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Paraku kukkus see ponnistus läbi!
Tänapäeva bioloogiatudengitele selgitatakse kannatlikult, et mingeid
seesuguseid toredaid kohastumusi polegi tõenäoliselt olemas. Nagu
taktitundetu sõnumitooja Robert
Malthus juba 19. sajandi alguses oli
oletanud: et mitte planeeti iseendiga
ära ummistada, peame lootma ikka
vaid nendesamade vaenlaste, halva
ilma või laostatud ressursside peale.
Ning võimalikult madalale ja pehmele kukkumisele.
Lipsuga onude jõuetu küündimatus – või küünilisus, vahet pole – ei
anna inimkonnale kuigivõrd erandilootust muu eluslooduse seas. Tubli
Ban Ki-moon võib olla ülikoolis bioloogiat õppinud või mitte, nagunii ei
jää tal muud üle kui rääkida lihtsalt
seda, mida tema maksumaksja kuulda tahab (või valida endale uus amet).
Ja maksumaksja tahab häid uudiseid.
Kunagi juhtusin kuulama Toomas
Trapido loengut naftatipust. Üks
kuulaja küsis, kas Toomal endal on
hea meel, et nafta otsa saab. Tookord
tundus see sisutu norimisena: kahtlemata on ka kõige rohelisema ilmavaatega inimesele ometi tragöödia,
et meie eluneste kraan pisitasa kinni
keeratakse!
Nüüd ei häbene ma küll tunnistada, et mul on naftatipu üle hea meel.
Millise stsenaariumi oleme oma agara
energiapööritamisega endale ette kirjutanud vähemalt selle sajandi lõpuni, selle kohta lugege käesoleva numbri avaloost (muidugi unustamata, et
peale Pärnu Mai rajooni ridaelamute asuvad maakeral ka lähistroopiline vööde ja sellest lõuna poole jäävad kliimavöötmed). Mis saaks
siis, kui energiat
oleks käes piiramatult, sellest
on jube mõeldagi.

Foto: Vahur Orrin

S

irvisin ajakirja trükkimineku
ajal „kuumemaid” päevauudiseid. Pagulastepaanika ja seakatku kõrval jäi silma pealkiri: „ÜRO seab
sihiks ületada vaesus ja nälg 15 aastaga“. Vaata kui tore, mul oligi just mure,
et kuidas nende asjadega siis saab.
Uudisest loeme: „ÜRO 193 liikmesriiki jõudsid kokkuleppele järgmise 15 aasta arengukavas, mis kutsub tegema lõppu vaesusele ja näljale, saavutama sugudevahelist võrdsust,
parandama elatustaset ja astuma kiireid samme võitluseks kliimamuutustega. Pühapäeval kokku lepitud eelnõu
visandab 17 mittesiduvat sihtmärki
169 konkreetse eesmärgiga alates vaesuse ületamisest ning lõpetades kvaliteetse hariduse ja taskukohase energia
tagamise ning keskkonnakaitsega“.
Ühe hoobiga tervelt 169 eesmärki (olgugi mittesiduvat)?! Midagi pole
öelda, hästi töötavad meie helgemad
pead! Peasekretär Ban Ki-moon kommenteeris kaunilt, et kava eesmärk on
„tagada rahu ja õitseng ning sõlmida
partnerlus inimeste ja planeedi vahel“.
1960. aastatel otsisid Vero Copner
Wynne-Edwards ja hulk teisi biolooge, kasvõi siinsamas ajakirjas (lk 19)
viidatud Dennis Chitty lausa religioosse agarusega kohastumusi, mille
abil elusolendid „suudavad piirata
iseendi arvukust ilma oma ressursse
laostamata või olenemata vaenlastest
ja halvast ilmast, mis neil seda takistaks” (Dennis Chitty tsitaat).
Murelikuks agaruseks oli põhjust
rohkem kui küll. Hirved ja uruhiired
olid neis uuringutes selgelt vaid
mudelsüsteemid – tegelikult aeti taga
võluvitsa, mis annaks lootust meile
endile, inimestele. Otsekui aadrilaskmine oli meil selja taga kaks koledat
ilmasõda, mille tuhast startis enneolematu hooga järjekordne tööstusrevolutsiooni laine, taustapiiksatusteks Rachel Carsoni „Hääletu kevad“,
Rooma Klubi jms hüüdjad hääled
progressikõrbes. Sarnasus lemmingu
populatsiooniga oli liiga ilmselge.
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Eesti noored tõid rahvusvaheliselt
bioloogiaolümpiaadilt kolm medalit
Foto: erakogu

M

agnus Kaldjärv Saaremaa
ühisgümnaasiumist, Carel
Kuusk Tallinna reaalkoolist ja Rein Leetmaa Hugo Treffneri
gümnaasiumist tõid 12.–19. juulini Taanis Århusis toimunud 26. rahvusvaheliselt bioloogiaolümpiaadilt Eestisse kolm pronksmedalit.
Võistlusest võtsid osa 61 riigi esindajad. Eesti võistkonda kuulus veel
Maris Sala Hugo Treffneri gümnaasiumist.
Tänavu läks olümpiaadi võit
Lõuna-Koreasse. Võistkonna juhendajana kaasas olnud Tartu ülikooli vivaariumi juhataja Sulev Kuuse
sõnul osales Eesti võistkond tervikuna väga hästi: koju toodi kolm medalit ja Maris Sala jäi esimesena medalist ilma, seega oli ka tema sooritus
väga tugev. „Olümpiaad oli korraldatud eeskujulikult ja tasemelt keerukad ülesanded olid ette valmistatud
igati korrektselt,“ lisas Kuuse olüm-

Foto lõputseremoonialt: (vasakult) Sulev Kuuse, Sulev Ingerpuu, Magnus Kaldjärv,
Carel Kuusk, Maris Sala, Rein Leetmaa, Uku-Laur Tali ja Mark Gimbutas
piaadi korralduse kohta.
Peale Sulev Kuuse saatsid õpilasi võistkonna juhendajatena TÜ dotsent Sulev Ingerpuu, TÜ magistrant

Mark Gimbutas ja TÜ arstiteaduskonna üliõpilane Uku-Laur Tali.
TÜ/Loodusajakiri

Tänavused Keskkonnakäpa saajad on teada
Foto: keskkonnaamet

K

eskkonnakäpa
auhindu jagati 3. juunil kaunis
Tallinna reaalkooli aulas.
Osales üle 80 inimese; rõõmustaval
kombel olid peaaegu kõik laureaadid saanud kiirest koolilõpuajast
hoolimata kohale tulla.
Sel aastal said laureaadid lillede asemel kingituseks tomati- või
paprikataime, mille olid seemnest
kasvatanud Keskkonnakäpa võistluse korraldajad. Inspiratsiooni
saadi eelmise aasta laureaadi
Räpina aianduskooli tomatikasvatusprojektist.
Keskkonnakäpp on keskkonnahoidliku hariduse tunnustus.
Nõnda soovitakse tõsta esile kõiki,
kes on jätnud oma positiivse jälje
mõne keskkonnateadliku algatuse-

Seekordse Keskkonnakäpa auhinnagala Tallinna reaalkoolis
ga või edendanud keskkonnahoidlikku haridust. Võistlusele võib
esitada keskkonda väärtustavaid
ideid, mis on suurendanud teadmisi keskkonnast ja kujundanud
säästvat arengut toetavaid hoiakuid.
Kandidaatide puhul ei ole täh-
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tis, kas keskkonnasäästlik tegevus
on ulatuslik või kitsas, sõpruskonnakeskene või kogu kooli hõlmav,
esitada tasub mistahes tunnustust
vääriv idee või tegu.
Kokku anti välja 21 auhinda, neist üks, innuka innovaatori autasu läks välismaale: austerlanna Melanie Pilat oli pool aastat
Saaremaal praktikal ja koostas seal
suure tähelepanu võitnud näituse
„Elusad saared. Elus Saaremaa“.
Kõigis kategooriates („Kogu
konna kaasamine“, „Tark tarbija“,
„Tubli tegutseja“, „Õnnelik õpe“
ja „Rahva lemmik“) anti välja viis
auhinda. Vt lähemalt www.keskkonnakapp.ee/tulemused.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri
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Keskkonda ja elurikkust puudutavate

Rootslased
otsivad
kriisiolukorras
lohutust pigem
loodusest kui
kirikust

otsuste tegemisel on puudujääke

G

ävle ja Uppsala ülikooli teadlased küsitlesid 2355 vähipatsienti, et selgitada, kelle käest või
mil moel on nad otsinud hingeabi. Selgus, et vaid 14% vastajaid on pöördunud religiooni
poole, seevastu loodus või laiemalt maakohad – rootsi keeles
märgib mõlemaid sõna naturen
– on pakkunud lohutust lausa
68%-le vastanuist.
Näiteks Lena Linderholm,
kellel avastati rinnavähk viis
aastat tagasi ja kes on pärast
seda läbi teinud kiiritus- ja keemiaravi ning operatsiooni, on
leidnud jõudu just loodusest.
Tema sõnul ei pea see ilmtingimata olema midagi ääretult
suurt ja võimast. Talle meeldib
küll väga matkata Rootsi mägedes – seal käis ta isegi keemiaravi vaheaegadel –, aga oluline
on ka vahetu ümbrus, näiteks
meie oma aiad.

Foto: Adbar / Wikimedia

Rootsi raadio / Loodusajakiri

Abisko rahvuspark Rootsi kauges
loodenurgas on üks riigi vanemaid: asutatud juba 1909
4
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19 riigi uurijad. Võrgustikku juhib
dr Lauchlan Fraser Kanadast.
Kogutud andmete analüüsimisel
on nüüdseks astutud esimene pikk
samm. Maailma juhtiva teadusajakirja Science selle aasta 17. juuli numbris on ilmunud uurimus, mille järgi
esineb rohumaa taimeliikide elurikkuse maksimum n-ö mõõduka produktiivsuse oludes.
„Ökosüsteemides, mis on kas väga
väheproduktiivsed või silmapaistvalt produktiivsed, kasvab oluliselt
vähem taimeliike. Leitud seos kehtib nii parasvöötmes kui troopikas
ning peegeldab looduse põhilist seaduspärasust, mida tuleb arvestada
kõikvõimalike mudelite ja prognooside koostamisel,“ sõnas üks uurimuse
kaasautoreid Martin Zobel. Ta loodab, et ainulaadse materjali analüüsimise kõige huvitavamad tulemused
on alles ees, ehkki esimene lask tabas
kohe kümnesse.
Uurimuse kaasautorid on TÜ ökoloogia- ja maateaduste instituudi
teadlased Martin Zobel, Mari Moora
ja Kadri Koorem. Nõu ja jõuga on
kaasa aidanud veel hulk kolleege.

Martin Zobel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Andres Tennus / TÜ / Wikimedia

K

anada, Saksamaa, Iisraeli
ja Eesti teadlaste koostöös
on ajakirjas Science avaldatud uurimus „Worldwide Evidence
of a Unimodal Relationship Between
Productivity and Plant Species
Richness“. Selle tarbeks on kogutud
rikkalik globaalne andmestik, uurimaks elurikkuse ja ökosüsteemi produktiivsuse seoseid rohumaadel.
Ilmnes, et otsuseid keskkonna ja elurikkuse kohta tehakse suuresti ebapiisavate andmete põhjal.
Viimaste sajandite jooksul on inimene drastiliselt mõjutanud elurikkust planeedil Maa. Levinud arvamuse järgi olenevad ökosüsteemide omadused, näiteks produktiivsus,
suurel määral elurikkusest. Selliste
seoste tundmine aitab mõista looduses toimuvat ning paremini korraldada looduse kaitset ja kasutamist.
„Huvitaval kombel selgub, et tegelikult on usaldusväärseid loodusest
mõõdetud andmeid elurikkuse ja
ökosüsteemide talituse seoste kohta
maailmas küllalt vähe ning olulisi
keskkonda ja elurikkust puudutavaid otsuseid tehakse kas ebapiisavate andmete või lihtsalt oletuste põhjal, või kasutatakse väga ligikaudseid
mudelandmeid,“ tõdes TÜ taimeökoloogia professor Martin Zobel.
Nii seadiski nelja ülikooli, Kanada
Thompson Riversi ülikooli, Saksamaa
Bayreuthi ülikooli, Iisraeli Tel Avivi
ülikooli ja Tartu ülikooli teadlastest koosnev algatusrühm sihi koguda esinduslik globaalne andmestik, mis võimaldaks uurida elurikkuse ja ökosüsteemi produktiivsuse seoseid rohumaadel. Selle nimel
loodi vabatahtlik teadlaste võrgustik
HerbDivNet, millega on seni liitunud

Foto: Toomas Jüriado
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Lunn on nüüd Euroopas ohustatud liik

Merelindude seisund on vilets

K

test meredest suurel määral kadunud. Seis on sedavõrd vilets, et nii
Fääri saartel kui ka Islandi lõunarannikul asuval Vestmanni saarel
on loobutud sajanditevanusest lunnijahi kombest: juba kümme aastat
on Islandi rahvuslinnu pesitsus neil
saartel ebaõnnestunud.
Lunnid ja mõned teisedki merelinnud on pikaealised – elavad 30
ja rohkem aastat – ja võivad seetõttu mõne kehva pesitsusaasta suuremate probleemideta üle elada, kuid
korduv ebaõnnestunud pesitsus
kujutab endast surmaohtu. Kesine
toidulaud nõrgestab pealegi ka täiskasvanud linde ja suurendab hukuriski.
Paraku pole lunnid kaugeltki
ainsad kannatajad. Šotimaa on viimase veerandsajandiga kaotanud
veerandi pesitsevatest merelindu-

dest, sealhulgas 80% söödikänne,
72% randtiire ja 68% kaljukajakaid,
kokku miljoneid linde.
Tobiaslased on kadunud esmajoones merede soojenemise tõttu.
Rohkeid ohvreid on põhjustanud ka
ekstreemsed ilmaolud. 2014. aasta
talvetormid uhtsid Põhja-Atlandi
randadele 30 000 linnulaipa, kellest
pooled olid lunnid. Halvasti mõjub
merede hapestumine, mis hävitab
sukelpartide toiduobjekte limuseid,
kuna nende karbid ei pea happelises
keskkonnas vastu.
Kõige selle taustal on looduskaitsjad äärmiselt nördinud, et
Euroopa riigid pole kiirustanud
looma merelisi Natura 2000 alasid:
need võiksid lindude olukorda veidigi leevendada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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liimamuutustest tingitud
vähenev toiduhulk ja rasked ilmastikuolud on rängalt mõjutanud Euroopa merelindude asurkondi. Üllatavalt väikese
vastukaja on leidnud tõik, et küllap
üks kõige populaarsemaid ja imetletumaid linde lunn on sattunud
Euroopas ohustatud liikide nimistusse.
Kõige suuremad tagasilöögid on
lunnil olnud Islandil ja Norras, kus
elab 80% Euroopa asurkonnast; palju
parem pole seis ka kolmandas tähtsas lunniriigis Ühendkuningriigis.
Maailma looduskaitseliit (IUCN)
on ennustanud, et praeguste suundumuste jätkudes kahaneb lunni
üldarvukus 2065. aastaks 50–79%.
Allakäigu peapõhjus on kliimamuutus: lunni valdav toit ehk pisikesed
kalad tobiaslased on põhjapoolse-

BirdLife/Loodusajakiri
5

Foto: Toomas Jüriado
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Põhja-Islandi pealinnaks kutsutavas Akureyris elab umbes 18 000 inimest

Island on maailma

rahulikem riik
R

ahvusvaheline mõttepank,
vabaühendus majanduse ja
rahu instituut (Institute for
Economics and Peace), peakorteritega Sydneys, New Yorgis ja México
linnas, reastab igal aastal 162 maailma riiki selle järgi, kui rahulik on
kusagil elu, võttes aluseks rahuindeksi (Global Peace Index, GPI).
Tänavune esikaheksa kordab täpselt mullust. Esikohal on endiselt
Island, järgnevad Taani, Austria, UusMeremaa, Šveits, Soome, Kanada ja
Jaapan. Mulluse üheksanda ja kümnenda, Belgia ja Norra, on seekord
tõrjunud veidi tahapoole Austraalia ja
Tšehhi. Eriti suur oli Austraalia tõus,
mis oli mullu 15.; tšehhid hoidsid siis
11. kohta.
Islandi puhul on muu hulgas esile
tõstetud demokraatia kõrget taset,
sugude võrdsust (ikka veel meenuta6
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des, et Euroopa esimene valitud naispresident oli Vigdís Finnbogadóttir),
väikest vangide arvu, üldist kirja
oskust ja raamatulembust (suurim
trükitud ja loetud raamatute suhtarv
maailmas!), ohtlike loomade puudumist jm.
Kolm Balti riiki kuuluvad kõrge
rahutasemega, kaardil heledama
rohelisega märgitud riikide hulka.
Eesti on aastaga mitu kohta langenud (31.-lt 38.-ks), veidi on halvenenud Läti koht (39. asemel 40.), seevastu Leedu on tublisti tõusnud –
46.-lt 37.-ks.
Üsna kõnekas on tabeli lõpp alates 151. kohast: Nigeeria, Venemaa,
Põhja-Korea, Pakistan, Kongo
demokraatlik vabariik, Sudaan,
Somaalia, Kesk-Aafrika vabariik,
Lõuna-Sudaan, Afganistan, Iraak
ja Süüria. Tasub ehk mainida seda-

Riigid on GPI järgi jagatud viide kategooriasse: tumeroheline märgib väga
kõrge, heledam roheline kõrge, kollane
keskmise, oranžikas madala ja punane
väga madala rahutasemega maid.
Jooniselt on näha idapoolkera riikide
jaotumus alaliigiti Allikas: Institute for
Economics and Peace

gi, et USA ei ole tabelis samuti sugugi mitte auväärsel kohal,
nimelt 94. Euroopa riikidest on
kuus viimast Kreeka (üldtabeli
61.), Küpros (68.). Kosovo (69.),
Makedoonia (71.), Türgi (135.) ja
Ukraina (150.).
Institute for Economics and Peace /
Loodusajakiri
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Uudne metoodika lubab satelliidilt

mõõta vilja ja rohu kõrgust
Foto: www.dlr.de

E

esti teadlased arendavad koostöös Saksa kosmosekeskuse ja Eesti talunikega uudset
metoodikat, mis võimaldab satelliidilt mõõta vilja ja rohu kõrgust. Saksa
kosmosekeskuse TanDEM-X satelliit
mõõdab kõrgust 700 km kauguselt
kosmosest umbes 10 cm täpsusega.
Tartu teadlased on maailmas väheseid, kelle käsutusse jõuavad satelliidi andmed. Sel suvel tehakse nende
alusel eksperiment Rannu katsealal.
Peale satelliidipiltide tehakse koostöös Eesti maaülikooli ja Rannu
katseala talunikega hoolikaid mõõtmisi välitöödel: mõõdetakse rohuja põllukultuuride kõrgust, kuiva ja
märga biomassi ning mullaniiskust.
Andmete kogumisele järgneb sügisel põhjalik analüüs, mille tulemusel
täiustatakse kõrguse hindamise andmetöötluse metoodikat.
Tulevikus saab sellest täppisviljeluse rakenduste oluline komponent,

TanDEM-X satelliit
mis võimaldab talunikel saada oma
põldudest parema ülevaate ja teha
targemaid otsuseid. Teadlaste hinnangul on teenuse sihtrühm eelkõige suurtalunikud: selleks et saada pilt
põldude seisukorrast, ei ole Tartu
observatooriumi teaduri Kaupo
Voormansiku arvates kuigi kuluefektiivne põlde ükshaaval läbi käia. Eestis
on talud pindalalt üsna suured, nii et
säärane rakendus tasub ennast ära.

