Estonia
Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Edgar
Karofeld. Keelekorrektor Silvia
Sokk. Tartu ülikooli kirjastus,
2013. 136 lk
Juunis ilmunud raamatu eesmärk on
tutvustada ja võimaldada määrata
kõiki Eestist leitud 38 turbasamblaliiki. Määramistabelites ning liigikirjeldustes on olulised tunnused esile tõstetud. Nii saab
taime värvuse, kasvukoha ja luubiga vaadeldavate tunnuste põhjal teha liigi või liikide rühma kindlaks juba
välitingimustes ja hiljem mikroskoopi kasutades eristada
ka raskemini määratavaid liike.
Raamatu väärtuslik osa on ohtrad fotod ja joonised,
mis hõlbustavad liikide määramist. Iga loodushuviline
saab lisatud levikukaartide järgi vaadata, milliseid turbasamblaid on leitud huvipakkuvas piirkonnas. Raamatu
üldosa annab teavet turbasammalde ehituse, elutsükli,
uurimise ajaloo, ökoloogia, leviku, kasutusvõimaluste ja
ohustatuse kohta. Ühtlasi jagatakse nõuandeid, kuidas
herbaariumi koostada.
See raamat on vajalik abimees nii bioloogidele-ökoloogidele kui ka turbatootjatele ning otse loomulikult igale
loodusesõbrale. Nõnda on täidetud lünk selle tähtsa taimerühma tutvustuses: eelmine eestikeelne turbasammalde raamat avaldati juba 59 aastat tagasi ja oli omas
valdkonnas ainus tänini.

Tõhela küla.
Minevikust tänapäeva
Vaike Hang. VIII raamat.
Toimetanud Ester Vilgats. Pärnu,
2013. 366 lk
Tõhela piirkonna külaraamatute
kaheksas köide käsitleb paikkonna
nimiküla. Teos tutvustab lühidalt
Tõhela piirkonna loodust, aega, inimesi ja küüditamist üldiselt, seltsitegevust, kolonel Karl-Johann Lauritsa mälestuskivi ja
kodukohamatka. Raamatu põhiosa käsitleb aga Tõhela
küla elupaiku ja talusid: talude kaupa kirjeldatakse hoonete ja seal elanud inimeste lugu, taustaks vanad fotod ja
hoonete asukohaskeemid.
Vaike Hang on raamatu saatesõnas kirjutanud: „ma
ei usu isegi, et nende aastate jooksul olen täiesti vabatahtlikult läbi käinud kihelkonna 47 küla (kokku 1021
elupaika), vormistanud 6432 leheküljel 4382 fotoga ja
esitanud 26 võistlustööd (mõnes mitu küla koos) Eesti
Rahva Muuseumile. Kogunud ja kirjutanud Emakeele
Seltsile 12 tööd (aastatel 1981–1995), mis sisaldavad
10 700 kohanime (ka koduloomade nimesid) sedelit”.
Aukartust äratava töö tulemusel on Tõhela paikkonna
külaraamatute sarjas Vaike Hangult ilmunud raamatud
Viruna, Teoste, Kiraste, Leelaste, Alu, Häidaste ja Männikuste
küla kohta. Teoseid saab osta Tõstamaa raamatukogust.
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Rohkem põhjust minna Kasepääle

Jaanikuu algas kuumalainega, kus üle 30 kraadi
ulatunud õhusoojus polnud haruldus. Sisemaal
sai kiiresti soojaks ka suplusvesi. 10.–20. juunil
oli soojus mõõdukam, küllalt sageli tuli lühiajalist hoovihma. Siis järgnes taas hulk palavaid
ja väga palavaid päevi, siin-seal mürtsus äike.
Jaanituld õnnestus sel aastal teha ilmselt kõigil
soovijail. Kuu lõpus andis suur palavus veidi järele: oli lihtsalt soe.
Ilmateenistus rehkendas kokku, et ilm oli tavapärasest taas tublisti soojem: 17,3° vs. 14,5°.
Kuu suurim (30,8°) ja väikseim (4,1°) õhutemperatuur registreeriti vastavalt 26. juunil LääneNigulas ja Pärnu-Saugal ning 16. juunil Jõhvis.
Vihma sadas pikaajalisest keskmisest mõneti
vähem: 43 mm vs. 61 mm. Suurim ööpäevane
sajuhulk – 26 mm – mõõdeti 25. juunil Valgas.
Päike paistis Eestis keskmiselt 291 tundi (paljuaastane keskmine on 280 tundi).

Foto: Toomas Jüriado

01.06 Tööd alustas Eesti keskkonnaagentuur,
millesse liideti Eesti meteoroloogia ja
hüdroloogia instituut ning keskkonnateabe keskus.
01., 02., 09., 11., 15., 16., 21., 27. ja 30.06
Looduse Omnibussi sõidud Tallinnast:
III võrukeelsele rahva- ja laulupeole
Võru Kubijale (Tartust) ning metsaistutus- ja talgupäevale Noarootsi
valda; „Militaarpärand täis elu” – retk
Haapsallu, Kiltsi, Paraleppa, Rohukülla
ja Pullapääle; Parika rappa ja Türile
(ka Tartust); retk „Loomelaev Loonel”
Kristiina Ehini, Silver Sepa ja Ülo
Vooglaiuga; Käru metsadesse ja Mukri
rappa; Kauksi Ülle, Kristiina Ehini ja
Silver Sepaga Setumaale (ka Tartust);
Tartusse Jaan Eilarti mälestuskonverentsile ja lodjasõidule Emajõel (ka
Pärnust); Juuru kirikusse kontserdile;
Pärnust Rapla kirikusse kontserdile.
03.06 Üleeuroopalise keskkonnasäästlikkuse programmi Total Zero tutvustus
Tallinnas.
03.–07.06 UNESCO rahvusvaheline biosfäärialade saarte võrgustiku nõupidamine
Lääne-Eesti saarestikus.
05.06 Eesti teaduste akadeemia looduskaitse
komisjoni 51. ettekandepäev, seekord
teemal „Koosluste taastamine”.