TanDEM-X oli algul planeeritud
põhiliselt kaardistama seni täpseimat
ülemaailmset kõrgusmudelit. Peagi
selgus, et satelliitide signaal läbistab
taimestikku arvatust paremini ning
ilmnesid võimalused arendada metsandus- ja põllumajandusrakendusi.
Metsa kõrguse mõõtmise rakendus
on ennast viimaste aastate katsetes
tõestanud.
Arendustöö õnnestumisse annavad oma panuse Tartu observatoorium, tarkvaratehnoloogia arenduskeskus, Tartu ülikool, Eesti maaülikool ning Eesti põllumajandusettevõtted, osaühingud Rannu Seeme ja
Rannu Mõis.
TanDEM-X kohta loe http://www.
dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/
tabid-10378/566_read-426/#/gallery/345.
Tartu ülikool /
Tartu observatoorium /
Loodusajakiri

A

ustrias tegutsev looduskaitseorganisatsioon European
Wilderness Society (EWS)
teatas juuli keskel ilmselge nördimusega, et kaks Šveitsi kogukonda, Zernez ja S-chanf, hääletasid
vastu kavadele luua nende piirkonnas Šveitsi rahvuspargi Val Müstairi
puhvertsoon ja ütlesid üksiti „ei”
sealsele biosfäärikaitsealale. Kolmas
kohalik kogukond Scuol oli puhvertsooniga nõus. Šveitsis on kogukondadel teatavasti väga suured õigused
– ja neid ollakse kanged kasutama.
UNESCO biosfäärikaitsealade
kontseptsioon eeldab, et tuumala
ja üleminekuala vahel on puhvertsoonid; antud juhul on tuumalaks
just see rahvuspark. Väga tõenäoliselt võtab UNESCO sügisel Val

Müstairilt biosfäärikaitseala tiitli ära.
EWS tuletas meelde, et biosfäärikaitseala ei ole tavaline kaitseala. Kestlik regionaalareng ning inimeste suhted keskkonnaga, samuti
loodus- ja kultuurmaastiku kaitse
ja hoid ning kohaliku majanduse
edendamine käivad selles kontseptsioonis käsikäes. Nii peaks biosfäärikaitsealad olema hea elukorralduse näidised teistele kohtadele.
EWS toob näiteid, kus Alpides
on tõesti biosfäärikaitsealad inimestele ja majandusele kasu toonud. Näiteks teisel Šveitsi biosfäärikaitsealal Entlebuchis olevat tänu
sellele arenenud turism toonud
sisse 30 miljonit franki ja loonud
400 uut töökohta. Austria biosfää-
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Üks Šveitsi biosfäärikaitseala kaotab oma staatuse

Šveitsi rahvuspark Graubündeni kantonis
rikaitsealal Grosses Walsertal on
nn mägimatkakülades käiku läinud mitu taastuvenergia projekti. Ka Prantsusmaa ja Itaalia piiril
asuv Monte Viso sai 2013. aastal
biosfäärikaitsealaks.
EWS/Loodusajakiri
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Suuri loodusõnnetusi ja äärmuslikke ilmaolusid tuleb Eestis ette harva, kuid siiski. Kaader 2005. aasta jaanuaris Eestit tabanud
kaosest, mille eel hoiatati, et tuleb kõigi aegade suurim torm

Eesti asub

kliimamuutuste
tulipunktis
Kui Venemaa põhjapealinn Peterburi ja Gröönimaa keskus
Nuuk kõrvale jätta, siis on Tallinn Reykjavíki, Helsingi ja Oslo
järel üks maailma põhjapoolseimaid pealinnu. Seetõttu on
meil iga kuum suvepäev arvel ja kliima soojenemist võib
ainult tervitada. Aga kui soojust saab liiga palju?
Mait Sepp, Valentina Sagris, Tanel Tamm

E

esti elu ja siinse olematu kliimamuutuste-arutelu põhjal on
jäänud mulje, et globaalne kliimasoojenemine on kauge probleem
ega puuduta meid. Elame nagu vanajumala seljataga, kus viimase aja ainsa
ilmakatastroofina osatakse nimetada vaid 2005. aasta jaanuaritormi.
Ka selle õppetunnid hakkavad vaikselt unustuse hõlma vajuma. Taas on
8
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hakanud kerkima küsimus, kas oleme
järgmiseks loodusõnnetuseks valmis
või upuvad järgmine kordki kümned autod, sest keegi ei taibanud neid
õigel ajal ohutumasse kohta viia.
Tegelikult elame vaata et kliimamuutuste tulipunktis. Viimasel sajandil on kliima soojenemine olnud suhteliselt kõige kiirem just põhjamaades
[1]. Ent vastupidi jaanuaritormi moodi

vaatemängulistele loodusõnnetustele
toimub enamik kliimamuutusi aegamisi ja peaaegu märkamatult. Ühel
aastal on kevad kriipsu võrra soojem,
ühel suvel on paar päikesepaistelist
päeva rohkem kui eelnevatel.
Eesti kliimas on toimunud drastilised muutused, neid on põhjalikult
kirjeldatud raamatus „Eesti kliima
minevikus ja tänapäeval“. Peamised
muutused on aset leidnud talvel ja
kevadel. Näiteks mõnikümmend aastat tagasi oli meil märts klimatoloogia
seisukohalt talve-, nüüd aga täielikult
kevadkuu [11].
Ka Eesti suved on läinud mõnevõrra soojemaks. Kui võtame näiteks Türi
ilmajaama andmed ajavahemikust
1951‒2010, siis kolme suvekuu (juuni,
juuli, august) ööpäeva keskmine õhutemperatuur aastatel 1951‒1980 oli
15,3 °C ja järgneval kolmekümne aasta
pikkusel perioodil 16 °C.
Nende kraadide põhjal pole tõus
kuigi tähelepanuväärne. Ent kui vaatleme kogu kuuekümneaastast ajavahemikku, siis on meie suved soojenenud 1,5 kraadi võrra (◊ 1). Seejuures
kõige enam on soojenenud juulikuu:
suisa 2,4 kraadi võrra.
Teaduslikult väljendatuna on
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◊ 1. Suve keskmine õhutemperatuur Türi meteoroloogiajaamas aastail 1951–2010.
Must pidevjoon kajastab suundumust: näeme, et Eesti kliima on aja jooksul soojenenud 1,5 kraadi võrra
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Kuumus tingib hädaolukordi.
Andres Tarandi kogutud ajalooliste
ilmauudiste järgi [11] elasid meie esivanemad praegusega võrreldes lausa
karmides kliimaoludes. Asjata pole
Eesti rahvarõivasteks paksud vammused ja mitmekordsed alusseelikud.
Vanasti oligi külm.
Ent viimase aja suvede soojenemist, mainitud 1,5 kraadi, võime vaadata pisut teises, süngemas võtmes.
Kas Eestimaa suved on juba nii soojad,
et muutuvad siinsetele inimestele eluohtlikuks? Pole midagi parata: põhjamaalastena oleme pigem kohastunud
taluma külma kui liiga kuuma ilma.
Kõrge õhutemperatuur ei mõjuta
inimesi ainult seeläbi, et sunnib neid
minema lähimasse randa, ostma jäätist ja karastusjooke. Paraku vallandab
kuumastress paljudel kaaskodanikel
kroonilisi haigusi. See mõjub väikelastele ja vanuritele teinekord sedavõrd
kurnavalt, et põhjustab surma.
Kõige tuntum ja traagilisem oli
Euroopas 2003. aasta kuumalaine,
mille käigus suri Prantsusmaal üle
14 000 peamiselt vanema inimese.
Eestis oli 2003. aasta suvi pigem jahedapoolne. Ent 2006. aasta Euroopa
kuumalaine haaras juba ka meid.
Põhiliselt ohustavad inimesi väga
kõrge päevane õhutemperatuur
(ööpäeva maksimumtemperatuur) ja
kuumad ööd ehk kõrge ööpäeva miinimumtemperatuur. Viimased on ehk
ohtlikumadki, sest ei lase päevasest
kuumastressist taastuda.
Niisiis, loeme Türi andmetest üle,
mitu ohtlikku suvepäeva oli meil
vanasti ja kui palju on praegu. Oleks
see nõnda lihtne!

°C
18

1951

mõ
lema muutuse statistiline usaldusväärsus 99%. Teisisõnu: tegu pole
lihtsalt aastatevahelise muutlikkusega, vaid tõesti kliimamuutusega.
Muide, Türi ilmajaama on hea aluseks
võtta seetõttu, et jaama õhutemperatuuriandmed kirjeldavad väga hästi
üsna suurt osa Mandri-Eesti kliimamuutustest [4]. Kirde- ja Kagu-Eestis,
nagu ka meie saartel ja rannikulähedastes linnades, on kliima pisut teistsugune, kuid ka seal on suved üldiselt
muutunud soojemaks [11].

0

◊ 2. Kuumapäevadeks peame neid päevi, mille maksimumtemperatuur on vähemalt 27 °C. Joonis kajastab selliste päevade arvu aastas ajavahemikul 1951–2010,
aluseks on Türi meteoroloogiajaama andmed. Siingi on märgata, et aja jooksul on
leitsakupäevi aina rohkem ette tulnud
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◊ 3. Ööpäeva maksimumtemperatuur Pärnus 2014. aasta juulis ja augusti alguses.
Selle ajavahemiku, täpsemalt 25. juuli kohta on õnnestunud saada üsna pilvitu
satelliidipilt, mis aitab meil teha geoinformaatika-arvutusi soojussaare efekti ja
elanikkonna paiknemise kohta. Siinses kirjutises on kuumapäevadena arvestatud
neid, kus temperatuur tõuseb vähemalt 27 kraadini; terviseamet kuulutab hädaolukorra välja siis, kui sooja on vähemalt 30 °C

Siin ilmneb metoodiline segapuder,
sest eri maades võetakse riski piirina
arvesse erisuguseid temperatuurinäite. Näiteks peetakse tavaliselt ohtlikuks öid, kui õhutemperatuur ei lasku
alla 25 soojakraadi. Türil pole aga vaa-

deldava 60 aasta jooksul (1951–2010)
ühtegi sellist ööd olnud.
Eestis terviseametis koostatud riskianalüüsi järgi peetakse hädaolukorraks olukorda, kui kahel järjestikusel
päeval tõuseb ööpäeva maksimum-
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◊ 4. Mullu 25. juuli Landsat 8 satelliidipildi soojuskanali järgi arvutatud maapinna
temperatuur. Soojussaartena tulevad esile Lavassaare, Maima ja Tootsi turbaväljad, aga ka mitu asulat. Valged laigud joonisel on pilved

◊ 5. Maapinna temperatuur Pärnus mullu 25. juulil (kell 11.30). Värviga tähistatud
pinnad on eri temperatuuriga paikkonnad alates 30 soojakaardist. Sellel päeval
mõõdeti Pärnu-Sauga ilmajaamas maksimaalseks õhutemperatuuriks +29,9 °C
(kell 18). Foto tegemise ajal oli õhutemperatuur ilmajaamas +25 °C, Pärnu suuremate asfaltplatside pind oli aga kuumenenud üle 45 °C
temperatuur üle 30 soojapügala [12].
Sellised juhud on väga harvad, ent
siiski: näiteks 2014. aasta juuli lõpus
mõõdeti suures osas Eesti ilmajaamadest päeva maksimumiks vähemalt
30 soojakraadi.
Kuna teaduskirjanduses ei ole kuumalainet täpselt määratletud, peame
ohtlikeks neid päevi, mille maksimumtemperatuur ulatub üle +27 °C. Päris
laest pole see piir võetud. Statistilises
mõttes tähistab seda ajavahemiku
1951–2010 Türi ööpäeva maksimumtemperatuuri 98-protsentiil. See tähen10

|410| EESTI LOODUS AUGUST 2015

dab, et uurime vaid neid 2% päevi, mille
maksimumtemperatuur oli kõrgem kui
ülejäänud 98% päevadest.
Siia oleks hea kõrvale panna ööpäeva miinimumtemperatuuri kõige kõrgemad näidud, kuid need on Eestis
ehmatavalt madalad. Türi andmetel
on 98-protsentiil vaid 15 soojakraadi,
millega võib kuumarabanduse asemel
hoopis nohu saada.
Palavate päevade arvu aastas kajastavalt jooniselt (◊ 2) on selgelt näha,
et 2010. aasta on olnud erakordselt
soe võrreldes eelmise 59 aastaga.

Tegelikult olid kuumad ka järgnevate aastate suved, kuid ilmateenistuse statistika järgi ei ole 2010. aasta
rekordeid siiski ületatud (2014. a seisuga). Mullu suvel kestis kuumalaine
kuus ja 2010. aastal seitse päeva järjestikku, st mõnes ilmajaamas mõõdeti +30 °C [7].
Kui jätta 2010. a piik välja, on
kliimamuutus kuumalainete poolest esimese 30 ja järgneva 29 aasta
võrdluses ikkagi üsna muljet avaldav.
Ajavahemikul 1951‒1980 oli kokku
32 ja aastatel 1981‒2009 juba 83 leitsakupäeva.
Soojussaare efekti tuleb ette ka
meil. Suvekuumusel on veel üks külg,
millega me siin metsasel maal kuigivõrd arvestada ei oska. Need on linnade nn soojussaared. See teema on
meile üsna võõras, pigem seostatakse
seda kaugete suurlinnadega.
Ent ka Eestis neelavad asfalt,
betoon ja pigitatud majakatused päikesekiirgust palju intensiivsemalt kui
looduslikud pinnad ning nende kohal
on õhutemperatuur tublisti kõrgem.
Kui hoolitsetud muruplatsil asuv
ilmajaam mõõdab standardsel kahe
meetri kõrgusel õhutemperatuuriks
25 soojakraadi, siis kaubanduskeskuse
parkimisplatsil või linnateede ristmikul võib see näit olla vähemalt +40 °C.
Võttes arvesse mürkaineid, mis tekivad kuumal ja päikesepaistelisel päeval
liikluse heitgaasidest fotokeemiliste
reaktsioonide teel, võivad olud suvepäevadel linnas päris hulluks minna
(loe ka tekstikasti lk 11).
Küllap on tekkinud küsimus, kuidas õigupoolest kuumalaine Eestimaal
välja näeb. Võtame näiteks eelmise
aasta juuli (◊ 3). Riigi ilmateenistus on
toonast kuud iseloomustanud nõnda
[8]: „Eesti keskmine õhutemperatuur
oli 19,6 °C (paljuaastane keskmine
16,7 °C). Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 32,3 °C (31. juuli,
Kunda) ning miinimumiks 7,4 °C
(5. juuli, Pärnu). Eesti keskmine sajuhulk oli 38 mm (paljuaastane keskmine 72 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti
30 mm (1. juuli, Valga). Eesti keskmisena oli päikesepaistet 357 tundi (pal-
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Heitgaaside fotokeemiline reaktsioon

K

juaastane keskmine 280 tundi).“
Et olukorda paremini kirjeldada, on mulluse kuumalaine esimese päeva ehk 25. juuli kohta õnnestunud saada Landsati satelliidifoto.
Enamasti on avalikult kättesaadavates andmebaasides küll hiigelkogus
Maa tehiskaaslastelt tehtud pilte, kuid
Eesti on neil tavaliselt kas osaliselt või
täielikult pilvedega kaetud. Isegi sellel
haruldaselt selgel fotol on valgete laikudena näha päris palju pilvi.
Soojussaare efekti põhikomponenti – Maa pinnal asuvate tehisobjektide ülekuumenemist – saab hinnata
nende satelliidipiltide abil, kus on olemas nn soojuskanal, teisisõnu sensor,
mis suudab pildistada spektrivahemikus 10,30–12,50 µm. Niisugune sensor on olemas USA kosmoseagentuuri NASA satelliidil Landsat 8.
Landsat 8 piltidel on veel üks
kitsaskoht: ühte ja sama kohta pildistab satelliit vaid iga 16 päeva
tagant. Seega, lühiajalised ilmastikunähtused ei pruugi pildile jääda.
Selle satelliidi seadmete positiivne
külg on aga suur lahutusvõime: kõige
väiksem pildielement ehk piksel on
30 x 30 m. Satelliidipiltide puhul
peetakse seda suure lahutusvõimega
andmestikuks.

milise sudu suhtes lapsed ja eakad
ning astmat põdevad inimesed.
Ohustatud on ka väljas töötavad
inimesed, sest sisse hingatud saasteainetest võib organismi püsima
jääda koguni 70%. Kõige sagedasemad fotokeemilise sudu põhjustatud tervisehädad on silmade ärritus,
köha, valu rinnus, hingamisraskused, peavalu ja väsimus [10].

Foto: Sven Začek

Valge-toonekure pojad hoiavad nokad
avali, et nõnda vältida keha ülekuumenemist

uivadel ja päikesepaistelistel
päevadel ilmneb väga tiheda liiklusega linnades nähtavust halvendav vine, mis on fotokeemiline sudu. See tekib heitgaasides sisalduvate lämmastikoksiidide
ning lenduvate orgaaniliste ühendite
vahelisest reaktsioonist, mille saadusteks on aerosoolid ja osoon.
Kõige tundlikumad on fotokee-

Vähemalt kolmekümnekraadiseid leitsakupäevi saame tunda peaaegu igal suvel.
Neid päevi on iseäranis raske taluda linnatänavail, kus temperatuur kipub tumeda
aluspinna (asfalt jms) tõttu tõusma väga kõrgele. Mõistlik on püsida kodus või
otsida jahutust veekogudest

Päris ilmekalt tuleb soojussaarena
esile Pärnu linn (◊ 4), iseäranis Turba
tänava tööstusalad, Papiniidu tänava kaubanduskeskused ja Mai rajooni
ridaelamud. Oma jõe- ja rannaalade,
parkidega ning eramurajoonidega jätab
Pärnu küllaltki looduslähedase rohelise
mulje, kuid üllatuslikult on terve kesklinn kuumalaine ajal tunduvalt tulisem
kui linna ümbrus üldiselt (◊ 5).
On ilmselge, et kuumalaine tulipunktides kaubanduskeskuse parklates, ristmikel, tööstusaladel ja ka
turbaväljadel ei ela tegelikult kedagi.
Geoinformaatika meetodid lubavad
meil aga temperatuuri- ja rahvastikuandmeid kombineerides koostada
üsna huvipakkuvaid ülevaateid.
Näiteks võtame statistikaametist
Pärnu elanikkonna andmed ja koostame kaardi nende linnakvartalite

kohta, kus elab kõige rohkem üle 65
eluaasta vanuseid inimesi. Ehk siis
vaatleme üht riskirühma, kellele kuumus võib eriti halvasti mõjuda.
Ühitades rahvastiku vanuse kaardi
satelliidipildilt saadud soojussaartega,
tulevad üsna selgelt esile need Pärnu
piirkonnad, kus elavad vanemad inimesed on kuumalainetest tõepoolest
ohustatud (◊ 6). Punase laiguna paistavad jällegi välja Mai rajooni ridaelamud, kus elab küllaltki palju vanureid ja
kus suvepäevad võivad minna ülemäära kuumaks. Tulevikus tasuks mõelda
selle peale, kas Mai piirkonnas saaks
haljastust või asfaltplatse planeerida
nõnda, et soojussaare mõju vähendada.
Peale Pärnu linna paistavad satelliidipildilt kuumatäppidena silma eranditult kõik asulad. Geoinformaatika
rehkendustega võime välja arvutada
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Suvepealinna palavaimad paigad.
Täpsema analüüsi tarvis lõikasime suurest pildist välja Pärnumaad katva osa.
Esmalt jäävad Pärnumaal eredate
soojuslaikudena silma rabad, eelkõige suured turbatootmisalad Tootsis
ja Lavassaares. Tume turbapinnas on
juba ennelõunal kuumenenud 40‒50
kraadini.
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◊ 6. Soojussaarte võimalikku mõju saab hinnata, kaardistades riskirühmade
tundlikkust. Antud juhul on satelliidipildilt saadud soojuslaigud ühendatud eaka
elanikkonna paiknemise ja osatähtsuse kaardiga. Mida rohkem elab piirkonnas
vanemaid inimesi ja mida tugevam on soojussaare efekt, seda suurem on mõju
riskirühmale. Ruumilised andmed linnade rahvastiku kohta 100 x 100 m ruutudena pärinevad statistikaametist
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◊ 7. Kõik tiheasustuse paikkonnad kannatavad soojussaare efekti all. Valged
numbrid märgivad keskmist pinnatemperatuuri omavalitsusüksuses, punased piirid ja numbrid aga vastavalt tiheasumite piire ja keskmist pinnatemperatuuri
ka iga omavalitsuse ja tiheasustusala keskmise temperatuuri sellelsamal
25. juuli ennelõunal (◊ 7).
Statistikaameti järgi on tiheasustusalad, õigemini tiheasustusega
paikkonnad, kõik need alad, kus hoonete vahele jääb alla 200 meetri ja
rahvaarv on vähemalt 200 inimest [9].
Pildilt tulevad selgelt esile Halinga ja
Sauga vald, mis suurte turbakarjääride tõttu on pisut soojemad kui ümbritsevate omavalitsuste alad. Väga sel12
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gelt kõrgema temperatuuriga on kõik
linnad, alevid ja isegi kõik vähegi
tihedama asustusega külad.
Kuumalained linnades on suur tulevikuprobleem. Tuleviku ennustamine pole kunagi olnud kuigi tänuväärne tegevus. Ent kuumalainete mõju
kohta võib üsna kindlalt väita, et meie
linnad ja asulad muutuvad edaspidi aina haavatavamaks. Siin võime
arutleda kahe aspekti üle: sotsiaalsed

arengud ja kliimamuutused.
Alustame sotsiaalsest küljest, mis
oma arengukiiruse ja mõju suuruse
poolest ületab tunduvalt kliimamuutuste suundumusi. Siin on tendentsid paraku väga lihtsad ja loogilised:
Eestis jätkub linnastumine ja rahvastiku vananemine.
Seega koguneb linnadesse aina
rohkem inimesi ja vanurite osakaal seal aina suureneb. Muu hulgas tähendab see arenguid, millest
on rääkinud kirjanik ja semiootik
Valdur Mikita [6]: meil elab praegu viimane põlvkond maavanaemasid. Tulevikku vaadates tähendab see
seda, et linnade kuumalained hakkavad üha rohkem mõjutama ka teist
väga tundlikku rühma – lapsi. Aina
rohkem linnalapsi jääb tulikuumadele asfaltplatsidele mürgiseid heitgaase sisse hingama.
Kliimamuutustega on lood keerulisemad. Valitsustevahelise kliimatöörühma (IPCC) värsked prognoosid ei
ole kuigi lohutavad. Isegi sel juhul, kui
inimkond kasvuhoonegaase atmosfääri enam juurde ei paiskaks, jätkuks kliima globaalne soojenemine
vähemalt 21. sajandi lõpuni [3, 5].
Loomulikult pole enamik meist
nõus ega valmis oma tarbimisharjumusi päevapealt muutma, mistõttu
on ka IPCC kliimamuutuste ennustamisel aluseks võtnud mitu inimkonna võimalikku käitumisstsenaariumi.
Nendes käsitletud kasvuhoonegaaside sisaldus ja seeläbi atmosfääri lõksu
jääv soojuskiirguse hulk on omakorda
aluseks kliimamudelitele.
Nende mudelite järgi arvutatakse muu hulgas, kui suur on planeedi
õhutemperatuur aastail 2040‒2070 ja
2070‒2100. Globaalsed kliimamudelid on omakorda regionaalsete kliimamudelite sisend: et näha ette muutusi väiksemates piirkondades, näiteks Läänemere ümbruses.
Eestis tehti keskkonnaagentuuri
eestvõttel uuring [5], mille raames
modelleeriti meil aset leidvad kliimamuutused aastate 2040‒2070 ja
2070‒2100 kohta. Seejuures kasutati projekti EURO-CORDEX raames
peamiselt Põhjamaades loodud kliimamudelite kogumit. Töö aluseks
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Keskmine kuumapäevade arv aastas Türil normkliima perioodil 1971–2000 ning aastatel 2040–2070 ja 2070–2100 kasvuhoonegaasiheite eri stsenaariumide korral: RCP 4.5 on realistlik ja RCP 8.5 pessimistlik stsenaarium; need on koostanud rahvusvaheline
kliimatöörühm (IPCC). Kuumapäevaks on peetud päeva, mille maksimumtemperatuur oli vähemalt 27 °C
Normkliima
RCP 4.5
RCP 8.5
Periood
1971–2000
2040–2070
2070–2100
2040–2070
2070–2100
Leitsakupäevade arv
8,7
17,7
21,7
20,6
32,4
parem oleks muidugi koostada tulevaste kuumalainete kohta eraldi mudelid. Ent piirdume siiski lihtsa statistilise rehkendusega, liites normkliima
andmetele mudeli rehkendatud temperatuuritõusu; keskkonnaagentuuri
prognoosis on normkliimaks võetud
ajavahemiku 1971‒2000 kliima. Selle
lihtsa tehte alusel saame hinnangulise
suve kuumapäevade arvu (vt tabelit).
Muutus on üsna ehmatav.
Siiski ei peaks me tabelis toodud
arvudesse suhtuma ülemäära dramaatiliselt, sest sellise hinnangu puhul on
määramatuse osakaal väga suur. Kuid
me peaksime endale teadvustama, et
praeguste suundumuste järgi muutuvad kuuMe peaksime endale teadvustama, et
malained lähitulevikus
tavaliseks nähtuseks ja
praeguste suundumuste järgi muutu
nuhtluseks. Need võivad
vad kuumalained lähitulevikus tava
kesta nädalaid ja seada
liseks nähtuseks ja nuhtluseks.
paljude meie lähikondsete tervise suurde ohtu.
Nõnda oleks mõistIPCC tiiva all on kliimamudeleid lik juba praegu mõelda sellele, kuidas
koostatud juba üle veerandi sajandi ning leitsakuga kaasnevate hädadega toime
need on aastate jooksul muutunud üha tulla ja uute oludega kohaneda. Kõige
täpsemaks. Sellegipoolest kipuvad klii- lihtsam soovitus on soetada eluruumamudelid ka teaduse praegusel tase- midesse konditsioneerid. Arukas on
mel globaalset soojenemist tublisti üle mõelda ka pisut laiemalt sellistele
hindama. Samas ei ole märke, et üle- meetmetele, mis vähendaksid kuuilmne atmosfääri paisatud kasvuhoone- masaarte tekkimise ohtu. Võib-olla
gaaside kogus väheneks. Pigem vastupi- on mõnda hiigelplatsi rajades tardi: kohati ületab kasvu kiirus isegi kõige gem kasutada asfaldi asemel heledaid
tänavakivisid. Ehk pole üldse nii suuri
mustemad stsenaariumid [2].
Kuna atmosfääri keemilise koos- kivisillutisega väljakuid vaja või siis
tise (st kasvuhoonegaaside sisaldu- planeerida neisse puu- ja mururibad.
Kaubanduskeskuste puhul ei peaks
se) ja atmosfääri temperatuuri vahel
on suhteliselt lihtsad seosed, toob niivõrd panustama autoga ligipääõhku paisatavate kasvuhoonegaasi- setavusele ja uute hoonete projekde hulga suurenemine paratamatult teerimisel võiks eelistada murukatukaasa meie planeeti ümbritseva õhk- seid. Parkidesse sobiks rajada rohkem
purskkaeve ja vihmuteid.
konna temperatuuri tõusu.
Neid ja teisi sedalaadi lahendusi
Keskkonnaagentuuri tulevikuprognoosis [5] esitatud õhutemperatuuri tasub järgida juba praegu, et tulevitõusu väärtuste põhjal saame ennus- kus ära hoida kulukaid ümberkorraltada ka suviseid kuumalaineid. Sellest dusi ja -ehitusi.

Artikkel on valminud projekti „Kliima
muutuste mõjude hindamine ja koha
nemismeetmete väljatöötamine pla
neeringute, maakasutuse, inimtervise
ja päästevõimekuse teemas“ raames.
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võeti kaks IPCC stsenaariumi: realistlik ja pessimistlik stsenaarium.
Realistliku stsenaariumi (IPCC
järgi RCP 4.5) alusel suudab inimkond kasvuhoonegaaside heites
kokku leppida ning seda ajapikku piirata. Pessimistliku stsenaariumi järgi
(RCP 8.5) mingeid kokkuleppeid ei
sünni ja kasvuhoonegaase paisatakse
õhku aina rohkem [3, 5].
Esimese, põhistsenaariumi põhjal on sajandi lõpus Eestimaa suved
praegusest keskmiselt 2,2 ja pessimistlikuma arengu järgi 3,8 kraadi
soojemad [5]. Kas see nii läheb, on
keeruline öelda.
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Kuidas loodus toimib?

Koduhiir on teadlastele pakkunud ohtralt avastusi. Ühes katses leiti, et kui tavaliselt sööb see loomake päevas 5 g jagu, siis
imetades ligi viis korda rohkem, 23 g

Hiirepoja hind
Bioloogide seas on laialt tuntud nn hiire-elevandi graafik,
mis näitab, et mida suurem on mõni püsisoojane loomaliik, seda aeglasem on tema ainevahetus. Samamoodi võiks
üldistada ka loomade sigimise ja eluea suhet: mida kauem
elab, seda vähem järglasi saab. Näiteks hiire eluiga on kuni
paar aastat, ent ta poegib kaks-kolm korda aastas ning
igasse pesakonda jagub kuni tosin poega. Elevant seevastu võib elada isegi 70 aasta vanuseks, kuid hakkab sigima
alles kümneaastaselt ja toob iga mitme aasta tagant ilmale
vaid ühe poja.
Anne Kirk

N

iisugune üldine seos kehtib peale imetajate ka mõnes
teises loomarühmas, näiteks roomajatel [20]. Näib koguni, et
sama suundumus ei kehti mitte üksnes loomaliikide omavahelises võrdluses, vaid ka sama liigi piires. Küllap
14
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mõnigi loomakasvataja on kogenud,
et väga viljakad loomad ei ela kuigi
kaua. Väga viljakat looma peab poputama ja hästi toitma, hoidma külmetumast jne, sest ta võib kergesti haigestuda ja looja karja minna. Inimeste
kohta aga ütleb kõnekäänd: „Elad kiirelt, sured noorelt!“
Konflikt elujõu ja viljakuse vahel

pole pelgalt talupojatarkus, vaid on
leidnud mõnegi loomaliigi puhul ka
teaduslikku kinnitust [3]. Katsete
põhjal tuleb sigimisele kulutatav energia teinekord tõesti otsekui
looma eluea hinnaga. Energiat, mille
loom kulutab sigimise peale oma eluea
või ka tulevase sigimise või muude
elutähtsate võimaluste arvelt, tähistavad teadlased märksõnaga „sigimise
hind“ (cost of reproduction). Teadlaste
keeles väljendudes on sigimise ja eluea
vahel „lõivsuhe“ (trade-off): ühte suurendades kulub teist vähemaks.
Populatsiooniuuringutes pööratakse suurt tähelepanu pisiimetajatele, sest neil vahelduvad põlvkonnad
kiiresti ja uurijatel kulub vähe aega,
et saada ülevaade mitme põlvkonna hiirte elust. Pealegi võtavad nad
märksa vähem ruumi ega vaja nii keerukat kohtlemist kui suurimetajad.
Siinses kirjatükis püüangi pisiimetajate sigimise hinda lahti mõtestada. Millele energia peamiselt
kulub? Mis piirab viljakust? Mida
nõuab vanematelt hiirepesakonna

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Otsesed kulud: sööks veel, aga lihtsalt ei mahu! Ühes katses sõi laboris elav koduhiir enne tiinestumist
5,5 grammi päevas, ent tiinena kasvas tema toiduvajadus 8 grammini
[19]. Kaks-kolm päeva enne sünnitust toiduvajaduse kasv pidurdus.
Kõhuõõnes läks lihtsalt kitsaks: suureks kasvanud looted ja suur toiduhulk ei mahtunud enam sinna koos
ära.
Tohutult toitu vajavad emasloomad imetamise ehk laktatsiooni
ajal. Koduhiirel kestab see 18 päeva.
Esimesel kümnel päeval suurenes
katses toiduvajadus sedamööda, kuidas kasvasid pojad. Siis aga, jõudnud
suurte pesakondade mammadel lausa
23 grammini päevas, enam ei suurenenud, kuigi toitu oli külluses.
Ilmselt tuli taas ema võimetele piir
ette: kas ei suuda seedetrakt rohkem
toitu läbi töötada või piimanäärmed
rohkem piima eritada. Suuremate
pesakondade pojad hakkasid nüüd
toidupuuduses kõhnaks jääma. Ent
mida väiksem on poja kaal võõrutamise ajal, seda väiksem on tema võimalus ellu jääda.
Veelgi selgemalt ilmnes ema või-

Kõige koledam kuninganna pöörab pea peale üldise ettekujutuse viljakuse, kehasuuruse ja eluea
seostest. See on Ida-Aafrika kuivadel aladel maa-alustes käikudes
elutsev paljastuhnur, keda kuuldavasti saab peagi näha ka Tallinna
loomaaias.
Paljastuhnur (Heterocephalus
glaber) on erandlik imetaja. Elatakse
otsekui sipelgad ühiselt maa-aluses koloonias, üks sigiv emasisend
koos väheste sigivate isaste ja
hulga spetsialiseerunud töölistega, kes
ei sigi. Töölised
kaaluvad kõigest
30–35 grammi,
aga nende eluiga on ometi pikk,

kuni 32 aastat – nad sama hästi
kui ei vanane. Kaks korda suurem
kuninganna on väga viljakas, tuues
ilmale kuni 60 järglast aastas. Tema
eluiga on küll lühem, tosin aastat,
kuid väikse viljaka närilise kohta on
see siiski üllatavalt pikk.
Imetajate seas ainulaadne on
ka nende resistentsus vähi suhtes:
kasvajaid pole neil leitud ega suudetud isegi katsetega esile kutsuda. Elatakse lämmastiku- ja süsihappegaasirikkas ning hapnikuvaeses keskkonnas, milles
teised imetajad ilmselt
vastu ei peaks. Paljastuhnurite kolooniale
on omane tugev
sugulusristumine
(inbreeding).
(
Joonis: Andrei Miljutin
Foto: Kairi-Kristiine Haller

üleskasvatamine? Seejärel vaatlen,
kas kõnekäänul „Elad kiirelt, sured
noorelt” on kandepinda ka hiirte
maailmas ning mille järgi hiir õieti
otsustab, kui „kiirelt” oma elu mööda
saata. Kõiki neid küsimusi on bioloogid katsetega põhjalikult uurinud.
Kulud sigimisele võib jaotada
otsesteks ja kaudseteks, kuigi nad on
läbi põimunud ja päris lahus on neid
raske vaadelda [19].
Otsesed kulud on energia ja toit
ning kehaehituse kohanemine, et
järglased ilmale tuua [19]. Tiine või
imetava looma toiduvajadus võib olla
isegi kuni viis korda suurem kui mittesigival loomal [3]! Isasloomadel
kulub sigimishooajal palju energiat
omavahelisele konkurentsile ja territooriumi kaitsele.
Kaudseteks kuludeks võib pidada näiteks termoregulatsiooni,
immuunkaitset, sigimisega seotud
liikumisi ja mitmesuguste näärmete
arengut [19].

Pisiimetajate pojad on pigem pesahoidjad, suurematel pesahülgajad. Näiteks
koduhiirel kestab imetamine 18 päeva ja poegi võib ühes pesakonnas olla isegi
tosin. Pildil on küülikupuurist leitud vastsündinud rotipesakond
mete piir katses, kus leethiiremammade pesakondadesse sokutati võõraid poegi. Mamma võtab need küll
oma hoole alla, kuid kokkuvõttes
võõrutatud poegade arv ei suurene,
sest emasloom lihtsalt ei suuda rohkem süüa ega piima toota. Nii jäävad
mõned pojad alatoidetuks ja hukkuvad, kergemini hukkuvad ka ülekoor-
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matud emasloomad [9]. See hoiabki
pesakonna suuruse vaos.
Samasugused tulemused saadi
katsetes halljänesega, kellele sokutati oma poegadele lisaks kasupoegi
[21]. Jänestel sünnivad hästi arenenud pojad, nn pesahülgajad, erinevalt
hiirtest, kelle pojad on nn pesahoidjad. Imetava halljänese energiakäive
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ületab mitteimetava looma oma lausa
viis korda. Neli nädalat kestva imetamise ajal algul piimahulk suureneb,
saavutades teisel nädalal tipptaseme.
Seejärel aga hakkab piima hulk vähenema. Siis võivad pojad kõhnuda, aga
sel ajal hakkavadki nad taimset toitu
sööma.
Kehaehituse muutused. Et sigiv
loom suudaks süüa ja seedida mitu
korda rohkem toitu kui mittesigiv
(koduhiirel 23 g tavalise 5 g asemel),
peab kogu seedetrakt sellega kohanema. Maks ja kõhunääre, tegelikult
kogu seedetrakt suureneb, iseäranis
suureneb soole limaskesta absorbeeriv pind. Piimanäärmed muutuvad
palju, eriti tiinuse viimasel kolmandikul.
Kõik see nõuab lisaenergiat, mistõttu organismi rasvavarud vähenevad
tunduvalt. Ometi suudavad mõned
liigid, näiteks puuvillarott (Sigmodon
hispidus), siberi hamster (Citellus
undulatus) ja mügri, isegi tiinuse ajal
rasvavarusid koguda, sest ülikulukas
imetamisaeg seisab ju veel ees.
Üllatav küll, aga näiteks jänes suudab isegi raskel talvisel ajal koguda rasva, mida talve lõpul algaval
poegimisajal kulutada [21]. Kevadiste
poegade imetamise ajal kasutatakse
see rasv täiesti ära. Järgmiste, suviste pesakondade jaoks tuleb energiat
koguda juba vahetult toitudes.
Sigimishooaeg kestab halljänesel
kevadtalvest sügiseni, üheksa kuud.
Selle vältel püsib piima hulk enamvähem sama, küll aga jääb piim ajapikku lahjemaks. Rasva ja muud energiat on jänesepiimas kõige rohkem
just kevadel, mil pojad seda külmade

kaltsiumi eritumist uriini kaudu, et
seda oleks piimas rohkem [19]. Ema
luud jäävad nüüd veelgi hõredamaks
Mõistagi ei piisa kasvavatele loo- kui tiinuse ajal: mineraalide poolest
detele ja imevatele poegadele liht- vaesemaks jäävad isegi hambad kuni
salt igasugusest energiast, hädava- emailini välja. Luuhõrenemise määrajalik on hulk eri aineid. Näiteks ema- vad hormoonid; ei päästa isegi see, kui
piimas leiduvat valku vajavad hiire- ema toidus leidub kaltsiumi küllaga.
pojad seda rohkem, mida külmemas Imetamise lõppedes taastus katserottidel luude koostis ligi nelja nädalaga.
keskkonnas nad kasvavad [19].
Järglaste hulka võivad piiraJärglaste luustiku tekkeks ja arenta teisedki toitained ja vitamiinid.
Vä i kek ä s i t i i v a l i s e d
Kuna sigiv emasloom kulutab toidu
(Microchiroptera) kanotsimiseks palju aega, jääb ta kerge
navad tavaliselt vaid
mini silma ja küüsi röövloomadele.
ühte loodet, kuigi
nende kehakaalu järgi
võiks järglasi olla rohguks on kõigil imetajatel aga vaja kem. Seda põhjendatakse D-vitamiini
palju kaltsiumi. Selle ammutab emas- puudusega, sest ööelanikud ei saa piiloom suurelt jaolt iseenda luustikust. savalt päikest selle tootmiseks. Ilma
Tiinuse esimesel kolmandikul para- D-vitamiinita ei omasta aga organeb ka seedetrakti kaltsiumi omas- nism loodete arenguks vajalikul hultamise võime, vere kaltsiumisisaldus gal kaltsiumi. Ka on nahkhiirte toidus
püsib suur kogu sigimisperioodil. – putukates – kaltsiumi vähe [19].
Tiinuse lõpu poole, kui loote luustik on enam-vähem valmis, võib ema Kaudsed kulud: termoregulatkaltsiumivajadus väheneda.
sioon. Pesahoidjatel on vaja teha
Imetamise ajal hoiab ema tagasi kulutusi pesapoegade soojendamiilmade tõttu ilmselt ka kõige rohkem
vajavad [21].

Leethiir. Paljudele põhjaparasvöötme
pisiimetajatele on omane tsüklomorfsus: kevadised ja sügisesed põlvkonnad kasvavad ja sigivad sootuks eri
moodi. Näiteks leethiire varakevadised
pojad toovad veel samal suvel ise kakskolm pesakonda, sügisel aga heidavad
hinge. Sügisesed pojad aga panevad
talveks kasvule piduri peale ja elavad
umbes aasta
16
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Olla terve või viljakas? Nii energia kui ka eri ainete poolest võib
sigimine konkureerida teiste tähtsate
kehatalitlustega, näiteks immuunsüsteemiga [11]. Näiteks võib immuunsust pärssida rasvavaru vähenemine
imetamise tippajal. Just selline toime
ilmnes katsetes, kus hamsterlastel
eemaldati rasvavarud kirurgiliselt [4,
5]. Nimelt toodab rasvkude leptiini,
tähtsat ja mitmetähenduslikku hormooni, mis korraldab nii looma sigimist, toitumist kui ka immuunsust.
Isasloomadel on kindlaks tehtud, et
sigimishormoon testosteroon pärsib
otseselt immuunsust [12]. Sigimisele
tehtavaid suuri kulutusi kaetakse oma
tervise hinnaga.
Elad kiirelt, sured noorelt! Paljudel
põhjaparasvöötme pisiimetajaliikidel on kindlaks tehtud imetajate seas
ainulaadne nähtus, nn tsüklomorfsus: kevadised ja sügisesed põlvkonnad kasvavad ja sigivad sootuks eri
moodi [15, 17]. Seda on täheldatud mitmel Eestiski elutseval perekonnal, näiteks leethiirtel (Myodes),
uruhiirtel (Microtus), metshiirtel
(Apodemus) jt.

Toome näiteks Eesti tavalisima imetaja – leethiire – elukäigu.
Leethiirel erinevad varakevadel ja
suve lõpul sündinud põlvkonnad nii
kasvu kui ka sigimiskäitumise poolest. Varakevadised hiirepojad kasvavad kiiresti ning saavad suguküpseks
20–30 g raskustena, olles siis vaid
ühe-kahe kuu vanused. See kohort (st
samal ajal sündinud loomad) jõuab
veel samal suvel tuua kaks-kolm pesakonda. Sügiseks on kevadise kohordi
elujõud ammendunud ja nad heidavad hinge.
Suve lõpu poole sündinud kohortide hiired kasvavad aeglasemalt, et
jääda veel enne suguküpseks saamist talvituma. Sügise lõpu poole
nende kaal isegi väheneb. Vastu kevadet hakkavad nad taas kasvama (n-ö
teine kasvufaas), sigivad terve suve
ja surevad alles järgmisel sügisel. Nii
on kevadise kohordi eluiga alla poole
aasta, suvise-sügisese kohordi eluiga
keskmiselt umbes aasta [8, 16, 17].
Kaug-Põhjas on kasvamisega iseäranis kiire kevadistel ahas-uruhiirtel
(Microtus gregalis): Jamali poolsaarel saavad nad suguküpseks kõigest
20-päevaselt [17]. Ka Eesti leethiired
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seks. Eriti palju kulub soojust pisiimetajatel, kelle keha pindala on võrreldes
ruumalaga väga suur. Pisiimetajatele
oluline soojusenergia-allikas on nn
pruun rasv.
Suurematel loomadel, kelle järglased on enamasti pesahülgajad, on
pigem tegu, et saada lahti üleliigsest
soojusest, mis kaasneb hoogsa ainevahetuse ja piima tekkega.

Foto: Arne Ader

Ka aega kulub hiiremammal ohtra
toidu otsimiseks ja järglaste eest hoolitsemiseks. Nii jääb seda vähem teiste
liigikaaslastega suhtlemiseks, vastastikku karvkatte puhastamiseks ning
täid-kirbud võivad hakata liiga tegema. Ühes katses puhastati kolumbia susliku (Spermophilus columbia
nus) emasloomad välisparasiitidest,
peamiselt täidest. Selle mõjul paranes emasloomade seisund kohe ning
keskmiselt võõrutati rohkem järglasi
kui puhastamata kontrollrühmas.
Kuna sigiv emasloom kulutab toidu
otsimiseks palju aega, jääb ta kergemini silma ja küüsi röövloomadele.
Peale kõige võtavad pesapojad sagedase toidunõudmisega ohtralt matti
hiiremamma rahulikust uneajast [19].

17

Foto: Michael Sale / Flickr (Creative Commons)

Kuidas loodus toimib?

Nagu kukkurloomad ikka, kannab
kukkurhiir Antechinus minimus
oma jõnglasi kõhul kukrus
Armastada ja surra
ustraalias elavate kukkurhiirte (Antechinus, 12
liiki) isasloomad surevad kohe pärast sigimishooaega
suure kurnatuse tõttu haigustesse. Paarumisel on isaste vahel
väga tugev konkurents, kopulatsioon võib kesta isegi 14 tundi,
et vältida teiste isaste ligipääsu paarilisele. Sigimise
ajal sisaldab isaslooma veri
tohutus koguses testosterooni ja stressihormoone, kuid
immuunkaitse puudub täielikult. Emasloomad seevastu elavad kuni
kolm aastat.