Sisevetes soojenes vesi varakult supluskõlblikuks. Tartu Anne kanal 5. juuni
pärastlõunal: õhk 29, vesi 25 kraadi

Peipsi koostöökeskus (CTC) esitles 5. juunil Tartumaal Kasepääl käed-külgeeksponaatidega täiendatud näitust „Peipsi järve elu tuba”.
Näitusel käijad saavad ära arvata kala pikkust, panna kokku kalamudeli
või Peipsi pusle, mängida linnubingot, proovida jalga kalamehesäärikuid jms.
Kokku on näitus täienenud kümmekonna mängulise eksponaadiga. Näitus
jagab teavet järve loodusolude kohta, endiselt saab vaadata Peipsis elavate
kalade mulaaže ning uurida Peipsi järve maketti. Näitust sobib väga hästi
vaadata omal käel; CTC korraldab näituse toel keskkonnahariduse õppeprogramme.
Peipsi järve näituse ajalugu on pikk. Tänavu oma 20. tegevusaastat tähistav
CTC hakkas sellega tegelema kümme aastat tagasi ning esimest korda avati
väljapanek Kallastel 2005. aastal. Pärast näitusehoone põlengut Kallastel
eksponeeriti näitust Emajõe-Suursoo looduskeskuses, alates 2011. aasta
maikuust on see huvilistele avatud Kasepää vallas Tiheda külas. Näitusega
samades ruumides on Peipsi infokeskus, mis jagab soovijatele infot Peipsimaa
vaatamisväärsuste kohta.
Peipsi järve näituse käed-külge-eksponaadid on valminud tänu Eesti-LätiVenemaa piiriülese koostöö programmi kaasrahastatud projektile „Inimene
ja loodus”.
CTC/Loodusajakiri

Loodusfotoõppureid tuli kaheksast riigist
6.–12. juunil peeti Grundtvigi programmi toel seitsmepäevane rahvusvaheline loodusfotograafia meistrikursus „Photography in promotion and preservation of natural heritage”, millest võttis osa 18 harrastusfotograafi kaheksast
Euroopa riigist. Osalesid nii meie naaberriikide Soome ja Läti amatöörfotograafid kui ka Küprose, Itaalia, Hispaania, Inglismaa, Tšehhi ja Bulgaaria
pildistajad. Kursuse korraldaja oli Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus
(VVV SA) ning koolitajad oma ala ühed parimad asjatundjad Eestis Arne
Ader ja Urmas Tartes. VVV SA juhataja Gea Järvela sõnul oli huvi kursuse
vastu väga suur: tähtajaks laekus 18 kohale üle 150 sooviavalduse.
Programmi raames tegutseti enamjaolt Elva puhkepiirkonnas (Vapramäel
ja Vitipalus), aga ka Soomaal, Alam-Pedja looduskaitsealal (Palupõhjas) ning
Võrtsjärve ümbruses (Valguta poldril ja Jõesuus).
Kuigi läbi võeti ka loodusfotograafia spetsiifikast lähtuv teoreetiline osa,
hõlmas suure osa kursusest praktika looduses. Nii osalejate, korraldajate kui
ka koolitajate arvates läks kursus hästi korda ning andis julgust tulevikuski
pakkuda mitmekesist tegevust peale Eesti inimeste ka rahvusvahelistele rühmadele, olgu need siis Eesti loodusest ja kultuurist huvitatud turistid või
koolitustel ja seminaridel osalejad.
Kursus viidi ellu Grundt
vigi elukestva õppe programmi toetusel. Programmi
eesmärk ongi edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanukoolitajate koostööd partneritega teistest
Euroopa riikidest, laiendada
täiskasvanute õppimisvõimalusi ning parandada
Euroopas täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja suurendada selle populaarsust.
FOTO: ARNE ADER / VVV SA

Kuum juuni

Modellideks sattusid ka kursuslased ise, sel pildil on
Hispaania neiu Eva De Luis olnud lausa topeltmodell
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Tartu linnavalitsus andis juuli
keskel kasutusloa Tartu keskkonnahariduskeskuse uuele
loodusmajale, mis avab sügisel uksed kõigile loodushuvilistele.
Aadressil Lille 10 asuvas
loodusmajas hakkab tegutsema Tartu keskkonnahariduskeskus, mis pakub tegevust
igas vanuses loodushuvilistele.
Uude majja kolivad nii keskTartu loodusmaja 15. juulil
konnainfopunkt, laste huvikool kui ka täiskasvanute koolituskeskus. Pargiala põnevad rajad ja ehitised
pakuvad linnarahvale võimalust ka iseseisvalt loodust avastada.
Loodusmaja on ehitatud, pidades silmas energiasäästu võimalusi. Maja
tavapärasest paksem soojustuskiht võimaldab kokku hoida kütteenergiat.
Olemas on valmidus kasutada päikeseenergiat. Katusele on loodud sadevee
kogumise süsteem, mille vett kasutatakse kasvuhoones ja aiatöödeks.
2010. aasta kevadel arhitektuurivõistluse võitnud loodusmaja ja tervikliku pargiala lahenduse autorid on Diana Taalfeld, Kai Süda, Margit Valma
ja Martin Kinks osaühingust Karisma Arhitektid. Uus maja on inspireeritud
mustrist, mis tekib puukännu kuivamise pragudest. Hoone seinad on viimistletud naturaalset tooni lehiselaudisega ning siseviimistluses on kasutatud
loodushoidlikke materjale.
Loodusmaja ümbritsev pargiala kuulub hoonega ühtsesse õpikompleksi.
Umbes 9000-ruutmeetrisele loodusliku reljeefiga pargialale on rajatud õpperajad, istutusalad, veesilm ja vaateplatvorm. Pargis on ka lastele liivakastid,
tasakaalurada, kopra pesa ja liurada. Kasvamas on pajutunnel ning rajatud
on kompostialad. Tulemas on päikesekell.
Loodusmaja ehitus koos seda ümbritseva pargiala korrastamisega läks
maksma 3,2 miljonit eurot. Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond,
Tartu linna osa selles on 0,32 miljonit eurot.
Tartu linnavalitsus

08.06 Keskkonnaameti loodusõhtute projekti
kultuuripärandi aasta väliseminar
Järvamaal.
08. ja 09.06 RMK teatripiknikud Kõrvemaal
Aegviidu lähedal.
10.–11.06 Rahvusvaheline põlevkivisümpoosion Tallinnas.
11.06 Avati Iisaku keskkonnasäästlik looduskeskus.
13. ja 14.06 Erametsakeskuse jahiseaduse,
metsaseaduse ja ulukikahjustuste vältimise koolitused Tallinnas ja Tartus.
13.–16.06 RMK metsalillematkad Viimsi poolsaarel, Endla looduskaitsealal, Neerutis
ja Hiiumaal Sarve poolsaarel.
14. ja 15.06 Ööputukate koolitus ja õppepäev „Söödavad taimed looduses”
Vapramäe loodusmajas.
15.06 Eesti loodusmuuseumi lillenäituse
„Lillede lugu” perepäev.
18.06 Eestimaa looduse fond kuulutas välja
oma suvised talgureisid.
19.06 Endla looduskeskuses Tooma külas
Jõgevamaal avati uuenduskuuri läbinud
ekspositsioon Eesti soodest ja Endla
looduskaitsealast: peeti väliseminar.
20.06 Euroopa majanduspiirkonna toetuste
programmi „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” avakonverents Tallinnas.
20.06 Tartus avati projekt „Elu kahe maailma
piiril”, mille raames on Lõuna-Eestisse
paigutatud National Geographicu kollased aknad.
Foto: Toomas Jüriado

Tartu uus loodusmaja on valmis

Ettevõtlike noorte koja projektid pälvisid
rahvusvahelise tunnustuse

FOTO: JCI ESTONIA

Monte Carlos peeti JCI Euroopa konverents, kus iga-aastasel auhinnatseremoonial tunnustati ka mullu Euroopas JCI liikmeskonda kuulunud kodanikeühenduste silmapaistvamaid projekte ja parimaid liikmeid.
Enim auhindu saanud riigid olid Eesti, Soome ja Türgi. Kokku jagati
auhindu 15 kategoorias, millest Eesti ettevõtlike noorte koja (JCI Estonia)
projektid kuulutati parimaks neljas. Telelavastus „Prügihunt ja Superjänes”
ning laste keskkonnaharidusportaal www.hoia.ee tunnistati parimaks riiklikuks
projektiks; Naksitrallide metsakool pälvis nii parima kohaliku kogukonna arendamise
projekti kui ka parima kohaliku projekti tiitli ning heategevusjooks Rat Race võitis
Rõõmus hetk auhinnatseremoonialt

Tartus olid pärnad täisõies päev enne
kalendrisuve algust
21.06 Kalendrisuve algus kell 8.04.
21.06 Keskkonnaministeeriumi kantslerina
asus tööle Andres Talijärv.
21.06 Tartu ülikool, Eesti looduskaitse selts
ja Tartu üliõpilaste looduskaitsering tähistasid Tartus mälestuskonverentsiga
Jaan Eilarti 80. sünniaastapäeva. Baeri
majas avati näitus „Eilarti jaanipäev”.
21.06 Tartu keskkonnahariduskeskuse
keskkonnabussi retk Aegna saarele,
kus saare püsielaniku Hugo Udusaare
juhendusel tutvuti kaitsealaga.
21.06 Tartu ülikooli loodusmuuseumi taimede huvipäev Jõgevamaal Saare järve
õpperajal.
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Jaanipäeva-aegne marjasaak
25.06 Eestist sai Euroopa meteoroloogia
satelliitide kasutamise organisatsiooni
(EUMETSAT) täisliige.
25.–29.06 Keskkonnaameti korraldatud noore
looduskaitsja kursus „Junior Ranger”
Lahemaa, Vilsandi ja Matsalu rahvuspargis.
25.–30.06 Eesti esimene orhideefestival
Vilsandi rahvuspargis.
26.06 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskusele pandi nurgakivi.
26.–30.06 Rahvusvahelise taimkatteuurimise
assotsiatsiooni aastakonverents Tartus.
27.06 Maalihke tõttu varises Põlvamaal
Taevaskojas sisse Emalätte koobas.
29.06 Eesti loodusuurijate päeval Tartus
kuulati Ott Luugi ettekannet Raadi
taimestikust ja käidi Raadi niidul taimi
vaatamas.
29.–30.06 Eesti ornitoloogiaühingu suvepäevad Harjumaal Keila-Joal.
30.06 TÜ loodusmuuseumi putukate huvipäev.