Pruun-kukkurhiir
(Antechinus stuartii)

Joonis: Andrei Miljutin

A

on vahel üsna nobedad sigijad: olen
lahanud vaid 10 g raskust noort hiirt,
kes oli juba viljastatud; täiskasvanud
hiire kaal on 20–30 g [8].
Võib öelda, et sügisesed hiired
sõna otseses mõttes peatavad
oma vananemise. Noore organismi arengut ja sigimisküpsust näitab
kõige selgemalt sisenõrenäärmete,
näiteks tüümuse ehk harknäärme
seisund. Tüümus kahaneb sugulise küpsemise käigus ning täiskasvanud loomal on see täiesti taandarenenud.
Kevadel sündinud hiirtel kasvab
18
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tüümus kiiresti, ent varasügiseks
on see taas kahanenud, nelja kuu
vanustel loomadel sootuks kadunud. Hilissuvel sündinud kohordil
kulgeb tüümuse areng teisiti: sügisel jääb see küll väiksemaks, aga
kevadel suureneb taas koos looma
keha kasvuga, enne kui sigimisajaks
ära kaob.
Mitmel hiire- ja hamsterlaseliigil
on kindlaks tehtud, et kümne kuu
vanustel sügisese kohordi loomadel
on tüümus sama suur kui kevadise
kohordi kahe-kolmekuustel loomadel [15, 17]. See seaduspära on ilmnenud mitmesugustes keskkonnaoludes, stepist tundrani.
Vastu talve vähenevad ka teised
elundid ja kogu keha kaal. Võib
öelda, et need loomad on ühesuguses füsioloogilises vanuses, hoolimata sellest, et nende tegelik vanus
on sootuks erinev: piltlikult öeldes
on sügisesed loomad oma vananemisele piduri peale pannud.
Miks nii? Selgub, et n-ö nooremana ja väiksemana talvituda on
otstarbekas, kuna noored loomad
peavad talveoludele paremini vastu.
Ühes katses jahutati uruhiirte kehatemperatuur kümne kraadini: noored loomad pääsesid sellest eluga,
täiskasvanud hukkusid [23].

remaid järglasi [7, 10, 18]. Suuremad
isased on võidukamad konkurentsis
indleva emase pärast [6]. Rohkelt on
andmeid, et talvitunud ja n-ö kahes
faasis, sügisel ja kevadel kasvanud
loomad on samasuvistest kogukamad ja ka nende viljakus on enamasti suurem.
Selle vastuolu ongi loodus lahendanud kahefaasilise kasvuga: sügisesed
hiired talvituvad väiksena ja jätkavad
kevadel kasvamist. Tsüklomorfsus –
eri aastaaegadel sündinud loomade
erinev arengutee – on hiirtes niivõrd
kinnistunud, et ilmneb isegi laboris
kasvanud loomadel piiramatu toidu,
kuid loodusliku valgusrežiimi oludes.
Tähelepanuväärne on seegi, et
suve keskel sündinud hiired jagunevad kaheks: osa valib kevadise, osa
sügisese kohordi arengutee, ehkki
eluolu on kõigil üsna ühesugune [6].
Millest see otsus võib oleneda, sellest veidi allpool. Nagu looduses
ikka, on erandeid isegi kevadise ja
sügisese kohordi loomadel, kellest
mõned miskipärast valivad „vale“
arengutee [6].

Kasvu ja viljakuse kujunemist on
hoolega uuritud ka mügril ehk
vesirotil. Mügri elab kauem kui hiired, sigides enamasti kaks suve, viiendik loomi isegi kolm.
Seetõttu pakub nende
Suuremad emasloomad toovad
elukäik mitmeti rohsuuremaid pesakondi või suure
kem teavet kui hiirte
oma.
maid järglasi.
Novosibirski teadlaste põhjaliku uuriVäike keha talvitumiseks, suur sigi- mistöö järgi [13, 14] on ilmnenud, et
miseks. Pisiimetajatel asub talvituma mida nooremana mügriema esimesed
väliselt üheülbaline asurkond. Näiteks pojad sai, seda vähem oli tal lootust
talvituma asuvate leethiirte keha- talve üle elada. See-eest sai ta samal
kaal varieerub väga kitsas vahemi- suvel rohkem järglasi kui need, kes
kus: 14–17 g (põua-aastatel 17–19 g), olid sigimisega viivitanud. Taas: elad
kuigi nende seas on loomi mitmest kiirelt, sured noorelt! Ka olid noorekohordist. Suviste täiskasvanute kaal mate emade järglased elujõulisemad
on palju mitmekesisem. Niisugune kui vanadel mammadel.
Hilisemat sigimisega alustamist
kehakaalu pudelikael lubab oletada,
et just see suurusvahemik on leethii- soosis aga see, et kokkuvõttes osuturele talve üleelamiseks märksa sood- sid viljakamaks just pikemat aega elavad loomad.
sam kui muud [16].
Kumb tee siis valida? Uuringud on
Seevastu sigimiseks kulub ära suurem keha. Kogukamad emasloomad näidanud, et vastuse sellele eluküsitoovad suuremaid pesakondi või suu- musele saab mügri juba lootepõlves.
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2 x foto: Remo Savisaar

Mügriema seisab raske valiku ees: kas elada kiirelt ja surra noorelt? Otsus langetatakse õigupoolest juba lootepõlves, olenevalt sündimise aastaajast ja konkurentsi tugevusest asurkonnas. Paremal fotol piiluvad urust selle raske otsuse subjektid – pesapojad
Nimelt, mida paremas seisundis, sh
toitumuses, on emane tiinuse ajal,
seda varem hakkavad tema järglased
sigima.
Mügriema tervis ja toitumus omakorda oleneb suurel määral asurkonna kasvufaasist. Arvukuse tõusu ajal
on tiined emased prisked ja hea tervise juures, languse ajal aga kiduramad, kõhnemad ning viletsamad
sigijad.
Nii nagu hiirtel mõjutab ka mügride elukäiku nende sünni aastaaeg.
Ilmekate uuringute põhjal on teada,
et pikema valguspäeva ajal, st soojemal aastaajal emakas olnud looted
on hiljem kiirema kasvuga, kuid nõrgema immuunkaitsega. Vastupidi –
lootena lühikest valguspäeva kogenud loomad on elu lõpuni tugevama
immuunsusega [1]. Küllap on tõhus
immuunsus hädatarvilik, et edukalt
talvituda.
Asurkonna asustustiheduse mõju
viljakusele tuntakse Chitty efektina [2]. Kui vanema põlvkonna sigijaid on palju, on konkurents asurkonnas karm ja noortest suguvõimestub väiksem osa. Nagu mügri
näite varal nägime, võib konkurentsi karmus hakata noorloomade elukäiku mõjutama juba nende loote
eas.
Chitty efekt on ilmnenud ka Eesti
leethiirte puhul [7, 10, 22]. Sigivate
emasloomade osahulk leethiire asurkondades osutus paljudel aastatel
üsna püsivaks: umbes 30%. Varieerus

aga see, kui paljud neist olid talvitunud vanaloomad ning kui paljud
samasuvised noored. Kui talve üle
elanuid oli vähe, olid noored viljakamad ja järgnes asurkonna tõusufaas.
Sama seaduspära kehtis isasloomade
puhul.
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Aasta muld

◊ 1. Klindiala paetasandikel on levinud paepealsed mullad, klindi jalamil aga rusukalde mullad

Paepealsed mullad
Aasta lind ja loom, aasta puu ja isegi aasta orhidee on Eestis
juba hästi juurdunud tavad. Tänavune aasta on teine, kui
Eesti mullateaduse selts on valinud aasta mulla. Selleks sai
paepealne muld kui omapäraste loopealsete ökosüsteemide alusmuld. Paepealsed mullad on ennekõike põhjamaiselt karmide mullaolude sümbol, sest nende kogupindala
hõlmab vaid 1,2% Eestimaa muldkattest.
Raimo Kõlli, Indrek Tamm

P

aepealsed mullad on õhukesed (alla 30 cm) pael lasuvad
huumusrikkad karbonaatsed
mullad (◊ 2, 3). Nad on tekkinud kas
kohapeal murenenud paest, mandrijää setetest või mõlemast. Sisaldades
rohkesti kaltsium- ja magneesiumkarbonaati, „keevad“ paepealsed mullad (kui tilgutada peale 10% HCl)
30 cm sügavusest kõrgemal.
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olulist omadust või tunnust (vt märkust 1. tabeli all).
Mulla ülesehitust (morfoloogiat)
kajastab mullahorisontide tähistustega koostatud mullaprofiili valem
(1. tabel). Paasi kui aluskivimi kaetust
õhukese moreeni- või settekihiga näitab huumus-(A-)horisondi all olev C(lähtekivim) või AC- kui üleminekuvõi liithorisont. Karbonaadivaesema
Mullaliigid ja nende profiili üles- moreeni korral on A-horisont õhem
ehitus. Eesti muldade nimestikus on ja selle all võib leida B- (või BC-)
seitse paepealse mulla liiki (1. tabel). horisondi (s.o. sisseuhte) tunnuMullakaartidel, tabelites ja sageli ka seid. Pinnalt tugevasti murenenud
erialastes tekstides kasutatakse mul- pae (R-horisont) korral võib eristuda
laliigi nimetuste asemel mullaliigi AR-horisont.
koode, mille iga täht kajastab mulla
Looduslike paepealsete muldade pindmine kiht on
metsa- või rohumaakõdu (O-horisont).
Eesti muldade nimestikus on seitse
Kui maad haritakpaepealse mulla liiki.
se, on pindmised
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Väga heitlikud veeolud. Kuna pae
peal on mullakiht õhuke, on vett
siduvat mullapeenest vähe, ja nii kannatab paepealsete muldade taimestik
sageli põua all. Mida õhem ja räharikkam on A-horisont, seda põuakartlikum muld on.
Samas võib osa paepealsetest muldadest olla ajutiselt (tavaliselt kevaditi ja sügiseti umbes ühel nädalal)
või pikemat aega liigniiske. Seda võib
põhjustada kõrgematelt aladelt peale
valguv pinnavesi, näiteks paetasandike lohkudes, kõrge põhjaveeseis või
koguni surveline allikavesi.
Liigniiskusele viitavad gleistumise tunnused mullas, s.o roostetäpid,
rohekashall toon, kollaka värvusega pinnalt murenenud lubjakivitükid, samuti toorhuumuse või turbana
mulda kogunenud orgaaniline aine.
Gleistumine on selgemini välja kujunenud alaliselt liigniisketes muldades.
Veeolude järgi eristatakse paepealsete muldade hulgas aeromorfseid (põuakartlikke ja parasniiskeid)
ning hüdromorfseid (niiskeid, märgi
ja turvastunud) muldi. Turvastunud
paepealsed mullad on valdaval osal
vegetatsiooniperioodist küllastatud
veega kuni maapinnani.
Huumuse teke ja turvastumine. Paepealsete muldade maapealne kaltsiumi-, teiste tuhaelementide
ja lämmastikurikas varis soodustab
laguproduktide küllastumist ja kiiret
muundumist maapinnal. Eriti hoogsalt lagundavad bakterid taimejäänuseid niiskel ja soojal kevadel ja sügisel, kuid kuival suvel nende aktiivsus pidurdub. Mullaelustiku askeldused segavad varise lubjarikka mulla-

Tabel 1. Eesti paepealsete muldade liigid ja nende valdavad profiilid
Mulla liigid
Profiili valemid2
kood1 nimetus
Kh’
väga õhuke paepealne muld
O–A–R; O–A–BC–R; O–A–C–R
Kh’’
õhuke paepealne muld
Kh’g
gleistunud väga õhuke paepealne muld
O–A–R; O–A–BCg–R; O–A–Cg–R
Kh’’g gleistunud õhuke paepealne muld
Gh’
väga õhuke paepealne gleimuld
O(T)–AT–(CG)–R
Gh’’
õhuke paepealne gleimuld
Gh1
turvastunud paepealne muld
O–T3–(CG)–Rg
1
Koodi tähtede ja märkide tähendused: K – karbonaatne, h – huumusrikas,
’ – väga õhuke (A, AT < 10 cm), ’’ – õhuke (A, AT 10–30 cm), g – gleistunud, st niiske ehk ajutiselt liigniiske, G – glei-, st märg ehk alaliselt liigniiske, G1 – turvastunud (T-horisont10–30 cm).
2
Horisondid: O – kõdu-, A – huumus-, AT – toorhuumuslik, T – turba-, B – sisseuhte-, C – lähtekivim, G – glei-, R – aluskivim; Täiendid: BC, CG – liit- ehk üleminekuhorisondid, g – gleistunud, 3 – hästi lagunenud, sulud (…) – nähtuse esinemise
sagedus on alla 20%.
Tabel 2. Paepealsete muldade huumuskatte tüübid (EMDK, 2008)
Mulla kood1
Looduslikus olekus2
Ülesharitult3
Kh ehk (Kh’+Kh’’)
kuiv ja värske kaltsimull
pehmehuumuslik rähkne
(karbonaatne)
Khg ehk (Kh’g+Kh’’g) niiske kaltsimull
Gh ehk (Gh’+Gh’’)
märg kaltsimull
toorhuumuslik eutroofne
Gh1
turvastunud mull
1
Siin ei ole vajalik eristada mullaliike sügavuse järgi.
2
Looduslike alade huumuskatted jaotatakse vaid veeolude alusel samamoodi kui
mullaliikide puhul.
3
Gh ja Gh1 ülesharimisest tuleks hoiduda.
Foto: Illar Lemetti

orgaanilise aine rikkad (O-, A- või
AT-toorhuumuslik) horisondid harimise sügavuse ulatuses läbi segatud.
Selle tagajärjel kaob O-horisont ja
pindmise osa kihiline lasuvus ning
alumiste kihtide rähk kandub haritavasse (Ak-) horisonti.
Mullaprofiili ülesehitus, mis peegeldab nii mulla mineraalse kui ka
orgaanilises osa mullatekkeprotsesse,
on veeolude kõrval tähtis teave, määramaks mullaliiki.

◊ 2. Paele on tekkinud õhuke mullakiht
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Mitmesuguseid paepealsete muldade huumuskatteid:
a) hästi murenenud paerähal (r) lasub rähavaba keskmine liivsavi (ls2), mis on pinnalt kaetud metsakõduga (O-horisont),
b) harimise käigus on rähatükid ühtlaselt jaotunud paasi katvasse kerge liivsavilõimisega (ls1) künnikihti (Ak),
c) looduslik huumuskate koosneb rähksest kerge liivsavi (rls1) moreenist, mis on
kaetud veesettelise saviliiva (sl) ja kõduga,
d) märgades (ehk alaliselt liigniisketes) oludes on keskmise liivsavilõimisega (ls2)
moreenile ladestunud kerge liivsavikiht (ls1), mis sisaldab rohkesti toorhuumust
(AT); kõige peal on metsakõdu.

a

Kh''

b

Go

Kog

Kh'

Kh''

Kh''

Kr

Kh''g

Kh''

Gh''

Gh1

Kh''g

Kog

Go M'3

Kateenad paepealsete muldadega:
a) kateena 1 (hüdrokateena); iseloomustab paepealsete muldade leviku seost
loodude reljeefist tingitud veeolude muutustega.
Koodidele vastavad mullanimetused on toodud 1. tabelis.
b) kateena 2: näide paepealsete muldade kooslemisest omadustelt lähedaste
mullaliikidega.
Mullad: Kr – koreserikas rähkmuld, Kog – gleistunud leostunud muld, Go – leostunud gleimuld, M’3 – väga õhuke hästi lagunenud madalsoo-turvasmuld
ga ja enamjagu sellest laguneb juba
ühe suve jooksul. Lagunemisele vastupidavast varisest tekib aga õhuke
purujas (detriitne) metsakõdu
(Od-horisont).
Looduslike paepealsete muldade
rikkalik juurevaris soodustab huu22
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muse teket ehk kamardumist, mille
tulemusel moodustubki A-horisont.
Taimejuurte suur mass, kaltsiumirikkus ja perioodiline läbikuivamine
tagavad keemiliselt püsiva neutraalse huumuse tekke. Ajutine mullapõud ‒ see on omane isegi niisketele

paepealsetele (Khg) muldadele ‒ pärsib karbonaatses keskkonnas orgaanilise aine mineraliseerumist ja see
koguneb pooleldi lagunenud kujul.
Paepealsete muldade huumuse koosseisus on ülekaalus kaltsiumiga seotud huumushapped, ent osa huumusest on inertne ehk pole seotud mulla
mineraalse osaga.
Paepealsetes gleimuldades (Gh)
pidurdab hapnikuvaegus orgaanilise
aine lagunemist ja huumuse teket.
Nende kaltsiumirikas toorhuumuslik (AT-)horisont sisaldab veelgi rohkem poollagunenud orgaanilist ainet
või on kujunenud isegi õhuke, alla
10 cm T-horisont. Alalise liigniiskuse
tõttu püsib sellistes muldades juurestik vaid mulla pindmises osas, nii et
paelõhedes leiduvad taimetoitained
jäävad kasutamata (◊ 4). Turvastunud
paepealsetes muldades (Gh1) on
varis ladestunud gleimuldadest (Gh)
tüsedama (10‒30 cm) toitainerikka
(eutroofse) hästi lagunenud turbana
(T3) mulla pinnale.
Mulla huumusseisundit (kui mulla
orgaanilise aine majandamist) kajastab orgaanilist ainet sisaldavate
horisontide (O, A, AT, T) morfoloogia (koosseisu ja tüseduse kõrval) nende huumusesisaldus ja -varu
ning huumuskatte tüüp (2. tabel).
Looduslike paepealsete (Kh) muldade A-horisondi keskmine huumusesisaldus (10‒14%) on tunduvalt suurem
haritavate muldade Ak-horisondi
(5‒8%) huumusesisaldusest. Ole
nevalt pae sügavusest, st mullakihi tüsedusest, varieeruvad paepealsete muldade huumusvarud suurtes
piirides (70‒160 t/ha). Paepealsete
muldade metsakõdu orgaanilise aine
varu on 10‒16 t/ha, kuna valdav osa
huumusest (keskmiselt 90‒130 t/ha)
on kogunenud A- või AT-horisonti.
Peale selle leidub huumust ka paelõhedes ja pae sees asuvates juurekäikudes, umbes 10–20 t/ha.
Paepealsete muldade huumuskate
koosneb õhukesest (1‒2 cm) kõdu- ja
maksimaalselt kuni 25‒30 cm tüsedusest A- või AT-horisondist. Mulltüüpi huumuskatetele on iseloomulik
suur neutraalse (küllastunud) huu-
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Valdavad lõimised. Mullaliigid jaotatakse nende lõimiste järgi mulla
erimiteks. Mulla lõimise ehk granulomeetrilise koostise iseloomustamisel või määramisel võetakse arvesse nii mulla kores (osakeste Ø üle
1 mm) kui ka mulla peenes (Ø alla
1 mm). Paepealsete muldade valdav
lõimis (umbes 88%) on liivsavid (ls):
kerge (ls1) ja keskmine liivsavi (ls2).
Ülejäänud osa põhilõim on saviliiv
(sl), kuna raskema lõimisega savimuldi (s) on paepealsete muldade hulgas
alla ühe protsendi.
Paepealsete muldade koresesisaldus oleneb paasi katva moreeni
rähksusest, pae murenemisastmest ja
maakasutusest. Looduslike paepealsete muldade huumushorisondis ei
leidu rähka (r) üldse või leidub väga
vähe. Haritavatel paepealsetel muldadel on rähk põllutööde käigus sattunud ka mulla haritavasse ülakihti.
Nende muldade valdav erim on keskmiselt rähkne (r2) liivsavi (ls), millele järgneb tugevasti kuni väga tuge-

Foto: Illar Lemetti

muse sisaldus, aktiivne mullaelustik
ja bakteriaalse lagunemise ülekaal
seenelise lagunemise suhtes (2. tabel).
Kaltsimull viitab huumuskatte lubjarikkusele, mistõttu huumuse koostises on ülekaalus kaltsiumiga seotud
huumushapped, samas on vabade fulvohapete osa tühine. Huumuskatete
veeolude reas kuivadest märgadeni
suureneb mulla orgaanilises koostises pooleldi lagunenud varise osakaal,
ühtaegu väheneb hästi humifitseerunud aine osakaal. Turvastunud mulli
puhul on sisuliselt tegemist toitainerikka (eutroofse) hästi lagunenud
turbaga.
Paepealsete muldade ülesharimisel orgaanilise aine mineraliseerumine tavaliselt kiireneb. Ühtlasi paranevad tingimused, mis võimaldavad
humifitseerunud orgaanilisel ainel
küllastuda ja liituda kattekihina mulla
mineraalsetele osistele.
Märgade paepealsete (Gh ja Gh1)
muldade huumuskatte muundumist
ülesharimisel tuleks käsitada pigem
teoreetilise võimalusena, sest need
mullad on õigem jätta looduslikku
seisu.

◊ 3. Huumushorisont lasub vähe murenenud pinnaga pael. Oidermaa
vasti rähkne liivsavi (r3-4ls), mis lasub
pael (p), seega on selle erimi valem
r2ls/r3-4ls/p. Rohkesti on ka haritavaid
muldi, milles nõrgalt rähkne (r1) liivsavi lasub vahetult pael (r1ls/p).
Looduslike mineraalsete paepealsete (Kh, Khg ja Gh) muldade pealmine lõim on enamasti rähavaba liivsavi (ls), millele järgnevad keskmiselt kuni tugevasti rähksed liivsavid
(r2-3ls), lausaldane rähk (r) ja paas (p),
lõimisevalem on ls/r2-3ls/r/p. Samas
on looduslikel aladel ka palju muldasid, mille pealmine lõimis on nõrgalt kuni keskmiselt rähkne liivsavi
ning vahetult pael asuvad kihid on

tugevasti kuni väga tugevasti rähksed ( rls1-2/r4-5ls/p). Turvastunud paepealsete mullaerimite (Gh1) pindmine kiht on hästi lagunenud turvas (t3)
ning erimi valemiteks t3/p või t3/r/p.
Füüsikalised ja keemilised omadused. Paepealsete muldade lasuvus
tihedus on väike (0,7–1,1 g/cm3),
kuna nad sisaldavad palju huumust
ja on hästi struktuursed. Vastupidav
teralis-tompjas struktuur on eriti
hästi välja kujunenud liivsavilõimise
korral. Aeromorfsed paepealsed mullad on seega poorsed, hästi õhustatud
ja hea loodusliku drenaažiga, st sade-
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mentide poolest: vask, koobalt, boor,
mangaan.