Vihmavaene
juuli
Palava jaanikuu järel võis heinakuu tunduda
küllaltki jahe, aga polnud seda põrmugi, nagu
kuu kokkuvõte näitab. Temperatuurikõver sai
küll üsna laineline: kõrgemate muhkudega
4.–5., 13.–14. ja 28.–30. ning lohuga 19.–
22. kuupäeva kandis. Soojus sundis lilli varakult õitsema ning kuivatas koostöös põuaga
vilju ja metsas kukeseeni. Rohkem vihma sadas
kuu teise poole jahedamas keskosas.
Ilmateenistuse rehkendus kinnitab, et
tänavune juuli oli paljuaastasest keskmisest
kraadi soojem (17,7° vs. 16,7°) ning peaaegu
poole põuasem: sajuhulgad vastavalt 38 mm
ja 72 mm. Päikesepaistetunde oli üsna natuke
üle keskmise: 286 vs. 282. Suurim õhusoojus,
30,2°, mõõdeti 5. juulil Viljandis, väikseim,
5,6°, aga 10. juulil Kuusikul ning suurim sajuhulk (26 mm) 23. juulil Valgas.
01., 06., 07., 09., 10., 11., 13., 14., 18., 19.
ja 20.–21.07 Looduse Omnibussi

ettevõtete sotsiaalse vastutustunde projektide seas. Meenutame, et ettevõtlike
noorte koda on oma keskkonnaettevõtetega pälvinud mitu autasu ka Eesti
keskkonnateo võistlusel.
JCI Euroopa konverentsi patroon oli Tema Kõrgus Monaco prints Albert II
ning sellest võttis osa üle 2700 ettevõtja rohkem kui 50 riigist. Tänavuse konverentsi teema oli „Mõtle tulevikule” ning peaesinejad olid easyJet Groupi
asutaja ja juht Sir Stelious Haij-Ioannou, Venturi Automobiles’i president
Gildo Pallanca-Pastor ning kõigest 15-aastane Felix Finkbeiner, kes asutas 2007. aastal üheksa-aastaselt ülemaailmse lasteliikumise „Plant-for-the
Planet”, mille eesmärk on võidelda puude istutamisega kliimasoojenemise
vastu (www.plant-for-the-planet.org). Konverentsi kavas olid ka töötoad ja
koolitused, jagati kogemusi ja tehti koostööd.
JCI on kuni 40-aastastele aktiivsetele inimestele mõeldud rahvusvaheline
võrgustik, mis edendab rahvusvahelist koostööd ning pakub oma liikmetele
keskkonda, arendamaks juhtimisoskusi, sotsiaalset vastutustunnet ja ettevõtlikkust. JCI tegutseb üle 100 riigis ning ühendab kuni 200 000 keskmiselt
30-aastast eri eluvaldkondades tegutsevat ettevõtjat, juhti või spetsialisti. JCI
on ÜRO ametlik koostööpartner ning tal on õigus kasutada ÜRO rahvus
vahelist logo.
Eesti ettevõtlike noorte koda / Loodusajakiri

KIK toetab pärandkoosluste
taastamist ligi miljoni euroga
Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu otsustas 929 060 euroga
kaasrahastada Euroopa Liidu projekti, millega korrastatakse Eesti rannikualadel 2500 hektarit umbe kasvanud loopealseid ehk alvareid.
Projekti „LIFE to alvars”, mis on osa LIFE+ Nature programmist, veab
keskkonnaamet. Projekti kogumaksumus on 3,7 miljonit eurot ning sellega
plaanitakse puhastada ja taastada kokku 25 niiduala Eestimaa saartel ning
läänerannikul. Osa raha kasutatakse ka selleks, et tutvustada projektialade
looduskaitseväärtusi.
Projekti „LIFE to alvars” eesmärk on suurendada hooldatavate looalade pindala vähemalt 4500 hektarini. Et loopealsete elustik ja kogu elupaigatüüp säiliks,
on looduskaitse arengukava ning Eesti poollooduslike koosluste meetmekava
raames aastaks 2020 ette nähtud vähemalt 7700 hektari loopealsete hooldamine.
Alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad, mis on
tänu oma ainulaadsele ja liigirohkele taimekooslusele maailmas haruldased:
kolmandik maailma loopealsetest asub Eestis. Eestis on säilinud ligikaudu
12 000 hektarit loopealseid, millest regulaarselt hooldatakse alla 2000 hektari.
2013. aasta keskkonnaprogrammi esimeses voorus toetas KIK 84 looduskaitsega seotud projekti ligi 2,8 miljoni euroga. Perioodil 2007–2013 on KIK-ist
positiivse rahastusotsuse saanud 915 looduskaitseprojekti kogusummas
28 710 415,43 eurot.
KIK
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Foto: Toomas Jüriado

22.06 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi sõit Jaaniraotu linnuparki
Võru- ja Põlvamaa piiril Lasva vallas.

Loopealseid aitab alles hoida mõõdukas karjapidamine
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Veljo Ranniku abikaasa Taimi
Tulva eestvõttel paigaldas keskkonnaministeerium oma pikaaegsele kolleegile ja legendaarsele
looduskaitsjale Palmse parki
mälestustahvliga pingi.
Veljo Ranniku (1934–2012) on
praeguse looduskaitsesüsteemi
loojaid ning Lahemaa rahvuspargi
rajajaid. Oma töös pühendus ta
Mälestusplaati kandval pingil on istet võtnud
Eesti maastikele: uuris mõisasüdaVeljo Ranniku tütar Malle Pajula
meid ja parke, aitas luua kaitsealasid, sõnastas ranna- ja kaldakaitseseaduse ning igameheõiguse põhimõtted.
Pikka aega oli tema tööks vaadata läbi loodust muutvaid projekte ja planeeringuid; sel viisil kujundas ta Eesti maastikke. Väga tuntud oli Ranniku
Eesti looduse ja kultuuriloo tutvustajana: nii matkajuhina kui ka raadio- ja
telesaadete kaudu. Ranniku on üks Eesti muinsuskaitse seltsi ja looduskaitse
seltsi asutajaid.
Veljo Rannik on pälvinud Eerik Kumari looduskaitsepreemia ja Valgetähe
V klassi teenetemärgi.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

teatri- ja kontserdiretked Tallinnast:
Viinistule (Fääri lauljatar Eivør; ka
Tartust); Hüüru mõisa („Head ööd,
ema”) ning Naissaarele (kohviku
Hellerella avamispeole); Muhumaale
(festival Juu Jääb); Ohtu mõisa („Suveunistused”);Viinistule
(„Mõnikord on kõik nii selge”);Tapale
(„Titanicu orkester”); Naissaarele
(Riho Sibul ja Vladislav Koržets; ka
Tartust); taas Naissaarele („Naissaare
Petka ja hunt”; ka Tartust ja Pärnust);
Viinistule („Mõnikord on kõik nii selge”) ning Tõstamaale („Surm, sünd ja
laulatus”); Tapale („Titanicu orkester”)
ning Hiiumaale (Hiiu Folk Kassaris).
02.07 Eesti keskkonnaühenduste koda kutsus
tagasi oma esindaja Eesti maaelu arengukava juhtkomisjonist, leides, et põllumajandusministeerium juhib komisjoni
kallutatult ja ebademokraatlikult.
03.07 Varingu tõttu Taevaskojas Emalätte lähedal sulges RMK matkajate turvalisuse
huvides Emalätte juurest üles viiva trepi.
Foto: Toomas Jüriado

FOTO: MATI KOSE

Palmse pargis avati Veljo Ranniku
mälestuspink

Ülikooli botaanikaaias avati aednikele
pühendatud skulptuur
28. ja 29. juunil tähistas Tartu ülikooli botaanikaaed oma 210. aastapäeva.
Sel puhul lisandus aeda kaks uut vaatamisväärsust.
28. juunil avati kujur Ahti Seppeti loodud dekoratiivskulptuur
„Aednikule”, mis on valminud koostöös osaühingutega ARS Metallitöö ja
Raidkivi. TÜ botaanikaaia direktori Heiki Tamme sõnul on see teadaolevalt
esimene skulptuur Eestis, mis on pühendatud Eestimaa aednikele.
Samal päeval avati botaanikaias uus kollektsioon „Samblaaed”, mille
on kavandanud Sten Mander, oma teadmistega abistasid Nele Ingerpuu ja
Kai Vellak. Maailma botaanikaaedades üsnagi haruldane samblaaed annab
võimaluse tundma õppida üle 60 samblaliigi.
kultuuriaken.tartu.ee / Loodusajakiri

Linnusõbrad loendavad taas pääsukesi
Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) kutsub ka sel aastal kõiki osalema kodukoha
pääsukeste loendusel. Selle eesmärk on saada laialdast teavet meie kahe savipesades pesitseva pääsukese – suitsu- ja räästapääsukese arvukuse ja pesitsustulemuste kohta kõikjalt üle Eesti.
2011. aasta ja 2012. aasta loenduste tulemustest selgus, et meie pääsukeste
tiib ei löö mitte igal pool Eestis hästi ning nende arvukus ja pesitsusedukus
on paarikümne aasta jooksul vähenenud.
Et hõlbustada vaatluste sisestamist, on EOÜ valmis teinud uue veebi
ankeedi koos kaardirakendusega (www.eoy.ee/paasuke/), kuhu on imelihtne andmeid sisestada. Endiselt on võimalik ankeet ka printida või täita
elektroonselt.
2012. aastal vaatles oma kodukoha pääsukesi 150 inimest, kes andsid infot
ligi 300 pääsupaari pesitsemise kohta.
EOÜ

3. juulil Raplamaal Paluküla hiiemäel
04.07 Uue looduskaitseseaduse alusel kinnitas valitsus esimesed kaitse-eeskirjad:
Luusika ja Sopimetsa looduskaitseala
ning Türisalu maastikukaitseala kohta.
05.07 Tartus Baeri majas kõneles Heino
Mardiste Jaan Eilartist tema 80. sünniaastapäevaks koostatud näitusel.
05.–06.07 Looduse Omnilaeva kahepäevane
retk Pranglile (vt ka kroonikalugu lk 62).
06.07 Öko- ja loodustoodete laat Pühajärve
pargis Otepääl.
07.07 Looduspäeval Avinurme elulaadikeskuses
esinesid Mall Hiiemäe ja Urmas Tartes.
08.07 Euroopa elukestva õppe programmi
projekti LENA matk „Kaitsealused
loomad ja nende elupaigad Haapsalu
piirkonnas”.
10.–14.07 Pärandkoosluste kaitse ühingu suvepäevad-heinatalgud Puhtus.
11.–13.07 Paide XI paepäevad.
12.–14.07 Tallinna merepäevad.
13.07 Nahkhiirte õhtu Tartumaal Luke
mõisas.
15.–17.07 Pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk
eelsed keskkonnaõhtud Kärdlas: Ahto
Kaasik rääkis looduslike pühapaikade
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Foto: TOOMAS Jüriado