Paepealsete muldade levikualad Eestis.
Kõige rohkem on neid Ida-Virumaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal; suuremad
loopealsete massiivid asuvad ka Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal; suurima osa
põllumaast (12–30%) hõlmavad paepealsed mullad Maardu, Aseri, Ilumäe ja Keila
agro-mullastikulises mikrorajoonis
Joonis: Priit Penu ja Tambet Kikas

Näide paepealsete muldade leviku kajastamise kohta suuremõõtkavalisel
(1 : 10 000) mullastikukaardil. Väljavõte Laulasmaa kandist; Eesti mullastikukaart
maa-ameti geoportaalis
me- ja lumesulamisvesi pääseb hästi
ära voolama.
Looduslike paepealsete muldade
A-horisont on vertikaalselt kihistunud, horisondi reaktsioon on ülemises 10 cm mullakihis natuke happelisem. Kh-muldade huumushorisondi keskmine pHHCl on looduslikes ja haritavates muldades vastavalt
5,4–6,3 ja 6,6–7,3. Ka küllastusaste
on kõrgem haritavatel muldadel (vas24
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tavalt 90–95% ja 94–98%. Samas on
mulla neelamismahutavused enamvähem võrdsed (27–33 cmol/kg).
Piki klinti kulgevas 5–15 km laiuses fosforirikkas vööndis ulatub fosfori üldsisaldus mullas sageli üle 15 g/kg,
tingituna sealsetest oobolusliivakivi
lademetest. Ka liikuvat fosforit on
selle vööndi muldades enamasti väga
palju, üle 175 mg/kg. Paepealsed mullad on üldjuhul rikkad ka mikroele-

Veeomadused. Enamik paepealseid
muldi on suure väliveemahutavusega (kuni 60%). Et aga mullakiht on
õhuke, on taimedele kättesaadav veevaru väga väike, alla 50 mm, mis põhjustabki paepealsete muldade põuakartlikkuse.
Mida rohkem sisaldab muld korest
ja kive, seda väiksem on tema vetthoidva mullapeenese osa. Rohkete
lõhedega ja pealmises osas murenenud paas soodustab sademevee kiiret
äravalgumist.
Taimkatte põuakahjustusi tuleb
ette enamikul aastatel kõigil aeromorfsetel paepealsetel (Kh) muldadel, vähem aga gleistunud paepealsetel (Khg) muldadel.
Talitluslikud iseärasused. Aero
morfsed paepealsed mullad soojenevad kevadel kiiresti, kuid kuivavad suviti läbi. Talvel langeb aga pae läheduse
tõttu mulla temperatuur madalamale,
võrreldes tüsedamate muldadega.
Paepealsete glei- ja turvastunud
(Gh, Gh1) muldade veega küllastatus
muudab mullad külmaks ja aeglaselt
soojenevaks, mistõttu taimed tärkavad kevadel ligemale kaks nädalat hiljem, võrreldes põuakartlike ja parasniiskete (Kh) muldadega. Kevaditi ja
sügiseti põhjustab veega küllastatus
taandumisprotsesside ülekaalu mullas, mis loob tingimused toorhuumuse tekkeks ja turvastumiseks. Liikuva
kaltsiumirikka mullavee tõttu kujuneb paepealsetes gleimuldades (Gh)
siiski suhteliselt hea keskkond nii
juurte arenguks kui ka mullaelustiku
tegevuseks, sest liikuv mullavesi sisaldab seisvast veest rohkem hapnikku.
Kes seal kasvab? Looduslikel paepealsetel metsa- ja rohumaamuldadel
kasvab lubjalembene taimestik. Väga
õhukestel paepealsetel muldadel (Kh’,
Kh’g, Gh’) on valdavad madala boniteediga (V–Va) leesikaloo männikud.
Viljakamatel paepealsetel muldadel
kasvavate kastikuloo kuuse-männi
segapuistute boniteet on kõrgem, valdavalt IV.
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Niitmise mõjul kujunevad paepealsetele gleimuldadele (Gh) lubika kooslused tarnadega (vesihaljas,
ääris-, hirss-) ja mõnede teiste liikidega (põõsasmaran, pääsusilm).
Turvastunud paepealsetel (Gh1) muldadel lisanduvad neile pruuni sepsika
kooslused.
Harimisest. Haritavate paepealsete muldade viljakus on alla keskmise (boniteet 25–33 hindepunkti).
Saagikust piirab taimede omastatava
vee väike mahutavus ning seetõttu on
nende osatähtsus teiste haritavate muldade hulgas väike, alla ühe protsendi.

1. Eesti muldade digitaalne kogu (EMDK),
2008. Eesti maaülikool (võrguteavik).
mullad.emu.ee.
2. IUSS Working Group WRB 2014. World
Reference Base for Soil Resources 2014.
International soil classification system for
naming soils and creating legends for soil
maps. World Soil Resources Reports No.
106. FAO, Rome.
3. Kokk, Ragnar 1983. Õhukesed paepealsed liivsavimullad. – Eesti NSV
mullastik arvudes, III. Eesti NSV
Põllumajandusministeerium,
Tallinn:
69–70.
4. Maa-ameti geoportaal, 2014. Mulla
kaart. geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardi
server-p2.html.

Raimo Kõlli (1940) on bioloogiadoktor,
Eesti maaülikooli emeriitprofessor.
Indrek Tamm (1976) on mullateadlane,
Eesti maaülikooli lektor.
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Rahvusvahelises keeles

W

orld Reference Base
for Soil Resources
(WRB) järgi kuuluvad
paepealsed mullad Leptosols’ide
hulka, mis on üks WRB referentsmuld kolmekümne kahest
(IUSS …, 2014). Eestis valdava paepealse mullaerimi – õhukese paepealse liivsavi – nimetus WRB järgi on Rendzic Lithic
Leptosol (Loamic, Hyperhumic):
selle õhuke (leptic) mullakiht
piirneb kivistunud lubipaega (lit
hic). Oluline tunnus on karbonaatiderikka pehmehuumusliku
(rendzic) huumuskatte olemasolu. Tunnussõna rendzic kätkeb endas ühtaegu nii pehmehuumuslikkust (mollic) kui ka
karbonaatsust (calcaric) ja toiteelementide rikkust (eutric).
Sulgudes olev info näitab, et selle
mulla lõimis on huumuserikas
(hyperhumic) liivsavi (loamic).
Õhukese paepealse liivsavi kood
WRB järgi on LP-li.rz-lo.jh.
Foto: Illar Lemetti

Põldu tasub pidada vaid sellisel
paepealsel mullal, mille huumushorisondi tüsedus on üle 20 cm.
Suhteliselt paremini suudavad paepealsed mullad rahuldada põuakindlate ja lubjalembeste kultuuride vajadusi: teraviljadest kuuluvad nende
hulka näiteks oder ja heintaimedest
lutsern.
Paepealsed mullad on harimisele
hästi vastupidavad mullad. Põllu harimist raskendab aga pae lähedus ja
rähk või paeplaadid haritavas mullakihis. Koreserikkaid paepealseid muldi
tasub harida vaid Loode- ja LääneEestis, kus leidub nende suuremaid
ühtlase mullastikuga massiive.
Väga õhukesed paepealsed mullad (Kh’, Khg’, Gh’) peaks jätma looduslikku seisu või
kasutama
looduslike
karjamaadena.
Looduslikel paepealsetel metsa- ja
Nendel
kasvavaid
rohumaamuldadel kasvab lubja
metsi tuleb hoolelembene taimestik.
ga hoida, sest mets
ei ole väga õhukestel
looaladel õigupoolest
Aladel, kus mets pole suuteli- võimeline looduslikult taastuma.
ne arenema, on levinud liigirikka
Gleistunud paepealsed (Khg)
rohttaimestikuga kadaka-karjamaad. ja paepealsed gleimullad (Gh) on
Loorohumaade taimkattele on iseloo- enamjaolt kasutusel looduslimulik tugevasti arenenud juurestik. ke rohu- ja metsamaadena. Nende
Kuivadel perioodidel jäävad läbikui- ja turvastunud paepealsete (Gh1)
vanud mullale kasvama vaid vastu- muldade ülesharimisest tuleks hoipidavad taimeliigid: harilik keeliku duda, sest nende suhteliselt suurohi, varretu ohakas jt. Vahelduva red orgaanilise aine varud huumuse
niiskusrežiimiga paepealsetel mulda- tekke asemel lihtsalt mineraliseerudel lisanduvad nendele niiskuslembe- vad tulutult.
sed liigid.
Raskesti metsastuvate paepealsete
glei- ja turvastunud (Gh, Gh1) muldade boniteet on madal (IV–Va) ebastabiilse niiskusrežiimi tõttu. Niisketele
(Khg) ja märgadele (Gh) paepealsetele muldadele on omased lubikaloo
leht- ja okaspuu segametsad.
Hõredate puistutega loometsade
alusmets ja alustaimestik on liigirikas. Aeromorfsete paepealsete (Kh)
muldade alustaimestik koosneb kuivalembestest ja parasniiskete oludega sobivatest liikidest, sisaldades muu
hulgas rohkesti liblikõielisi. Niisketele
(Khg) ja märgadele (Gh) paepealsetele muldadele on iseloomulikud lubikas, vesihaljas tarn, hirsstarn, angerpist, tedremaran jt. Kuid samblaid leidub veidi vaid mätastel.

◊ 4. Tuuleheide paepealsel gleimullal.
Kuuse juurestik ei ole märjal mullal
kinnitunud piisavalt sügavale paelõhedesse. Võrdluseks on kasutatud
kahemeetrist 1 dm jaotistega mõõdulatti
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Essee

Inimene on

looduse kroonik
Tiit Kändler

V

Paleogeneetika rajaja, eestlasest ema kasvatatud Rootsi teadlane
Svante Pääbo lõi Leipzigis 1997. aastal asutatud Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituudi geneetikaosakonna juhina rahvusvahelise
konsortsiumi ja järjestas neandertallase mitokondrigenoomi või mtDNA
(nii on tõlgitud Svante Pääbo raamatus „Neandertali inimene“). 2009. aastal
teatas ta neandertallase genoomi esimese visandi saavutamisest ning küsis
eneselt, kas tulevikus
oleks võimalik neandertallane kloonida. Pääbo vastas, et küllap vist, kuid
sellest tuleks igal juhul hoiduda. Mis

2 x foto:Tiit Kändler

ahel on teadusuudised nagu
komeedid, mis ilmuvad meie
vaatevälja, siis kaovad ja naasevad jälle – kas mõne aasta, aastakümne või sajandi järel. Elu päritolu on uurimisaine, mis toodab üsna
kindla regulaarsusega uudiseid elu
maavälise pärinemise kohta. Tundub,
et kui Maal ägeneb mingi kriis või
vastasseis, hakkab teadlasi huvitama
maavälise elu võimalikkus. Huvi kasvas 1950. aastatel, mil paisus kolmanda maailmasõja oht, ent ka mõne
aasta eest, kui maailm põrkas kokku
suure majandushädaga.
Me otsime maavälist elu, aga kas
me teame, mis Maa peal toimub –
kasvõi iseenese kohta? Vastsündinu
areneb samamoodi kui inimahv
umbes üheksa kuud, kuni ta hakkab
osutama asjadele. Mitte et ta tahaks
asju kätte saada, vaid kui huvitavatele
objektidele, soovides oma huvi jagada. Sellest jagamise soovist tuleneb
vajadus imiteerida, millele tugineb
õppimine. Homo sapiens’i (täpsemalt

kromanjoonlase) aju oli 50 000 aasta
eest Euroopasse jõudnuna pisem kui
neandertallase harul, ent ometi suri
inimesest 500 000 aasta eest lahknenud neandertallane välja. Nüüd otsib
inimene võimalusi luua tehiselu, leida
elu universumist ja taastada välja
surnud elu.

läinud, see läinud.
Kas me peaksime mõtlema, et mis
pole tulnud, selle aeg pole veel käes?
Ei, inimene ei ole nõndaviisi käitunud. Londoni loodusloomuuseumi
paleoantropoloog, maailma tunnustatumaid inimese ja neandertallase
ajaloo uurijad ning inimese Aafrikast
hilise lahkumise teooria loojaid Chris
Stringer arvab, et inimene evolutsioneerub edasi. Geeniteraapia mitte
ei võta ära evolutsiooni survet, vaid
suunab selle teisele rajale. Stringeri
meelest on inimese evolutsiooni kiirus viimase 10 000 aastaga kümnekordistunud.
Inimene on omandanud võime
seedida piima ehk laktoositaluvuse, immuunsuse mõne haiguse vastu, nagu rõuged osal eurooplastel ja malaaria osal aafriklastel.
Tulevikuinimest kujundavad nii kultuur kui ka sotsiaalse käitumise normid. Aju ei suurene, küll aga eelistatakse matemaatiliste võimetega ajusid. Ning pikemaid inimesi.
Kunagi nimetas vene nõukogude kirjanik Maksim Gorki kirjanikke inimhingede insenerideks. See
oli ajal, kui ta vaimustus tulevikust,
mida nõukogude ideoloogide kohaselt pidid hakkama kujundama insenerid ja nende mõtete järgi toimiv
tööstus. Nüüd on koitmas ajastu, mil
biolooge hakatakse nimetama „elu
insenerideks“. Aastal 2010 avaldasid
Craig Venter ja tema kolleegid ajakir-

Londoni loodusloomuuseumi paleontoloog professor Chris Stringer näitab neandertallase luid
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jas Science artikli tööst, mille käigus
loodi esimene tehislik bakter.
Lõppude lõpuks on ju elu aabits
lihtne ja koosneb vaid neljast tähest
ehk neljast alusest, millest DNA on
kokku liimitud. Umbes tuhande aluspaari pikkusi eri järjestusega juppe
ehk kassette on praegu müügil küllaldaselt. Inimgenoomi lahtimuukimisega kuulsaks saanud Ameerika bio
insener Craig Venter ja tema meeskond ostis vajalikud kassetid, õmbles
need kokku bakteri Mycoplasma geni
talium lihtsustatud versiooniks ja pistis ühe teise bakteri rakku. Ja ennäe!
20. mail 2010. aastal teatas Venter ajakirjas Science, et too peremeesbakter
hakkas käituma nagu võõralt bakterilt
pärit instruktsioon oli käskinud.
Bioloogid on seni vaadelnud, kirjeldanud ja seletanud elu sellisena,
nagu see on looduses. Nõnda vaatlesid ja seletasid kuni 20. sajandi alguseni ka füüsikud ja keemikud looduses toimuvaid eluta protsesse või asju,
nagu planeedid ja kristallid.
1943. aasta veebruaris, kui maailm oli täis elu vastu suunatud õudusi ning vaesel Iirimaal olid veel vaesemad ajad, pidas sõjas neutraalseks
jäänud Iiri vabariigi pealinna Dublini
Trinity kolledžis loengu viinlane
Erwin Schrödinger, kvantfüüsika rajajaid. Iirimaal 1939. aastal kodu leidnud
teadlane ei kõnelenud sõjast ega tuumapommist, vaid elust. Tema loeng
„Mis on elu?“ ei olnud nii originaalne,
kui oli olnud Schrödingerile Nobeli
auhinna toonud vesiniku
aatomi lainefunktsiooni leiutamine. Ent sellest
sai üks olulisemaid maamärke teaduse
ajaloos: esimest korda arutles tippfüüsik selle üle, mis on elu olemus nüüdisaegse füüsika seisukohalt.
Mõned Schrödingeri oletused elu
tekke ja pärilikkusaine kohta olid
hämmastavalt ettenägelikud, mõned
osutusid vääraks – nagu teaduses
ikka. Kuid loengul põhinevast raamatust sai teos, mis suunas väga paljusid
tulevasi füüsikuid uurima eluta aine
kõrval ka elusat.
Praegu uurivad füüsikud ja keemikud printsiipe, mille põhjal miski
kas võiks või ei võiks olemas olla.
Nad loovad tehislikke olukordi, näi-

Craig Venter (paremal) ja James Watson Dublinis 2012. aastal Erwin Schrödingeri
raamatu auks korraldatud loengul
lektist. Kirjutis algas nõnda: „Panen
ette kaaluda küsimust: „Kas masinad suudavad mõtelda?””. Ta pakkus
imitatsioonimängu, mida kutsutakse Turingi testiks. Ta küsis, kas on
võimalik ehitada selline arvuti, mille
käitumine teatud mängus ei erine
inimese omast. Turing tõi ja tõestas
vaimukaid poolt- ja vastuväiteid ning
lõpuks kuulutas, et küsimus on mõttetu ega vääri diskussiooni.
Ent ta avaldas ka
veendumust, et sajandi
lõpuks on sõnakasutus
Praegu uurivad füüsikud ja keemi
ja üldine haritud arvakud printsiipe, mille põhjal miski
mus muutunud nõnda
kas võiks või ei võiks olemas olla.
palju, et võib rääkida
masinate mõtlemisest,
kartmata kohata vasSünteetilise bioloogia eestkõnelejad tuväiteid. Olgu need siis loogilised või
kuulutavad, et uute organismide loomi- teoloogilised. See osutuski tõeks. Nii
ne aitab mõista elu teket. Nende vasta- nagu osutusid viljakaks Turingi pakused leiavad omakorda, et võib-olla küll, tud esimesed sammud masina mõtlekuid see võib tingida ka elu hävingu. maõpetamise poole – maleõpetus ja
Pidades elu all silmas sellist elu, nagu kõneõpetus.
Turingi arvutil ei ole nina, nõnda
me seda praegu tunneme. Kuid tegelikult on sünteetilise bioloogia olen- laseb see ennast ninapidi tõmmadid aastasadu olemas olnud. Tondid ja ta. See, et arvutil ei ole meeleelunpoltergeistid, puraskid ja vaimurahvas. deid, on oluline tunnusjoon, ja enne,
kui neid ei ole, on jutt inimlaadsest
Ning muidugi jõuluvana.
tehisintellektist lihtsalt udujutt. Aju
1950. aastal kirjutas briti geeniusest on võimalik ehitada nii ülalt alla –
matemaatik Alan Turing prohvetli- proovides arvutitel mudeldada aju
ku ja provokatiivse artikli tehisintel- funktsioone – kui ka alt üles, püüdes
teks hiiglaslikes algosakeste kiirendites, termotuumareaktorites hõljuvas
plasmas või ülijuhtides, pooljuhtides
ja nanomaterjalides. Nüüd laiendab
bioloogia oma tegevushaaret tehislikule maailmale. See tähendab, et bioloogilistesse uuringutesse kaasatakse
üha enam insenere. Tegelikult hakkasid geenilaborid juba paarikümne
aasta eest molekulaarbioloogide kõrval täituma ka geenitehnikutega.
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Essee

Krüptoanalüütiline masin Colossus II
aastal 1944. Selle edukus viis Alan
Turingi mõttele tehisintellekti võimalikkusest

Koopia Alan Turingi osalusel ehitatud krüptoanalüüsimasinast, millel
1943. aastal muugiti lahti natside salakood Enigma

mõista ja uurida inimese enese aju.
Et mõista aju, peame mõistma ajuhaigusi.
Peame uurima, kuidas aju suudab ühel ja samal ajal väga paljusid
ülesandeid täita, kuidas toimib ajurakkude neuronite võrgustik, kuidas
aju kuuldud heli ja nähtud valguse
muusikaks ja pildiks sünteesib. Mis
toimub meie ajus, kui õpime midagi uut?
Vastsündinu on matemaatik ja
muusik. Lihtsad harjutused, mida
ta ellu sisenedes teeb, saadavad teda
kogu elu. Teadlased uurivad protsesse, mis toimuvad noores ajus. Kuidas
aju suudab õppida ja miks mõnel inimesel ei arene võime taibata kirjutatut ja rehkendatut.
New Yorgi Newarki labori teadlane April Benasich ja tema kolleegid uurivad, kuidas vastsündinu hakkab tajuma helisid. Katse on lihtne.
Kuuekuulise beebi pea külge kinnitatakse elektroodid. Siis hakatakse talle
ette mängima mitmesuguse sagedusega helisid. Kui sagedust muudetakse, siis on näha, et ajus miski muu28
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tub. Pole ka ime. Teadlased väidavad, et beebi aju aktiivsuse muutus
ennustab, kuidas inimene küpses eas
hakkama saab.
Imikutel on juba sündides võime
tunnetada numbreid. Muidugi ei
rehkenda nad diferentsiaalvõrrandeid, kuid suudavad vahet teha hulkade suuruse vahel. Arv, mida beebid tunnetavad, ei ületa kolme või
nelja. Kummalisel kombel on selgroogsed, nagu tuvid, vareslased, lõvid
või ahvid, sama edukad. Ent nemad
ei arenda oma matemaatilisi oskusi
edaspidi palju kaugemale.
Iga päev teeme matemaatilisi tehteid, ise seda teadvustamata. Nii näiteks tuleb poes lahendada ülesannet „vähem kui”, et leida odavaim
toode. Töökoha otsimisel tuleb jälle
lahendada ülesanne „suurem kui”.
Tegelikkuses tuleb mõlemal puhul
veel alg- ja lõpptingimused optimeerida. Arvutile väga keeruline ülesanne, inimese ajule igapäevane ja märkamatu.
Saksa klassik Hans Magnus
Enzensberger on oma 2007. aastal ilmunud ja 2015. aasta alul
eesti keeles avaldatud raamatus
„Intelligentsuse eksiaias. Idioodi
juht“ kirjutanud, et eelkõige peab
see, kes tahab olla nüüdisaegne,
olema intelligentne. „Mõni, kes seda
omadust väärtustab, võib üllatuda,
kui ta kuuleb, et keegi väga täpselt ei tea, mis asi see intelligentsus õieti on.“ See ongi probleemi
tuum. Ameerika psühholoog Joy
Paul Guilford jõudis oma 1967. aastal ilmunud teoses „The Nature of
Human Intelligence“ loendada intelligentsuse 120 erijuhtu. Pole kahtlust, et vähemalt ühes neist suudab
arvuti inimesest etem olla. Selles
mõttes on 1956. aastal Rockefelleri
Centeri korraldatud konverentsil John McCarthy pakutud termin
„tehisintellekt“ realiseeritud.
Arvuti või sellega koos töötav
robot on inimesest mõnel eraldi võetud alal ilmtingimata parem, olgu siis
autode kokkukeevitamisel või uute
matemaatiliste teoreemide tõestamisel. Visionäär Ray Kurzweil on kuu-

lutanud: „Me saavutame võimu elu
ja surma üle“. Jah, üsna tõenäoliselt,
aga kas me siis seda elu ja surma
maailma enam valdame või oleme
andnud kõik hoovad tehismõistuse
ja -lihaste kätte? „Me ei ole piisavalt
intelligentsed, et teada, mis on intelligentsus,“ järeldab Enzensberger.
Kas suudab aju üleüldse iseenda ja
ainult iseenda loodud vahendite abil
iseennast lõpuni mõista? Tundub
parun Münchhauseni trikina. Siiski
jääb võimalus, et näiteks kvantarvutid hakkavad ennast paljundama, nii
et me alul ei märkagi, ja kui märkame, siis on hilja.
Mõned uurijad arvavad, et neandertallane ei surnudki välja, vaid
sulandus nüüdisinimesesse. Chris
Stringeri meelest ei olnud neandertallastel õnne. Juhuslikud sündmused on väga tähtsad. Mõnda aega
tagasi arvati, et nüüdisinimene on
loodusliku arengu tipp. Tegelikult
oleme hulga juhuslike sündmuste tulemus. „Kui läheksime pool
miljonit aastat tagasi ja muudaksime pisut Euroopa kliimat ning
pisut Aafrika kliimat, oleks võibolla areng kulgenud hoopis teisiti
ja neandertallased edenenud kogu
Euroopas. Rääkinud üksteisega
ja kirjutanud raamatuid. Ja hoopis nüüdisinimesed oleks välja surnud,“ ütles Stringer mulle intervjuus
kümne aasta eest Londonis.
Nõnda on ka arvutipõhine elu
ja tehiselu selle juhusliku sündmuse tulem, ent juhust tagasi pöörata
pole reaalselt võimalik. Arvuti leiutas inimene, looduse kroonik: krooniline muutja, aga ka looduse kroonika ülestähendaja – olgu see üles
tähendatud või inimese enese kehastuses.
Lugemissoovitusi:
• Pääbo, Svante, 2014. Neandertali inimene.
Kadunud genoome otsimas. Tõlkinud Signe
Rummo. AS Äripäev.
• Stringer, Chris; Andrews, Peter 2006.
Evolutsioon, inimese kujunemise lugu.
Tõlkinud Tiit Kändler ja Lembi Lõugas.
Eesti Entsüklopeediakirjastus.
• Stringer, Chris 2013. Lone survivors. How
We Came to be the Only Humans on Earth.
St Martins’s Griffin, New York.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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EL küsib