Leeklillede aeg Tartu
ülikooli botaanikaaias

Kadriorus näeb animalistlikku kunsti
Tallinnas Kadriorus Mikkeli muuseumis saab 13. oktoobrini vaadata Eesti
ainsat animalistlikule kunstile keskendunud erakogu näitusel „Lõvist leevikeseni. Animalistikat perekond Sterni
kogust”. Näitusega kaasneb mitu loomade ja lindude kujutamisviise ning
nende tagamaid avavat üritust, alates
Eesti esimesest animalistikapäevast ja
lõpetades eriekskursioonidega.
„Meie animalistika varamule pani
aluse 1960ndate algul minu isa Karoly,
Tallinna loomaaia kauaaegne direktor,”
kirjeldab südamearstist kollektsionäär Monogrammist RK (19. saj teine pool –
Aleksander Stern kogu tekkelugu. „Isa 20. saj algus) Peter Paul Rubensi järgi.
armastus looduse, loomade ja lindude Lõvid. 1901
vastu sai alguse lapsepõlves, mis möödus suuresti Budapesti loomaaia lähistel. Loomaaias nägi poisike esimest
korda ka seda, kuidas auväärt kunstnikud koos paljude asjaarmastajatega
loomi ja linde portreteerivad.”
Vt lähemalt www.mikkelimuuseum.ee/et/naitused/hetkel/lovist-leevikeseni.
Eesti kunstimuuseum
ALLIKAS: WWW.MIKKELIMUUSEUM.EE

Looduse Omnibussiga liitub Omnilaev
Osaühingu Looduskiri juhatusel ning KIK-i toel saavad loodussõbrad kohaliku looduskeskkonnaga peatselt tutvuda peale Omnibussi retkede ka
Omnilaeva abil. Plaanikohaselt algavad laevaretked järgmisest aastast ning
näitavad huvilistele Eestimaa saari ja rannikuäärt.
Looduskirja juhataja Jaan Riisi sõnul loodi Looduse Omnilaeva projekt,
pidades silmas järgmist aastat, mis on kuulutatud Soome lahe aastaks. Projekt
läheb täielikult käiku järgmisest suvest, kuid esimestest proovisõitudest saab
osa võtta juba nüüd.
„Praeguste sõitudega me testime erinevaid aluseid ja ka meeskonda,” sõnas
Riis ning lisas, et laevaga on jõutud juba Pranglile ja Naissaarele.
Keskkonnaprogrammi viimasest voorust eraldas KIK Looduse Omnibussi
ja Omnilaeva retkede toetuseks 48 000 eurot. Kümne aasta jooksul on KIK
jaganud Omnibussi retkede toetuseks 216 000 eurot. Omnibussiga on kokku
tehtud ligi 1500 loodusretke ning nendest osa saanute arv ulatub peaaegu
100 000 inimeseni.
Sündmuste kava leiab Looduse Omnibussi kodulehelt www.looduseomnibuss.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/looduseomnibuss.
Looduse Omnibuss on
2001. aastal algatatud järjepidev ettevõtmine, mille abil
korraldatakse peaaegu igal
nädalavahetusel huvilistele
taskukohaseid retki loodusesse.
Aastate jooksul on Omnibuss
loodusekspertide juhatusel
sõidutanud loodussõpru rahvusparkidesse, looduskaitsealadele või loodusobjektide juurde
nii Eestis, Soomes, Lätis kui ka
Venemaal ja Valgevenes.
KIK
Looduse Omnibussi hing Jaan Riis
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

kaitsest, Juhani Pütsepp oma rändudest Eestis ja Peep Männil aasta loomast hundist. Festivali ajal (18.–21.07)
korraldati Hiiumaal mitu loodusmatka.
16.–21.07 Suveakadeemia Peipsi põhjakaldal
Kauksi looduskeskuses.
18.07 Tallinna botaanikaaia näidisekskursioon loodusõpperadadel.
18.07 Valitsus kiitis heaks metsaseaduse
muudatused.
19.07 Lõpetati Maardu linna veemajandusprojekt.
19.–21.07 Jahimeeste kokkutulek Raplamaal
Toosikannu puhkekeskuses juhtlause
all „Väärtustame jahikultuuri”.
20.–21.07 Tallinna botaanikaaia roosipäevad.
20.–21.07 Kolmandat aastat oli Tartu hansapäevade ajal Toomemäel avatud
teaduslinn.
21.–22.07 Tähistati Kadrioru lossi- ja pargi
ansambli 295. aastapäeva.
22.–25.07 Tudengite igasuvine hääletusvõistlus „Kas tunned maad XIII”.
25.07 Looduse Omnibussi sõidud lodjaretkedele Emajõel ja Võrtsjärvel Tallinnast ja
Tartust.
26.07 Keskkonnaameti loodusõhtul
Läänemaal Hanila muuseumis rääkis
Rauno Kalda nahkhiirtest.
26.–28.07 Näitus „Söödavad õied ja päevaliiliad” Tallinna botaanikaaias.
26.–28.07 Eesti dendroloogia seltsi suvepäevad Valgamaal.
27.07 Ilmahuviliste ja äikesevaatlejate kokkutulek Türil.
27.–28.07 Eesti looduskaitse seltsi kokkutulek
Mulgimaal Abjas. Kokkutulekule tegi
mitu sõitu ka Looduse Omnibuss: ühepäevased Tallinnast, Tartust ja Pärnust
ning Tallinnast ka kahepäevase retke.
30.07 Rakkes tähistati pidulikult aleviku
ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimisprojekti valmimist,
Paides pandi nurgakivi reoveepuhastile.
30. ja 31.07 KIKi infopäevadel Tartus ja
Tallinnas tutvustati ühtekuuluvusfondi
meetme „Vooluveekogude seisundi
parandamine” viienda vooru rahastamise põhimõtteid ja tingimusi.
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. septembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja Kuulo Kalamehe raamatu „Riisikad” (2011). Eelmise ristsõna auhinna sai Aino Siirde Tallinnast.
Õige vastus oli „kõrvalharrastus, Eesti rahvusspordialad”. Kokku tuli 27 õiget vastust.
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75 aastat tagasi
Looduskaitse Nõukogu otsustas Riigi
maade ja -metsade Valitsuse nõusolekul
võtta rabareservaadiks Ratva rabast 17
kvartaali 1109,1 ha suuruses. Selles raba
osas on tüüpilist Ida-Eesti kõrgraba laugastega, rabasaari jämeda metsaga, kus võib
tähele panna intensiivset raba pealetungimist mineraalmaale, mis nähtus annab taimesotsioloogidele võimalusi rabastumise
küsimuse uurimiseks. Ühel soosaarel on
ka juba mitmendat aastat kotkapesa. Raba
kaitsealal on keelatud igakujuline jahipidamine, taimestiku hävitamine ja vigastamine, langenud risu koristamine ja uute
kraavide kaevamine. Riigimaade ja -metsade Valitsusel on õigus looduskaitsealal korraldada jahipidamist huntidele ja haigetele
ning vigastatud põtradele. [Ratva rabasse
looduskaitseala, 1938]

50 aastat tagasi
Kõnesolevast küsimuste ringist ei saa lahutada toodete välimust. Kaunikujuline
ja maitseka värvusega ese kõneleb tema
loojate kiindumusest oma töösse ning
lugupidamisest tarbijate vastu. Ilusat
eset on meeldiv toota, mistõttu teda valmistatakse täpsemalt ja korralikumalt.
Soovitatav on toodete välimust aeg-ajalt
muuta; seda mitte ainult moenõuete ja
tarbijate soovide rahuldamiseks, vaid ka
seepärast, et pikka aega ühesuguse kujuga esemeid tehes töötaja tähelepanu
nürineb, huvi töö vastu kahaneb. [Georg
Ruuber: Tootmistegevus ja ilu, 1963]

25 aastat tagasi
Paljud inimesed ja seltsid on hakanud
nüüd iseennast nagu selgemalt välja tooma, eristama. Seda ühelt poolt. Teiselt
poolt on aga paljud hakanud omavahel
ühinema. Sest muidu ei hakka üksiku
inimese või seltsi hääl küllalt kostma.
Ühinevad ka ühendused, kui leitakse
ühine ühine. Ühe eriti olulise ühise aluse
võttis kokku ja tegi teatavaks Eesti NSV
loominguliste liitude juhatuste ühispleenum 1. ja 2. aprillil 1988. Selle pleenumi
läkitustest on juba saanud ülitähtsad ajaloolised dokumendid. Need, kel polnud
õnne tolles kohtumises osaleda, püüdsid
väljendada oma toetust tagantjärele. Üks
esimesi oli Eesti Geograafia Selts. [Ilmar
Kask: Kellelt on rahvale läkitus?, 1988]

10. juulil võis alustada heinategu loodushoiutoetuste abil hooldatavatel rohumaadel.
Heinalistest, kes nädalakese vikatit ja reha viibutaksid, on alatasa puudus ning moodsad
põllumasinad on pahatihti liiga kallid, haprad või kohmakad, et töötada kivide, mätaste ja
soolaikudega üle külvatud niitudel. Nii on pärandkoosluste hooldajad mitmel pool uue elu
sisse puhunud aastakümneid vanadele seadmetele. Enim näivad rakendust leidvat esialgu
hoburakendisse mõeldud loorehad, mida nüüd veetakse küll traktori, küll maastikuauto järel.
Pildil proovivad pärandkoosluste kaitse ühingu talgulised vanavanemateaegset lattniidukit
Puhtu rannaniidul. Pärandvarast kõrgemas hinnas on aga mehed, kes oskavad vanad riistad
töökorda seada ja tunnevad õigeid töövõtteid. Lihtne „istu pukki ja anna piitsa!” alati ei aita.

Lõikuskuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
235 (sünd 1778)
10.08 Carl Gottlieb Rücker, baltisaksa
kartograaf (surn 1856)
230 (sünd 1783)
02.08 Karl Friedrich Tenner, baltisaksa geodeet
ja astronoom (surn 1860)
220 (sünd 1793)
25.08 Martin Heinrich Rathke, Saksa anatoom
ja embrüoloog, TÜ professor (surn 1860)
185 (sünd 1828)
04.08 Gustav Hirsch, esimesi eesti rahvusest
arste (surn 1907)
165 (sünd 1848)
23.08 Ernst Heinrich Bruns, Saksa astronoom
ja matemaatik, TÜ õppejõud (surn 1919)
135 (sünd 1878)
16.08 Andreas von Antropoff, baltisaksa
keemik (surn 1956)
130 (sünd 1883)
28.08 Aleksander Lipschütz, endokrinoloog,
TÜ professor (surn 1980)
125 (sünd 1888)
10.08 Leo Ervin von zur Mühlen, baltisaksa
geoloog (surn 1953)
25.08 Gustav Arnold Grünwald,
loomaarstiteadlane (surn 1957)
115 (sünd 1898)
01.08 Heinrich Arro, keemik (surn 1985)
28.08 Richard Mahl, keemik (surn 1964)
110 (sünd 1903)
04.08 Eduard Voldemar Viirsoo,
põllumajandusteadlane (surn 1988)
12.08 Voldemar Telling, pedagoog ja
looduskaitseametnik (surn 1969)
17.08 Karl Orviku, geoloog (surn 1981)
20.08 Walter Robert Gross, baltisaksa
paleontoloog (surn 1974)
105 (sünd 1908)
21.08 Herman Mürk, geofüüsik (surn 1988)