Mare Maran
Eesti arboristide ühingu
juhatuse esimees

K

ohaliku puuhoolduskultuuri edendamiseks ja tehtu
tunnustamiseks annab Euroopa
puuhoolduse nõukogu (European
Arboricultural Council, EAC) igal
aastal ühele oma liikmesriigi linnale
puude (pea)linna (European City of
the Trees, ECOT) aunimetuse.
EAC on arboristide katusorganisatsioon, millega on praeguseks liitunud rahvuslikud arboristikaühingud 23 Euroopa riigist. EAC eesmärk
on parandada arboristide kutseoskusi, ühtlustada puuhoolduse kvaliteedinõudeid, publitseerida n-ö käbist-kännuni õppematerjale ning töötada välja
kutsesertifikaatide andmise protseduurireeglid. 2012. aastal võeti ka meie
ühing Eesti esindajana EAC liikmeks

Foto: erakogu

Miks valiti 2015. aasta Euroopa puupealinnaks Tallinn?
ning sellest alates on koostöö Euroopa
kolleegidega veelgi elavnenud.
EAC kõrgeim organ on iga-aastane üldkoosolek, mille korraldamine oli tänavu 19.–21. juunil Eesti arboristide ühingu õlul.
Aastakoosoleku raames kuulutatigi
Tallinn Euroopa 2015. aasta puu-pealinnaks. ECOT 2015 tiitli andmise tseremoonia toimus 19. juunil linna vanima puu, Kelchi pärna juures; auväärne
puu oli selle sündmuse puhul saanud
uue piirdeaia ja infotahvli.
Euroopa puu-pealinna aunimetus antakse linnale, kus väärtustatakse puude rolli linnakeskkonnas ja
inimajaloos ning panustatakse puude
ja nende hooldusega seotud teadlikkuse suurendamisse. Ühtlasi eeldatakse, et tiitlikandidaadiks olev linn
tunnustaks arboristide tööd tänapäevaste puuhooldusvõtete kasutamisel
linnapuude hoolduses. Puu-pealinna
tiitliga soovib EAC parandada lin-

napuude ja -keskkonnaga tegelevate
asutuste mainet ning elanike teadlikkust puude tähtsusest linnas, samuti
tutvustada õigeid puuhooldusvõtteid.
EAC ekspertide hinnangul on
Tallinn teistele Eesti linnadele puuhoolduse vallas mitmeti eeskujuks. Žürii
väärtustas seda, et kõik puud, millele
taotletakse raie- või hoolduslõikusluba, vaadatakse kohapeal üle, ka eramaal
kasvavad puud. Peale rohke roheluse ja
puuhoolduse valdkonnas tehtu avaldas
žüriile muljet meil kehtiv asendusistutuse kohustus, st iga langetatud elujõulise puu asemele tuleb istutada teatud arv uusi puid. Räägib ju puu-pealinnade kodulehe veebiaadresski www.
more-trees-please.com (’rohkem puid,
palun’) just samadest väärtustest.
Esimeseks Euroopa puu-pealinnaks valiti 2007. aastal Hispaania
linn Valencia. Lähematest naabritest on selle tiitli saanud Turu linn
2011. aastal.

Mida kujutab endast vesipüks?

V

ja halva ilma ehk vastavalt mittemesotsüklonaalne ja mesotsüklonaalne vesipüks. Nn hea ilma vesipüksi maismaalist analoogi nimetatakse maapüksiks, teadusele avastati
see alles 1970. aastatel.
Mesotsüklon on spiraalne (pöörlev) tõusva õhu sammas
konvektsioonipilves diameetriga
2–10 km. Seda tornaadot vee kohal
nimetatakse rahvasuus ka halva ilma
vesipüksiks. See vajab tugevalt tuulenihkelist keskkonda, kus tuule
suund ja kiirus on õhukihiti väga
erinevad, ja labiilset õhumassi, mis
tähendab, et tõusvad õhuvoolud on
soodustatud ja on olemas potentsiaalne energia. Niisuguste tingimuste kokkulangemisel vee kohal
tekib nn halva ilma ehk mesotsüklonaalne vesipüks.
Hoopis teised lood on mittemesotsüklonaalse ehk nn hea ilma
vesipüksiga. Sel juhul piisab vaid
rünkpilvede olemasolust veepinna
kohal, st konvektsioon on siiski vaja-

lik, samas äikest või sademeid ei
pruugi olla. Õhus peab sel juhul
olema mingi keeriseline liikumine,
mille konvektsioon piirkihist endasse haarab (st kasvab pigem alt üles).
Kui see keeris muutub püstteljeliseks, siis tekib vesipüks. Seda tüüpi
vesipüksid on nii Eestis kui ka maailmas kaugelt sagedasemad kui mesotsüklonaalsed.
Kuna Eestis pole tornaadoennetussüsteemi ega huviliste võrgustikku, saadakse vesipüksidest teada
vaid juhuslike pealtnägijate kaudu.
Kindel on vaid see, et vesipükse tuleb
Eestis ette igal aastal; nende hooaeg on augustis-septembris, kui meri
on veel soe, aga õhumassid järjest
sagedamini jahedad, et saaks tekkida konvektsiooniks soodne olukord.
Igal aastal võiks olla hinnanguliselt
10–20 vesipüksi, aga võib olla isegi
rohkem. Tavaliselt on neid Soome
lahel, lääneranniku ja saarte ümbruses merel, aga ka Võrts- ja Peipsi
järve kohal.
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Jüri Kamenik
„Eesti pilveatlase“ autor,
ilmahuviline

esipüks on
üks tornaado vorme.
Seega taandub vesipüksi olemus
tornaado olemusele: see on väikese läbimõõduga, kuid väga intensiivne õhupööris, mille keskmes on
õhurõhk tunduvalt väiksem (suurusjärgus 100 hPa) normaalrõhust
(1013,25 hPa).
Oluline on märkida, et tornaado
ja tromb on sünonüümid, seega on
vesipüks tornaado ehk tromb vee
kohal. Terminoloogilise segaduse
vältimiseks pooldan kokkulepet, et
olgu neil väikese läbimõõduga intensiivsetel õhupööristel üks nimetus
– tornaado. Nad peavad olema seotud mõne konvektsioonipilvega, sest
muidu on tegu näiteks tavaliste tolmukeeristega (ingl dust devil).
Vesipükse on kahesuguseid: hea
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Huvitav Eesti

Kolga mõisa kivisild on ehitatud 1825. aastal. Hävimisohust päästeti sild aastatel 1998–2001, mil see põhjalikult restaureeriti

Kolga kivisild Lahemaa piiril
Kolga kivisild on nagu hele pärl Lahemaa rahvuspargi piiril Kolga mõisasüdames. Sild on suursuguselt pikk, ühtaegu madal ja oma paekarva värvi tõttu pilkupüüdev ehitis.
Sellise värske ja kauni ilme sai paekivisild 2001. aastal, kui
olid lõppenud kolm aastat kestnud taastamistööd.
Elen Rekand

T

allinna‒Narva maanteel tuleb
Viru raba juurest keerata
Loksa peale ja seejärel umbes
kolme kilomeetri pärast Ulliallika bussipeatuse juures võtta suund Kolgale.
Jõudnud asulasse, jäävad kohe silma
mõisaaegsed hooned: neid näeb tee
ääres üksjagu, mõni rohkem, teine
vähem lagunenud. Kolga on üks pal-
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judest Põhja-Eesti klindijoonel leiduvatest mõisakompleksidest, neist on
hästi tuntud Palmse, Sagadi ja Vihula.
Mõisaajast pärineb ka Kolga
kivisild. See asub varemeis sepikoja lähedal, uue maantee kõrval.
Kultuurituurimälestisena on Kolga
sild kaitse all alates 1999. aastast.
Mõisaaegne pärandus. Pikk, kahe
kaarekujulise avaga paekivisild on

ehitatud üle Kolga jõe. Jõeorg on
selle all lai ja lame ning jõgi voolab
kahes sängis: üks suundub silla ühe,
teine teise võlvi alt läbi. Silla kogupikkus on 67,5 meetrit ja laius 5,3
meetrit, sillutiseks on looduslikud
munakivid.
Praegusajal saavad vana Kolga
kivisilda kasutada jalakäijad ja jalgratturid. Muud sõidukid suunduvad üle jõe mööda uut maanteed,
millel silda enam ei ole: jõgi pääseb
tee alt läbi truubi kaudu. Ent nüüdselt teelt on hea vaadelda omaaegset kivisilda autoaknast – taastatud
kultuurimälestis väärib pisut pikemat peatust.
Tõenäoliselt oli sild, esialgu pui-
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Kolga kivisild asub Harjumaal Kuusalu vallas endise Kolga mõisa südames

Praegusajal saavad üle ajaloolise silla liikuda vaid jalakäijad ja jalgratturid, muudele sõidukitele on liiklemiseks kõrval olev uus maantee
dust ehitis, üle Kolga jõe ammu
enne mõisaaegset kivisilda. See oletus tugineb 13. sajandil Kolga aladel
elanud tsistertslaste ordu munkade
tegevusele: nende kindlustatud hooned asusid praeguse Kolga mõisa
ansambli alal. Et pidada sidet lähikonna küladega, vajasid nad ühendusteid, sealhulgas oli vaja pääseda
üle Kolga jõe, mis piiras kloostrimõisa ala loodest.
Nii mujal Eesti aladel kui ka Kolga
mõisas hakati kivisildu hoogsamalt
ehitama mõisate rajamise ja laienemise kõrgajal: 18. sajandil. Neid ehitati mõisakomplekside juurde mitmel
põhjusel, peamiselt selleks, et oleks
hea ligipääs mõisasüdamele ning
ühendus mõisat ümbritsevate aladega. Tol ajal suurenes võrdlemisi kiiresti ka elanike hulk, mis omakorda

tingis vajaduse arvukamate ja paremate ühendusteede järele.
Kolga mõisas rajati puitsilla asemele kivisild 1825. aastal. Pikemaks
ja pisut kõrgemaks ehitati see arvatavasti aastatel 1850‒1860. Teada on, et

ruskonna elanike kaasabil see siiski
õnnestus. Silda restaureeriti kolm
aastat, 1998‒2001, taastamise käigus sai korda silla tamm, kivikarbi
muldkeha ja paekivist sillapiirded,
ühtlasi korrastati ümbrust. Hulk
töid tehti talgute korras, kus olid abiks ka
Tõenäoliselt oli sild, esialgu puidust
kohalikud koolinooehitis, üle Kolga jõe ammu enne
red.
Nõnda on Kolga
mõisaaegset kivisilda.
kivisild saanud püsida
tänini. Kindlasti tasub
silda remonditi 1888. aastal.
seda vaatamisväärsust uudistama
Ajapikku Kolga mõisaaegne sild minna. Huvilistele on silla juurde sealagunes, taasiseseisvunud Eesti tud teabetahvel, kus on kivisilla ajalualgusaastateks oli see juba väga gu tutvustatud nii eesti, vene kui ka
õnnetus seisukorras. Teadagi oli inglise keeles.
raha silla parandamiseks üsna kee- Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu
ruline leida. Kohaliku omavalitsu- kutsehariduskeskuse loodusturismi
se, riigiasutuste rahastuse ja ümb- korralduse eriala.
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Poster

Jänes puugi ja
piimjuurega
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basobivamat aega kui lõõskava päikesega hilissuvine päevasüda looduse pildistamiseks vist
küll välja mõelda ei oskaks. Ja siis veel
kuumus – kes vähegi saab, poeb kuhugi varju ega liiguta enne õhtut lillegi.
Alles kui päevakera madalamale vajub,
võib tasapisi toimetama asuda: kes toidupoolist otsima, kes pildistama.
Aga kui sa oled juhtumisi päris noor
ja võib-olla et ka mitte kõige arukam
halljänese-juss, siis võib juhtuda, et
sa õhtujahedust oodata ei malda ja
kalpsad juba keskpäeva eel heinamaale rohtu näksima. Ja mis jääbki siis vaesel fotograafil üle teha muud kui jänku
sabas samuti ädalale hiilida. Ette teades, et selles valguses pildistamisest
küll asja ei saa.
Las su liigikaaslased pealegi muigavad ja näitavad näpuga – see mees ei
mõista ju pilti teha! See polegi nii tähtis,
et puudub bokeh, sügavus ja kuldlõige.
Tähtis on see, et sul on tallel see aastatagune lämbe hilissuvepäev, see heinamaa ja see jänes, kel piimjuur hambus
ja puuk kõrva küljes. Igasugune pilt
on parem kui mitte mingisugune pilt,
vähemasti mälestuste jaoks.
Öeldakse, me kõik oleme pärit oma
lapsepõlvest. Just siis teeme valikuid,
mis võivad määrata kogu edasise elutee.
Minu lapsepõlves polnud internetti ega
muid praegu nii endastmõistetavaid võimalusi. Aga loodus kodu ümber oli, olid
raamatud ja ajakirjad lummavate piltidega, oli raadio ja selles „Linnuaabits“.
Takkajärele mõeldes – küllap just Fred
ongi peamine süüdlane selles, et ma
täismehepõlves ilma metsa ja
fotokaamerata elada pole
osanud. Ise seda teadmata ja tahtmata näitas
ta raja kätte. Ja ma olen
tänulik mineja.
Kõrval olev pilt sündis
ühega mu Nikoni kaameratest ja
300-millimeetrise Nikkori objektiiviga.
Villu Anvelt
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Loodus on vana vainlane,

respekteerigem teda ja ärgem omistagem talle
tundeid ja mõtteid, mida tal teps mitte pole
Poeedi, literaadi, koka ja kirjanike
liidu pealiku Karl Martin Sinijärvega
ajas juttu Rainer Kerge Õhtulehest
Kas sa tead, kus kandis asub Äntu
Sinijärv ja mille poolest on see kuulus?
Kaardi ees seistes Tallinnast alla ja
paremale ja päris tükk maad. Mineva
aasta käisin seal korra. Ilus klaar vesi
oli, igasugu rohtunud roina paistis
põhjast. Ümber järvede sai rada pidi
matkelda ja miskipärast oli tee ja järve
vahelt kole palju puid maha võetud ja
hunnikusse laotud. Võiks ju fantaseerida, et Äntu oli kõigi Sinijärvede
suur esiema ja tema järgi ka järv nime
sai, aga sellest ei saaks eriti head
kohamuistendit.
Mis suhe sul endal järvedega on?
Veekogudega üldse? Oled kõva
ujuja või vali kalamees?
Vee peal püsin, kala püüda ei oska.
Eestis üldiselt looduslik vesi nii soojaks ei lähe, et selle sisse eriti minna
tahaks, isegi noil aastatel, kui suvi kestab üle viieteist minuti. Tänavu pole
hakanud proovimagi. Parim veekogu
on korralik bassein mere- või metsavaatega. Laulasmaa spaa on ses suhtes
päris hüva valik. Siiski, tarviduse korral eelistan järve merele, meri on ikka
väga suur asi, järv on natukene konkreetsem. Ja müstilisem.
Mis järve müstiliseks teeb? Vaikus,
mida mere ääres enamasti ei kohta?
Sügavus ja salapära. Väikse lombi
kohta tuleb seda päris palju. Eks on
vaks vahet, kas Pangodi või Lake
Superior, aga sisu jääb suuresti
samaks. Meri ei ole kunagi päris tasa,
muudkui sibeleb.
See oli vist Vereštšagin, kes teel
laevaga New Yorki ei jõudnud ära
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rast? Juhan Viiding vist kandnud
alati taskus lehekesi ja pastakat, et
kui luuletus tuleb, saaks selle kohe
kirja panna.
Suurem osa vaateid tasuks väiksest
peast ära vaadata, siis on nad hiljem
alati varnast võtta. Abiks on ka pildiraamatud ja filmimaterjal – päriselus
kipub ikka sedaviisi juhtuma, et siis,
kui sina vaate või väärsuseni jõuad,
on udu või ilge ilm või kõht tühi või
kopp ees. Kindlasti on keegi objekti
juba asjatundlikult üles võtnud, seda
siis ongi arukas endale tutvustada.
Niikuinii saab iga viimase kui asja
kohta raamatutest rohkem tead kui
naasama kohapeal vahtides.
Mingi tunde ja omamulje tekkimine või mittetekkimine on teine asi. Selle
jaoks tasub käia ja
Meri on üks märg ja tuuline koht,
kaeda. Aga ilma eelaga midagi temas on, sest näen,
või vähemalt järelkuidas sõber sõbra järel meritõppe
tööta ringikimamine
kõlab tsipake ressursi
nakatub, sajandite säästud paadi
raiskamise moodi.
poodi viib ja seejärel nädalateks
Üles
kirjutapurjede alla kaob.
da saab muidugi igal pool ja moel.
L äbik ir jut ami s ek s
pole märg ja tuuleke on leebe nagu võiks rahulik paik olla.
Astrid Lindgreni raamatutes, neid
alasid lihtsalt asjasse pühendamatu- Ma loodus(nähtust)e kohta ei tea,
tele ei näidata. Ja tuul on randa pan- aga uudissõnad on sind küll inspidud selleks, et võhikud ja lödipük- reerinud. Mäletan, et informeerisin
sid eemale hoiaksid. Ma kahtlustan, sind uuest teadusterminist: ebasaet midagi sihukest võib selle merega rikjas liitõisik on nüüd eesti keeli
olla küll.
„türss“. Sa luuletasid viivitamatult:
Vanaisa laua tagant enam avame- Neid türsse ripvel sumedail alleedel,
ri ei paista, puud on suureks saanud. ah, türsse öös, oo türsse puiesteedel...
Tuleb vist teine korrus ehitada.
Türss koduaknal, kaevu taga türsid,
peod tulvil türsse, marsib koju mürKas vaade on luuletajale töö tege- sik...
miseks päriselt ka oluline? Või Kui tihti sa sellist kiirkorras vemsõnamäng käib peas niikuinii kogu malvärsistamist praktiseerid?
aeg ja keskkond pole tähtis – peaVahel ikka tuleb ette, eriti kui on nii
asi, et kirjutusvahend oleks käepä- hea ettekääne, nagu „türss“ seda oli.
imestada, mida Aivazovski meretühjuses leidis. Sul on Lohusalus
suvila koos vanaisa, luuletaja Erni
Hiire töölauaga, mis on tõstetud
väikese astmega muust põrandast
kõrgemale, et laua taga istudes ulataks mändide vahelt merd vaatama.
Mida sina meres näed?
Kivisildnikul oli kunagi poeetiline
tõdemus: „sinine / ruudus // aivazovski“. Üsna täpselt tabatud marinismi
olemus. Meri on üks märg ja tuuline
koht, aga midagi temas on, sest näen,
kuidas sõber sõbra järel meritõppe
nakatub, sajandite säästud paadipoodi viib ja seejärel nädalateks purjede
alla kaob. Võib-olla on seal kusagil
keset merd niisugused alad, kus vesi
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Karl Martin Sinijärv on sündinud
4. juunil 1971 Tallinnas. Lapsepõlve
veetis suviti Lohusalus ja muul ajal
vanalinnas, kirjanike maja naabri
Jaan Krossi „Mardileiva“ keskkonnas. Tallinna II keskkooli (Tallinna
reaalkool) lõpetamise järel alustas
1988. aasta sügisest tudengielu,
mille käigus oli immatrikuleeritud
nii eesti kui ka inglise keele, aga ka
õigusteaduse õppuriks. Ühtaegu
töötas kultuuri- ja toiduajakirjanikuna.
Debüteeris aastal 1989 luule
koguga „Kolmring“, hiljem on avaldanud rohkesti luulekogusid, aga
ka kokaraamatu ja kahasse Jüri
Pinoga poistepõneviku „Sigalahe
suvi“.
Juhtinud rahvusringhäälingus telesaateid „OP!“ ja „Jüri Üdi klubi“.
Alates 2007. aasta aprillist on pidanud Eesti kirjanike liidu esimehe
põlve. Võitluste eest kultuuririndel
pälvis 2013. aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgi.
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See on üldse üks äraütlemata reibas jõuk, kes lindudele ja lilledele eestikeelseid nimesid annab. Ma lausa
palusin luba ühel nende sabatil osaleda, igavesti vahva oli. Üks taim sai
nimeks „kuradikäepuu“, teisi praegu
lambist ei mäleta. Niimoodi tulebki
keelt teha, lusti ja himuga.
Pojale panid nimeks Kaaren. Miks?
Sõnamänguiluks? Või lugupidamisest väärika linnu vastu?
Mis sõnamäng? Ilus konkreetne nimi.
Lind ka sihuke arukamat seltsi. Eks
ma natuke panin mahapeksumasina
tööle: Krista Kaeral ja Peep Ilmetil on
ka üks tore Kaaren. Ja nüüd ka su akadeemilisel vennal Kiur Aarmal, kui
õigesti mäletan.
Kui sa tahad esmakordselt Eestit
külastavatele kolleegidele näidata
maastikku või kooslust, millesarnast nad oma kodumaa looduses ei
kohta, siis kuhu sa nad viid?
Objektiivsetel põhjustel tihtilugu
Türisalu pangale, sinna on Tallinnast
hea lähedal sõita. Paistab majadeta
rannajoon kaunisti kätte. Tänapäeval
saaks maju muidugi ka sula meresse
ehitada, kui regulatsioonid ei piiraks,
aga üldiselt on me rannad hoonestusest puhtad püsinud ikka pigem seepärast, et kole külm on. Ükski ontlik
vanalane ju oma koda tuule torkida
ei rajanud.
Lihtsalt metsa on ka hea muumaalasi viia: midagi jalustrabavat meil
ju maastikust võtta pole, aga see, et
mets on nii lähedal, ja soo ja raba
samuti, see üldiselt üllatab. Seened,
marjad, internet – kõik kasvab.
Mis paikades sa ise end Eestis – väljaspool linna! – hästi tunned? Kuhu
alatasa tagasi kipud?
Ega see linna ja looduse vastandamine mingi õige asi ole. Linn on sama
palju loodus kui sipelgapesa või mesipuu või karukoobas. Inimliigile sobilik keskkond. Puu otsast kuni tänaseni on toimunud inimese arenemine
linna suunas ja siin on ruumi areneda veel küll.
Metsas elavad loomad, linnas inimesed. Lihtne. Võib-olla karud ei
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leiutanud ka koopaid kohe aegade
alguses, hulkusid kurvalt ringi ja
tundsid end kuidagi kõledalt. Siis
jagasivad matsu ära ja kohe läks
tuju heaks. Leiutasivad koopa ja talveune.
Inimene on noor liik, alles hakkas
liha sööma, tuld tegema ja mõtlema.
Leiutab veel igasugu asju. Aga tagasi kipub ikka sinna, mis kohad lapsepõlvest meelde ja külge on jäänud.
Muhklik-lohklik Lõuna-Eesti, siit
põhja poolt Laulasmaa kant. Üldiselt,
kui õnnestub ära tabada see päev aastas, kui juba on soe ja veel ei ole sääski, on Eestis igal pool üsna mõnus
olla. Muul ajal astuks ikka pigem
autost otse tuppa.
(Sümptomaatiline oli su küsimuses seegi, et Eestist rääkides kasutasid
sõna „linn“ ainsuses.)

ellujäämisvõimed. Öelgem napisõnaliselt: sõltub kuusest, sõltub talvest.
Samas tõsi on seegi, et hea noaga on
kõvemad taadid ka karu siruli saanud, ent miljoni sääse vastu on väitsast vähe abi.
Mis sa pirised, sääsk tahab ka elada!
Ja tänavu neid eriti ei olnudki.
Ma just sain ühe kätte. Pinises, tõbrik.
Nüüd on vagusi. Sääse elufilosoofia
üle arutamiseks peaksime veel teisegi
nõmmliivatee võtma. Mida, muuseas,
meeldib Kaarnale kangesti korjata,
just käisime lillade lillede teed rannaveerest toomas.
Kas sina teed vahet, mis on aas või
vain või nurm või niit või suvaline heinamaa? Ma tean, et siin Laulasmaal
on miski muu värk. Kunagi tegid
inimesed raudselt nurmel ja niidul
vahet. Vist.

Linn on sama palju loodus kui
sipelgapesa või mesipuu või karu
koobas. Inimliigile sobilik kesk
kond.
Tallinnaski on linnaosasid, mis
meenutavad linnulennult pigem
metskonda kui korrusmajakõrbe. Rääkimata Tartust või, taevas
halasta, Antslast, mille juhti võiks
vabalt kutsuda metsaülemaks.
Tallinn ongi ju paras mets. Extra
muros ehk väljaspool vanalinna pole
tänavatega eriti hakkama saadud.
Linnad on mujal. Eestis on Eesti.
Ometi on ka väikelinnades vägagi
äkiline võlu ja elaan, mitte sugugi ilmtingimata depressiivne, nagu lausus
laulusalm. Kuulake country’t ja lugege Lindgreni. Ja siis kuulage blues’i ja
lugege kümneni.
Saad sa looduses hakkama? Kas
kuuse – üks eesti keele vanemaid
sõnu vist? – all elaksid metsas öö
üle? Aga talvel?
Fred Jüssi vist ütles sarnasele küsimusele vastates, et kui hea nuga ja tikud
ühes on, saab alati hakkama. Ma enda
puhul nii optimistlik ei oleks, ent inimeses võivad avalduda hämmastavad

Kui sa nüüd küsid,
kuidas
nimetatakse seda kooslust, üle mille sammub „Nukitsamehes“
Ines Aru ning laulab
Heidy Tamme häälega, et „vits on vilets oksake“, siis …
ega ma vastust tea. Aga ikkagi –
Nukitsamehe padrikus sa nälga
ilmselt ei jääks, kui natukenegi
soola ja Tabasco kastet taskus?
Ju ma ikka nälga jääksin. Suurem osa
aastast ei kasva siin laantes ju suurt
miskit söödavat. Marjad ja seened
on rohkem maitseaine, pähklaid on
vähe, kuusekasvud pigem radikaalsete hipsterite kamm.
Kui metselajat tabada ega tuld teha
ei mõista, on surm-sõbrake vilinal
silme ees. „Kääbiku“ raamatut mäletad? Ellujäämiseks tuleb leida trollide koobas sealiha ja õllega või nuiata
end Beorni kodaje, kus palktare koort
ja mett voolab. Kel veab, sellele pakub
kotkas jänest.
Inimene on põnev ja ainukordne
looduseosa: liigi sees kõigub intellekt
päris rämedalt. Üpris kindel, et puhta
loll hunt suguküpseks ei elaks, aga
puhta loll inimene saab valimisõiguse. Inimene kui selline aga pole üldse
üleliia teadlik, kunas ta on kotkas,
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kunas jänes. Mõtleb oiates, et suudab loodusele häda teha, ja kallistab
puud. Iseendale suudab ta vast ehk
häda teha, ei muud. Sest loodusel on
kogu maailma aeg.
Kadunud Tom Clancy ühes raamatus tahtsid lollakad ökoterroristid
inimkonnale tala anda, nad võeti arukate inimeste poolt kinni ja suunati
ilma riieteta võpsikusse, et ookean on
sealpool, minge, loodusesõbrad. Ei
jõudnud ükski rannani.
Loodus on vana vainlane, respekteerigem teda ja ärgem omistagem talle tundeid ja mõtteid,
mida tal teps mitte pole. Parim retsept metsikus looduses on leida kuiv
ja varjuline koht ning süüa seda, mis
kaasa pakitud. Kui varitsemine, tapmine, nülgimine ja küpsetamine
käpas, avarduvad võimalused eksponentsiaalselt. Oli ikka sihuke sõna
olemas? Küllap oli. Inimene mõtles
selle välja, mitte taimetoitlane!
Lapsepõlves oli teadupärast hernes
magusam ja rabarber hapum. Mis
maitsed oled sina põnnieast kaasa
võtnud?
Mustikad ja maapiim on küll lapsepõlvest pärit. Suitsulest. Praetud leib.
Kõiki on võimalik ka praegu tekitada.
Mul ei ole küll õnnestunud mõnd
ammust maitseelamust kuidagi
taastada. Ma pole leidnud jäätist,
mis kõlaks suus nagu Eskimo
muiste. Ja vanatädi ülepannikoogid pruunis võis on kadunud koos vanatädiga.
Eks meeled olid ergumad.
Jäätist oli üldse vähem saada,
maal eriti, siis maitsesid teda

Kirjanik ja kokk Karl Martin
Sinijärv püssi ja panniga
metsa ei trügi. Ka kirve
jätab ta spetsialistide
käsitseda. „Parim retsept
metsikus looduses on
leida kuiv ja varjuline
koht ning süüa seda,
mis kaasa pakitud,“
sõnastab ta kaalutletult
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Sõltumatud teadlased on nüüd
avastanud, et toorpiim võib olla
ohtlik, kuna see on hea keskkond
bakteritele. Kas toit võib olla ühel
hetkel liiga steriilne?
Sõltumatud teadlased on teadagi
üks äärmiselt usaldusväärne inimrühm, au neile igavest’. Terve maakera on bakteritele väga hea keskkond ja seega äärmiselt ohtlik. Toidu
võib ju steriilseks ajada, aga kõhus on
ikka sõber bakter ja teeb hüvale roale
kuki-muki.
Kes on kõige eksootilisem loom,
keda sulle on serveeritud?
Lõgismadu Ameerikas, valaskala
Islandil. Polnud viga kummalgi, aga
peekoni vastu ei saa. Peruust toodud
soolasipelgale eelistan samuti kas või
mäkkari friikaid.
Kui Tallinna loomaaia 501. eksponaadi Aleksei Turovski käest
uurida, kuidas maitseb lõvi, tiigerpüüton või mõõkkala, siis ta ütleb:
nagu kana! Vastab see sinu hinnangul tõele, et enamasti on mittetuttavatel elukatel kanamaitse?
Kana on ju nii neutraalne, temaga
saab kõike võrrelda. Paremad elajaloomad on inimene kasutusse võtnud,
nii-öelda eksootika puhul on küsimus
pigem see, et kas kõlbab süüa või ei.
Loomset valku ära visata pole sünnis. Mu meelest pole seajalas midagi
söömisväärset, aga mõni arvab teisiti. Onu Alikuga aga – miks ta just
number 501 su meelest on? – veetsime kevadel meeleolukaid päevi haiglas. Tema pääses hoiatusega, minule
installeeriti südamestimulaator. Vaat
haiglatoit on üks põnevamat sorti
teema. Ei see ole sulle haikalatoit!
Mati Kaal olla kuskil rääkinud, et
tal on loomaaias 500 liiki ja Aleksei
Turovski. Tegelikult on Tallinna
zoopargis elukaid vist pealt 600
liigi. Aga räägime veel söögist. Kui
38
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ka intensiivsemalt. Aga pannkooki
proovi päris hapupiimaga teha ja lisa
natuke vingema mulliga vett tainasse,
ja pane rohkem võid. Kohe palju rohkem võid.

Loodusel on kogu maailma aeg, teab Sinijärv. Osakesena loodusest väldib temagi
asjatut kiirustamist. Pildil ei tõtta ta kuhugi Lohusalu suvila ees
kõik Eesti sead nüüd maha tapetakse, kelle liha sa soovitad süüa?
Esiteks ei tapeta ja teiseks on siga
endiselt söömise loom. Aga egas lambad-kanad ilmast otsa lõpe!
Sigadega, ka metsa omadega, on sul
üldse oma liin. Itaaliamaal oli sul
seiklus või mälupildistus triibulisi
karjatava emisega.
Oh, see oli kaunis jah, kui nii
Toompea-kõrguselt
mäeveerult
hommikul ärgates alla kaed ja näed,
et vöödikpõrsikute pere aegamisi
jõepervel loivab. Said kohe aru, et
aeglaselt tuleb liikuda piki järsemi
nõlvu.

Muude metsaeluliste loomadega on
sul vist nõrk või olematu kokkupuude?
Põtra valmistan meeleldi, metsanotsu
osas end asjatundjaks ei pea, jänene
polegi miski õige söögiloom. Suur osa
metsalistest on vintske värk, tahab
pekkimist ja pikkimist. Ega asjata ole metsloomad ja koduloomad,
metseestlased ja kodueestlased.
Kus seal Tallinna kesklinnas elas
see kivist sisalik, kellele sa siiamaani käid pai tegemas?
See sisalik on leitav teel Raeplatsist
Pikale tänavale Kinga tänava lääneküljel.

August on käes.
Milline seen on kõige
Terve maakera on bakteritele väga
normaalsem?
hea keskkond ja seega äärmi
Meil on eriliselt seeneõnnetu perekond,
selt ohtlik. Toidu võib ju steriilseks
ühtki seenekohta me
ajada, aga kõhus on ikka sõber bak
ei tea, nii et üle ühe
ter ja teeb hüvale roale kuki-muki.
väikse sousti jagu ei
ole õnnestunud kokku
korjata. Mõned muiduSeal kandis – tuleme ikka kööki gi räägivad kuuseriisikatest ja puratagasi – ei armastata siiamaani sea- vikest, uh, ma ei või! Ma ei usu neid.
liha. Vist ei taha ammune mälestus Pole näinud, pole olnud.
keeritsussidest kaduda.
Turg on kõige parem seeneTeistmoodi tehakse. Vinnutet sin- koht. Kevadel saab Helsingi turult
gid on imetabased. Aga meie kombel kogritsaid ja suvel leiab alati selle
ahjutamiseks sealne sigudik ei sobi. ühe pannitäie suvasegaseent ka ise.
Pole seda hõrku sulavat pekki. Usse Männiriisikas on aus seen, annab
ei saa tänapäeval ükski tootja lubada, kupatamisel hea lõhna ja pärast pariaga ega mälestus kao.
ma salati.
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Taani kantsi jälgedes
Saaremaa põhjarannikul, Leisist mitu kilomeetrit ida ja
lääne pool, ei leidu peale Triigi poolsaarel asuvate küngaste ja ühe suurema platoo ühtegi pinnamoodustist,
mis kerkiks merepinnast üle seitsme meetri kõrgusele.
On ilmne, et ulatuslikul lauskmaal on merekalda lähedal
asuv kõrge neemikuots olnud tähtis strateegiline punkt.
Oletatavasti on see omal ajal köitnud ka sõdalaste ja
kaitseehitiste rajajate tähelepanu.
Jaan Laas

T

eatavasti oli muinasajal Eesti
alal ning paljudes muudes
kohtades enim levinud linnusetüüp neemiklinnus [3]. Mitut tüüpi
neemiklinnuseid rajati neemiku otsale, kasutades oskuslikult ära looduslike pinnavormide eeliseid. Põhisiht
oli saada võimalikult väheste mullatöödega kõige tõhusam kaitserajatise
aluskehand.
Mitmesuguste kaartide ja Triigi
poolsaare maastiku kohapealsete vaatluste põhjal võib siinse kitsa
neemiku nuka ehk nina ees eristada
samuti selgepiirilist ümarate nurkade
ja ebavõrdse küljepikkusega ristkülikukujulist kõrgemat pinnamoodustist
(◊ 2). Oma kuju ja asukoha poolest on
see kaitserajatisele igati sobiv alus.

◊ 1. Taani kuningas
Valdemar II Võitja.
1222. aasta suvel vallutas ta oma väega osa
Saaremaast

Kas võib tegu olla taanlaste omaaegse linnuse asukohaga, Taani kantsiga, mida on kaua aega otsitud ja mis
on mõistatuslikult varju jäänud?
Esimese invasiooni Saaremaale
korraldasid taanlased 1206. aastal. Tõenäoline, et samale linnusealusele või selle lähiümbrusse püsti-

Neemiklinnuse võimalikku olemasolu aitavad uurida geoportaali kaardid. Maa-ameti geoportaalis
aerofoto alusel kujundatud hübriidkaardi väljavõte annab Triigi poolsaare keskel olevast maastikust hea ja ülevaatliku pildi. Aerofotol on näha kruusase neemiku tipuosas
säilinud küngas ning
seda katvad puud ja
Esimese invasiooni Saaremaale
põõsad. Langeva päikorraldasid taanlased 1206. aastal.
kesevalguse tekitatud

a

Triigi
laht

Tr i
ig

Männisalu

tati kergem puitkindlustus. Henriku
Liivimaa kroonika annab teada, et
hiljem polevat leidunud sõjamehi,
kes oleksid nõustunud pärast kuninga ja põhivägede lahkumist linnusesse kohale jääma [1]. Hirm Saaremaa
sõjameeste võimaliku rünnaku ees oli
suur. Linnus olevat enne Taani vägede lahkumist põlema süüdatud.
Kuusteist aastat hiljem, 1222.
aastal, võisid taanlased kuningas
Valdemar II (◊ 1) käsul rajada omaaegse puitlinnuse kohale või selle
lähedale kivikastelli, millest edas
pidi oleks saanud suurema kivilinnuse eelkindlus. Meie hüpoteesi puhul
asuksid mõlemad kohad nüüdisaegse
Triigi poolsaare keskosas põhja-lõunasuunalisel seljandikul.
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◊ 2. Saaremaal Triigi poolsaare keskosas asub kolmest küljest järskude nõlvadega küngas, mis võib olla 13. sajandil taanlaste
rajatud neemiklinnuse aluskehand. Neemiku lõunapoolsesse otsa jääb ringi meenutav ala: see on ümbritsevast maapinnast
mitu meetrit kõrgem. Maa-ameti geoportaali kallete kaardi järgi (ülal) moodustab roheline ala kallete alusel loogilise ja
seotud terviku, tähistades võimaliku neemiklinnuse aluskehandi omaaegset piirjoont. Kaardi põhjal saab järeldada, et tänapäevane maantee võib olla enamjaolt kaevatud läbi neemiklinnuse aluskehandi loodepoolse nurga. Nõukogude Liidu topograafilise kaardi väljavõttel (alumine joonis) on küngas ehk võimalik neemiklinnuse aluskehand näha tee kõrval tervikuna
Allikas: maa-ameti geoportaal
40
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varju põhjal võib künka pealispinnal
hoomata kõrgemat ala, mis on praeguseks vaid osaliselt säilinud, kuid võis
kunagi olla ümara ringvalli alus. Selle
vasakpoolne külg (loodeosa) on nähtavasti juba ammu suure otsetee ehitamise käigus maatasa lükatud ja kruus
laiali veetud. Kui tee ei kulgeks otse
läbi künka, võiksime ehk näha päris
selgepiirilist neemiku tippu rajatud
ümarat kaitserajatist, ringvalliga neemiklinnuse aluskehandit.
Samakõrgusjoontega ja kõrgusandmetele tuginevate värvivarjunditega reljeefikaardilt tuleb arvatava
neemiklinnuse aluskehand iseäranis
kenasti esile, ühtlasi on näha vallmoodustise osaline piirjoon alus
kehandi servas.
Reljeefikaart osutab ka sellele, et
neemiku lõunapoolse otsa lähikonnas ja küljel asuv ala võidi omal ajal
madalamaks kaevata, et saada pinnast parema aluskehandi rajamiseks.
Meie hüpoteesi toetavaid andmeid leiab ka maapinna kallete kaardirakendusest (vt ◊ 2). Selle põhjal
koostatud skeemil on maapinna kõrgem ala värvitud roheliseks ja punaseks ning nooled osutavad kallete
suunda. Näeme, et praeguse tee trass
läbib ümara kõrgema ala loodepoolse
nurga ja lõikub sügavalt selle lääneserva. Kohapealne vaatlus kinnitas, et
tee on osaliselt rajatud läbi arvatava
neemiklinnuse aluskehandi.
Nüüdisaegsete kõrgusandmete
järgi asub teest vahetult paremale
poole jääv neemiku osa suhteliselt
ühtlaselt seitsme meetri kõrgusel üle
merepinna, sama käib ka künka idapoolse külje kohta.
Seegi asjaolu annab tunnistust, et
oluline osa künkast ja kindlustuse
aluskehandi läänepoolsest küljest on
tee rajamisel hävinud. Kui linnuse
aluskehand oleks säilinud tänapäevani oma esialgsel terviklikul kujul,
oleks seda nähtavasti märksa kergem
ära tunda ja kindlaks teha.
Lisateavet pakuvad ajaloolised
kaardid. Mõnel vanemal Nõukogude
Liidu topograafilisel kaardil on meid
huvitavat ala kujutatud tervikuna tee
kõrval (vt ◊ 2). Nendel kaartidel ei
tarvitse neemiku nuka väliskontuur

◊ 3. Šurfi kaevamisel tuli nähtavale töötlusjälgedega ehituskivi. Graniitkivi tahumine ei ole lihtne töö. Vanemal ajal töödeldi kive vaid tähtsate ehitiste jaoks
102 dm