100 (sünd 1913)
08.08 Valdar Parve, loomaarstiteadlane
(surn 1994)
95 (sünd 1918)
29.08 Ants Aamisepp, põllumajandusteadlane
(surn 2005)
90 (sünd 1923)
01.08 Endel Kärmas, biokeemik ja dietoloog
(surn 1987)
18.08 Karl Kaarli, põllumajandusteadlane
(surn 2006)
85 (sünd 1928)
24.08 Agu Kongo, geograaf
80 (sünd. 1933)
04.08 Georg Liidja, füüsik, Eesti TA liige
17.08 Virve Roost, bioloog ja
iluaiandusteadlane
25.08 Lauri Luud, astrofüüsik (surn 1989)
75 (sünd 1938)
22.08 Rein Kolde, matemaatik
30.08 Mait Sarv, matemaatik
70 (sünd 1943)
06.08 Ene Viht, ornitoloog
19.08 Johannes Haav, loodusfotograaf
30.08 Matt Anso, füüsik (surn 1989)
65 (sünd 1948)
05.08 Urmas Selirand, sõjaajaloolane
60 (sünd 1953)
08.08 Hiie Ivanova, taimefüsioloog
55 (sünd 1958)
01.08 Krista Aru, ajakirjandusteadlane
11.08 Maris-Marica Paju, looduskaitsja
19.08 Aleksander Rebane, füüsik
26.08 Tiiu Kull, botaanik
50 (sünd 1963)
14.08 Ken Kalling, teadusloolane
18.08 Arne Ader, loodusfotograaf
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Aasta looma fotovõistlus

"SUSI JA TEMA TEGEMISED"
Ajakiri Loodusesõber ja
Looduskalender.ee kuu Lutavad
välja fotovõistluse, kuhu on oodatud kõik hundipildid. Nii pildid, kus
hunt ise peal, kui jäädvustused
tema tegevusjälgedest. Eriti oodatud on just viimased.
Looduskalender.ee veebilehele
üles Laetud pildid saavad algusest
peale olema avalikud. Ilmekamad saavad koha Looduskalendri
hundiaasta uudistevoos. Pilte
avaldatakse nii kaasa saadetud lühilooga, aga ka ekspertide kommentaaridega. Lisaks
kasutatakse fotosid hundiaasta
uudiseid illustreeriva materjalina ning avaldatakse ka ajakirjas
Loodusesõber.

Võistluse plduUk lõpetamine
toimub jõulukuu alguses ja selle
täpsemast toimumisajast teavitavad loodusesober.ee ja
looduskalender.ee

hundiga pildid, hundi tegevusjälgedega pildid ja hundi nimega seotud
temaatikaga fotod.

Nõuded pildile
Pildid peavad olema tehtud Eestis.
Ootame võistlusele seni avaldamata ülesvõtteid hundist ja tema
jälgedest. Oluline on lisada iga pildi
juurde Lühike, kuni 500 tähemärki
pikk lugu. Lugu võib olla kas pildi
ülesvõtmise kirjeldus või siis pildile
tabatud olustiku kirjeldamine.

Auhinnad
Võitjatele on preemiaks vabalt
valitud varjepäevad seiklusfirma
"360 kraadi" Alutaguse fotovarjes
koos Canon Overalli profitehnika
kasutamisega. Valikus on Canoni
valgusjõulised teleobjektiivid ja
profikered.
Varjesse minnakse koos loodusfotograafi või hundieksperdiga.
Lisaks mitmed eriauhinnad.

Kategooriad
Võistlevad tänavu tehtud pildid ja
üldarvestuses kõik võistlusele saadetud ülesvõtted. Eraldi võistlevad

Lisateave:
toimetus@Loodusesober.ee
loodusesober.ee
looduskalender.ee
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Lmdusesõbar

Eesti Looduse fotovõistlus 2013
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist 1. oktoobrini
2013. Võistluse lõpuõhtu aja ja koha saab teada
oktoobri lõpul Eesti Looduse kodulehelt www.
eestiloodus.ee.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning sellel
jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad,
taimed või seened üksi või mitmekesi. Fotod
inimesega harjunud loomadest või istutatud
taimedest võistlevad omaette noorte kategooriates (koduloom ja aiataim). Maastikupilte
võistlusel ei hinnata, küll aga äratuntavaid kaitsealade pilte (Vikipeedia eriauhind, autor lubab
selle kategooria pildid CC SA-BY 3.0 litsentsi
alusel Vikipeedia pildipanka Commons).
Pildistatud loom, taim või seen peab olema
äratuntav ning autoril võimalikult täpselt määratud. Iga foto juurde ootame kindlasti lühikest
lugu (100–500 tähemärki), kus ja kuidas pilt on
saadud ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema külje
pikkus on vähemalt 3000 pikslit (noortel 2000).
Faili vorming peab olema kas vähima tihendusega JPG või TIFF. Igat fotot saab esitada ühes
kategoorias ning kategooria peab olema määratud õigesti.
Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) ning
täiskasvanud. Välja antakse looma-, taime- ja
seenefotode peaauhind ja esimene auhind nii
üld- kui ka noorte arvestuses. Ühtlasi jagatakse
eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta lind,
käituv loom, väike loom (lähi- või makrovõte),
veeloom, väike taim (lähi- või makrovõte), veetaim, Eesti kaitsealad (Vikipeedia eriauhind) ja
elurikkus (keskkonnaministeeriumi eriauhind).
Ainult noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma, sh lemmiklooma pildi eest.
Hulganisti eriauhindu jagavad korraldajad.

2012. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna
Mati Kose

Toetajad:

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki
võistlusele saadetud pilte võivad korraldajad
tasuta kasutada võistlust tutvustavatel üritustel
(näitused, ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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