0,119%
89,6
0,712%
76,6
2,63%
63,6
9,32
9,32%

võimaliku neemiklinnuse
aluskehand

50,6
13,7%
3
37,6
23,,1%
23,1%
24,6
18,6%
18
8,6%
6%

150 m

11,6
26,8%
8%
-1,4

◊ 4. Lidari kõrgusandmete abil on võimalik koostada Triigi poolsaare pinnastruktuuri põhjalikum ülevaade. Joonise vasakus servas on esitatud värvidele ja värvitoonidele vastavate kõrguste skaala meetrites. Reljeefikaardilt nähtub võimaliku
neemiklinnuse aluskehand ning sellest 800 aastat tagasi umbes 150 meetri kaugusele jäänud merekallas. Kollane joon tähistab 1,4-meetrist ja punane 1-meetrist
maatõusu. Need kaks maatõusujoont peaaegu kattuvad neemikust otse ida
poole jääval lähedasel rannaalal. See tähendab, et seal oli järsem kaldapealne
ning ühtlasi soodne koht väiksemate laevade randumiseks. Ent oletus, et selles
paigas või selle lähedal võis olla taanlaste 1222. aasta suvesadam, vajab veel lähemat uurimist. Lidari andmed pärinevad maa-ametist (litsents ST-B1-2663, taotleja
Jaan Laas) ning neid on töödelnud TTÜ geodeesiaõppetooli teadur Silja Märdla
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on ilmsete tehislike piirjoontega: see
tuleb tuhandete täpsete kõrgusand2,66%
mete põhjal üldistatud pildil küllaltki usutavalt esile. Tume- ja helesini70,1
se värviga tähistatud praegusaegsetel
7 89%
7,89%
madalamatel aladel on punase pideva
joonega näidatud võimalik 800 aasta
64,8
tagune veepiir, eeldusel, et maa on
11 7%
11,7%
tõusnud ühe meetri võrra. Kollane
pidevjoon märgib veepiiri juhul,
59,5
kui maatõus on olnud 1,4 meetrit.
Näeme, et 800 aastat tagasi oli pool3,4
13,4%
saare kindlama maaga keskosa kohati
54,2
küllaltki kitsas, seega sai näiteks sõjaväelaagrit edukalt kindlustada.
20,7%
20,7
7%
20,7%
Meie käsitlusele annavad huvita48,9
vaid lisandusi Lidari toorandmete
alusel tehtud neemiku pinna piki- ja
20,2
20
2%
2
20,2%
ristlõiked (◊ 8, 9, 10). Saame neemiku ja selle lähema ümbruse kohta hea
43,6
ruumilise ülevaate, ühtlasi tulevad
17,8
,8%
,8%
17,8%
esile tehisjooned neemiku aluskehandis ja selle lähiümbruses. Graafikute
38,4
lähemast analüüsist selgub mitu meie
56 %
5,64%
hüpoteesi toetavat tõsiasja.
Võimaliku neemiklinnuse alus33,1
kehandi suuruse ja omaaegse kuju
määramisel on tähtsal kohal pinna◊ 5. Oletatava Taani kantsi asupaigaks olnud neemiku ja selle lähema ümbruse
lõiked (profiilid), mis koos annavad
pinnastruktuur Lidari kõrguspunktide põhjal. Et anda kõrguspunktide hulgast
ja tihedusest ülevaade, on need joonisel kujutatud mustade täppidena. Nende
uuritavast objektist ruumilise ettetäppide kohatine puudumine on tingitud suuremate puude võradest. Joonise
kujutuse. Profiilid näitavad ka mitvasakus servas on esitatud värvidele ja värvitoonidele vastavate kõrguste skaala
mesuguseid võimalikke ümberku(meetrites). Allikas: maa-amet, ST-B1-2663 (taotleja Jaan Laas); Lidari andmeid on
jundusi ning tee-ehitusest ja maapatöödelnud Silja Märdla
randusest tingitud muutusi. Joonisel
(◊ 9) on esitatud üheksa lääne-idasuunaolla täpne, vaid on ilmselt moonutalist profiili, mis annatud. Mõnel venekeelsel vanemal kaar- Mõnel venekeelsel vanemal kaar
vad hea ülevaate küldil on künka kõrval toodud märkus dil on künka kõrval toodud märkus
gede nõlvuse suuru„varemed“ (vn разв.).
„varemed“ (vn разв.).
sest ja neemiku pealisTopokaardilt (◊ 2) võib välja lugepinna ebatasasustest.
da, et osa vasakpoolsest künkaservast ja selle nõlvast on madalaks kae- jalikke kõrgusandmeid töödelda eri- Profiilid WE 30, WE 40 ja WE 50
vatud ning sealt saadud kruusa on programmidega. Et uurimistööd edasi näitavad võrdlemisi suuri, ümbritarvatavasti kasutatud tee-ehituseks. teha, saime kogu Triigi poolsaare kol- sevast märksa kõrgemaid kuhjatisi.
Kõrgusjooned on ilmselt dekoratiiv- meruutkilomeetrise pindala kohta Tõenäoliselt on need eelmisel sajansed, kõrgusarvud aga vastavad tege- maa-ametilt umbes 1,5 miljonit kõr- dil maaparandustööde käigus neelikkusele.
gusnäitu. Nende töötlus andis huvita- mikule veetud põllukivide kuhilad.
Nende all võivad aga peidus olla
vaid tulemusi.
Nüüdisaegsed võimalused aitavad
Arvukate kõrguspunktide põhjal vanad vundamendi- ja müürikatked.
süvitsi minna. Kuna mitmel kaardil on saadud ülevaatlikud värvipildid
esitatud pinnastruktuur viitab neemi- poolsaart läbiva seljandiku, sellega Tuleb vaadata ka maa alla. Kaartide
ku juures kunagi tehtud mahukatele külgneva madalama mereäärse ala analüüs, Lidari andmete töötlus ning
pinnasetöödele, osutus vajalikuks han- ning selle keskosas asuva neemiku muud andmed viitavad sellele, et neekida Lidari andmed ning teha künkast kohta (vt ◊ 4, 5). Hästi paistab välja mik võis olla seni tuvastamata küldetailsete kõrgusandmete alusel põh- ka meid huvitava võimaliku neemik- laltki suuremõõtmelise kaitserajatise
jalik ülevaade. Selleks tuleb üksikas- linnuse (kivikastelli) aluskehand, mis (neemiklinnuse) aluskehand, mis oli
75,4 dm
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◊ 6. Neemiku lõunaservas asuvad mitu
meetrit ümbritsevast maapinnast kõrgemal künka äärel õhukese mulla- ja
mättakamara all uuemad müürikatked.
Küllap võis siin olla mõni ehitis ka
pärast taanlaste neemiklinnust

◊ 7. Tänavu aprillis tegime veel ühe
väikese šurfi, millest avanenud pilt
lubab oletada, et leidsime võimaliku
neemiklinnuse aluskehandi nõlvalt
vundamendikatke

74,5 dm

1,83%
69,3
NS 70,0

6,6%
6 6%
6%

NS 60,0

64,2

NS 50,0

0,3%
0 3%
0,3

NS 40,0

59

NS 30,0

12,8%
12
2 8%
8

NS 20,0

53,8

NS 10,0

20,5%
20,5
20
,5
5%

NS 0,00

48,7
21,5%
21,5
2
5%
43,5
20,3%
20,3
2
03
3%
38,4
WE 90,0

WE 80,0

WE 70,0

WE 60,0

WE 50,0

WE 40,0

WE 20,0

WE 30,0

33,2

WE 10,0

6,14%
6 14%
%

0
WE 0,0

omal ajal rajatud mere ja sadamakoha
lähedale. Hiljem võidi sellele tõenäoliselt ehitada ringmüüriga kivilinnus:
Taani kants.
Kui need oletused paika peavad,
siis peaks seal maapinnas ja kivilasu all leiduma rohkesti ehituskive.
Nõnda jätkasime otsinguid: hilisematel aegadel neemiku pinnale veetud mulla ja kivide alt lootsime leida
kunagiste ehitiste jäänuseid, kaitserajatiste jaoks töödeldud müürikive
(vt ka ◊ 3, 6, 7).
Esimese šurfi kaevasime neemiku
lõunakülje ülaservale, kus maapinnale ulatuvad hästi nähtavad müürikatked. Šurfi põhjaküljes ilmsiks tulnud
müüriosad ja selle all olev vundament
osutavad ilmselt uuemal ajal rajatud
ehitisele.
Teise šurfi rajasime neemiku kesktelje põhjapoolsele alale. Seal tulid
võrdlemisi õhukese mullakihi alt välja
suured graniitkivid. Võib oletada, et
need veeti kohale ja ladestati sinna
eelmisel sajandil maaparandustööde
käigus; arvatavasti kuhjati neemiku
ümbrusest kogutud kive ka selle kirdenurka. Lidari kõrgusandmete järgi
on selles lõigus täheldatav pinnasekuhjatis.
Kolmanda šurfi kaevasime samuti
neemiku kesktelje kohale, kuid eelmisest kümmekond meetrit lõuna poole.
Seal tulid 30 sentimeetri sügavusel
nähtavale graniitkivikillud. Võimalik,
et need on graniitkivide tahumisel
tekkinud jäägid. Šurfi lõunaküljes oli
näha heledam ja sõredam liivasegune pinnas, milles võis olla lubjasegu
jääke. 40 sentimeetri sügavusel tuli
nähtavale graniitkivi tahutud ülemine
külg (◊ 3). Arvestades kivi mõõtmeid,
ulatus selle alumine külg üle 70 sentimeetri sügavusele.
Neljanda šurfi asukohaks valisime
võimaliku neemiklinnuse aluskehandi idakülje ülemise serva, mis jääb
põhjast lõunasse kulgeva valliga risti.
40 sentimeetri sügavusel tuli kiviklibuse musta mulla kihi alt esile dolomiitkividest rajatud müürikatke, mille
ehitamisel oli kasutatud müürisegu.
Kuna ristkülikukujuline šurf oli väike,
ei saanud me alusmüüri laiust ja pikkust kindlaks teha.

15 m

◊ 8. Soovisime oma uurimusega minna võimalikult süvitsi ja koostasime selleks
neemiku lääne-idasuunalised ristlõiked ning põhja-lõunasuunalised pikilõiked.
Joonisel on punktiirjoontega näidatud lõigete (profiilide) kohad ja nende ulatus.
Kogu uuritav ala on seejuures jaotatud 10 x 10 m suurusteks ruutudeks. Profiilid
on toodud järgmistel joonistel. Allikas: maa-amet, ST-B1-2663 (taotleja Jaan Laas);
Lidari andmeid on töödelnud Silja Märdla
Müürijäänused neemikul. Neemikul
leidub arvatavasti vanemaid ja uuemaid müürijäänuseid. Neist uuemad
tulevad esile künka lõunapoolses järsema küljega servas. Täielikult pinnase alla mattunud vanimad müüriosad
asuvad kõrgendi idaküljel, eriti selle
kagunurga juures. Paraku on esialgu
teadmata, mis ehitised on sellel künkal aegade jooksul olnud ning kuidas

kultuurikihti talletunud.
Ilmselt pärineb osa künka pealispinnal ja servas paistvatest rajatiste
jäänustest võrdlemisi hilisest ajast.
On põhjust arvata, et seal võisid paikneda taluhooned ja mõisateenijate
elumaja. Kogumikus „Pildikesi Karja
kihelkonnast“ leidub lause: „Kadunud
on ka mõisateenijate maja, mis asus
härrastemaja lähedal, praegu sada-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kiviklibuse musta mulla
kihi alt tuli esile dolomiit
kividest rajatud müüri
katke, mille ehitamisel oli
kasutatud müürisegu.
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20 m
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S 70
70

◊ 9. Uuritava neemiku – Taani kantsi
– lääne-idasuunalised profiilid on joonisel esitatud merepinnast 3,5 meetri
kõrgusel oleva horisontaaljoone kohal.
Iga profiil näitab 70 meetri pikkust lõiku
maapinnal. Kollane püstjoon tähistab
profiili keskkohta. Kõik profiilide abil
esitatud kõrgussuhted on üldjoontes
samasugused kui omal ajal, sest maapinna tõus ei ole neid vahekordi muutnud. Profiilid toovad esile võimaliku
aluskehandi idapoolse nõlva ülemise
piirjoone: see on nähtav väiksema või
suurema astanguna. Allikas: maa-amet,
ST-B1-2663 (taotleja Jaan Laas); Lidari
andmeid on töödelnud Silja Märdla

◊ 10. Kui kõrvutada neemikust tehtud
põhja-lõunasuunalisi pikilõikeid muu
kartograafilise materjali ja aerofotodega,
lisandub kujunenud ülevaatesse mitu
konkreetset tõsiasja. Need 10-meetriste
vahedega koostatud profiilid näitavad
muu hulgas võimaliku neemiklinnuse
aluskehandi lõunaküljel tänapäevani maapinnas säilinud küllaltki selget vagumust.
Nii näeme väikese vallikraavi võimalikke
jälgi juba esimestel läänepoolsetel profiilidel (NS 0 ja NS 10). Järgmistel profiilidel
(NS 20, NS 30 ja NS 40) tulevad need
jäljed juba selgemalt esile. Allikas: maaamet, ST-B1-2663 (taotleja Jaan Laas);
Lidari andmeid on töödelnud Silja Märdla

masse viiva tee ääres põllu kõrval“ [2].
Kahjuks ei ole hoone asukoht sellega
kuigi täpselt määratud. Kuna sadamasse viiva tee ääres ei ole aga muid
suuremaid ehitiste jälgi ja varemeid,
siis võimegi oletada, et see asus vaatlusalusel künkal ehk võimaliku neemiklinnuse aluskehandil.

Nüüdisaegne olukord lubab oletada, et teenijamaja võis asuda kõrgendiku lõunaservas. Hoone lõunapoolne sein võis toetuda otse nõlva harjale rajatud vundamendile.
Võimalik, et 18. või 19. sajandil
ehitatud lintvundament toetub omakorda vanemale alusmüürile. Sellele
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viitab asjaolu, et eluhoone rajamiseks järsaku servale, mis oli kolmest
küljest ümbritsevast maapinnast
justkui eraldatud mitme meetri kõrguse järsu nõlvaga, pidi olema mingi
eriline eeldus või vajadus. Võib-olla
leidus selles põllumaaks sobimatus paigas vanemaid alusmüürikatkeid või siis rohkesti tarvituskõlblikke ehituskive. Võimalik, et olid veel
mõned tegurid, mille peale meil on
raske praegu tulla.
Vanemaid müürijäänuseid leidub
neemiku idaservas ja kagunurgas.
Kagunurgas, kus on näha justkui täisnurkne müüritise alus või osa vundamendist, asub mitu kivi, mida inimene on kindlasti töödelnud ning mis
kunagi olid mingi ehitise konstruktsiooni osad (vt ◊ 6, 7). Ent on küsitav, kas konstruktsioon on kogu aeg
asunud seal, kus me neid kive praegu
näeme, või võisid kivid olla sinna sattunud muul põhjusel.
Igal juhul näitavad kõrgusandmed,
et kogu künka idaserval asub põhja-lõuna suunas pisut kõrgem ala.
Tõenäoliselt peidab see kunagise taanlaste linnuse valli alust või osa sellest.
Võime teha järelduse, õigemini
oletuse, et 1222. aastal üle võetud
kivilinnuse lammutasid saarlased
seetõttu, et too ei asunud maakaitseks sobivas kohas. Rajatis ei pakkunud Saaremaa elanikele samalaad
seid kaitsevõimalusi nagu maalinnad.
Küllap oli üks hävitamise põhjusi ka
asjaolu, et ei tahetud näha võõrvõimu
sümbolit.
1. Henriku Liivimaa kroonika 1982. Eesti
Raamat, Tallinn.
2. Trei, Anne 2011. Pildikesi Karja kihelkonnast. Saare Matkad, Kuressaare.
3. Tõnisson, Evald 2008. Eesti muinaslinnad.
Tartu: 41–51.

Jaan Laas (1938) on teadus- ja majandusloolane, huvitunud vabadusvõitlusega
seotud sündmustest ja võitluspaikadest.
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Loodusteaduslike kogude varasalvest
Foto: Ain Kallis

Niiskusmõõturid
ilmamuuseumides
Tänavu detsembris täitub 150 aastat Tartu ülikooli meteoroloogiaobservatooriumi asutamisest. Sedavõrd tähtsa
juubeli puhul otsustas meie meteoroloogide-klimatoloogide kogukond nimetada 2015. aasta Eesti meteoroloogia aastaks. Selle raames on paslik heita valgust meie ilmamuuseumide varasalvele.
Ain Kallis

M

Enamasti
mõõdetakse suhtelist õhuniiskust.
Niiskuse hulk õhus oleneb
mitmest tegurist, eeskätt
temperatuurist. Palju on ka
õhuniiskust iseloomustavaid näitajaid: veeauru rõhk,
absoluutne ja suhteline niiskus, niiskuse defitsiit, eriniiskus, kastepunkt jne.
Tuntuim ja mõõdetavaim
on suhteline ehk relatiivne

◊ 2. Juushügromeetri olulisim osa on
inimese juuksekarv, mis on töödeldud
rasvavabaks. Õhuniiskuse suurenedes
venib juuksekarv pikemaks ning sellega ühendatud osuti liigub skaalal
suurema näidu peale

aegu kahe sajandi jooksul oluliselt
muutunud. Meil saab neist osa näha
vaid muuseumis, teised asuvad endiselt vaatlusväljakutel: kasutusvalmis
juhuks, kui automaatikaseadmetega peaks
midagi juhtuma.
Juuksed on põnev materjal: kui
Tavaliselt on õhuvihma sajab, siis osal inimestel
niiskust
mete o rolähevad need krussi, kuid mõnel
loogias määratud kahel
lokid hoopis kaovad.
viisil: hügromeetrilisel ja psühromeetrilisel meetodil. Levinuim
vahend on olnud hügromeeter, näiKarvad ja juuksed räägivad mõnteks juushügromeeter (◊ 2), kätgut- ja
dagi. Õhuniiskust saab määrakilehügromeeter (◊ 3, 4).
ta õige mitmel viisil. Tuhandetes
Esimeste hulgas püüdis õhu
automaatilmajaamades üle maakeveesisaldust määrata saksa kardinal
ra, sealhulgas kõigis Eesti jaamaNicholas de Cusa, tuntud ka Nicolas
des, kasutatakse tänapäeval mitCusanuse nime all. Ta oli pärit Kuesi
mesuguseid elektrilisi niiskusmõõlinnast Moseli ääres.
tureid (◊ 1). Ent veelgi enamates
Kuna kodulinnas olevat sageli tekilmajaamades on tarvitusel sellised
kinud tülisid villamüüjate vahel, konstmõõtmisseadmed, mis ei ole pearueeris ta 1450. aastal hügromeetri (kr
hygros ’niiske’, metreo ’mõõdan’). Ühel
kaalukausil oli lambavill, teisel vihti◊ 1. Nüüdisaegne
dena kivikesed. Niiskuse suurenedes
õhutemperatuuri
muutus hügroskoopne vill silmanähtaja -niiskuse sensor:
valt raskemaks. Samalaadse riistapuu
sellised on kasutusel
valmistas 35 aastat hiljem ka kuulus
kõigis meie automaatilmajaamades
Leonardo Vinci linnast.

Foto: Piret Pärnpuu

eteoroloogiaobservatooriumi juubeli puhul peetakse tänavu asjakohaseid
konverentse ning pööratakse tähelepanu ilmajaamadele ja meteoroloogia ajalugu käsitlevatele paikadele. Seejuures on tähtis osa ilmamuuseumidel. Eestis on neid koguni
kaks: suurem asub Tallinna-Harku
aeroloogiajaamas ning tagasihoidlikum Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamas. Mõlemas leidub hulganisti väärikaid eksponaate, näiteks
Tõraveres võib uudistada päikesekiirguse mõõteriistu: mujal maailmas
kümneid selliseid ei leidu!
Meteoroloogilistest mõõteriistadest vanimad maailmas
on kahtlemata sademete mõõdunõud ja tuulelipud. Eesti
põnevate eksponaatide tutvustamist alustame aga
õhuniiskuse määramise
vahenditest. Üks põhjus on
ka see, et nii mõnelgi neist
on tänavu sünniaastapäev.

niiskus. See on õhus sisalduva veeauru tegeliku koguse suhe kogusesse,
mida oleks vaja, et küllastada õhk
antud temperatuuril. Seda suurust
väljendatakse tavaliselt protsentides.
Kui õhk oleks kuiv, umbes nagu
kõrbes, langeks suhteline niiskus
nulli protsendi lähedale, udu puhul
on see näitaja aga 100%. Eestis võime
tunda nii 100% suhtelist õhuniiskust
kui ka väga kuiva õhku, näiteks mullu
26. aprillil oli Pärnu-Sauga ilmajaamas pika põua ajal suhteline õhuniiskus kõigest 7%.
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Juuksed on põnev materjal: kui
vihma sajab, siis osal inimestel lähevad need krussi, kuid mõnel lokid
hoopis kaovad.
Šveitslane Horace Bénédict
de Saussure leidis 1783. aastal, et
juukseid saab edukalt kasutada suhtelise niiskuse mõõtmisel. Uurimused
näitasid, et mida niiskem on õhk,
seda pikemaks venivad juuksekarvad:
kui õhuniiskus suureneb 0-st kuni
100%-ni, pikeneb juus umbes 2,5%.
Selline venimine pole siiski lineaarne: väiksema niiskusega õhus venib
karv rohkem kui väga niiskes õhus.
Viimasel juhul on mõõtmisviga kõige
suurem: kuni 20%. Muide, kõige
enam pikenevad vihma käes loomulikud blondid juuksed.
Veel üks oluline märkus: enne
hügromeetri kasutamist tuleb juuksekarvad muuta rasvavabaks, pestes neid seebi või nõrga alkoholiga.
Vaatlusväljakutel on juushügromeeter paigutatud nn ilma- ehk psühromeetrilistesse onnidesse (vt ka ◊ 7).

◊ 4. Kilehügromeetri
M-39 keskne osa on
loomasoolest valmistatud kile: kui õhuniiskus
muutub 0%-st kuni
100%-ni, venib see
umbes 7% [1]

lemiseks. Tollel niidil
on omadus keerduda
olenevalt õhu niiskusest.
Sellised
hügroskoobid on ilmaprognoosimisel kodudes väga laialt kasutusel Saksamaal, Šveitsis,
Hollandis ja Austrias.
Kui väljas on kuiv ja kena
ilm, ilmub seadme ehk
majakese uksele neiu kuju, niiske ja
vihmase ilma korral seisab lävel aga
noormees.
Niisugust atraktiivset mõõteriista
peaks olema võrdlemisi lihtne ise valmistada: tarvitseb hankida vaid korralik soolkeel ning kinnitada see majakesse õiget pidi, et kujukesed-ilmaindikaatorid ei teeks valesid etteasteid.
Siinkohal tasub teha väike muusikaajalooline kõrvalepõige
ja meenutada üht lühiooperit, mis sisu poolest seostub meie
ilmateemaga.

Foto: Ain Kallis

Sooleniidile tuginev lahendus.
Tõraveres asuva muuseumi kõige
huvipakkuvam eksponaat on kindlasti kätgut-hügromeeter (◊ 3). Täpsemalt on küll tegu hügroskoobiga,
kuna ta vaid näitab, kas õhk on
niiske või kuiv. Kätgut on
soolkeel, lamba- või kitsesoolest saadav niit, mida
varem kasutati
haavade õmb-

◊ 3. Kätgut-hügromeetril põhinev ilmamajake on lõbus seade, mis aitab ilmaolusid kirjeldada: kuiva ilma korral tuleb lävele neiu, niiske ja sajuse puhul astub ette
noormees
46
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Foto: Piret Pärnpuu

Loodusteaduslike kogude varasalvest

Aastail 1896‒1897 etendati Londonis
Savoy teatris 209 korral Bertram LuardSelby lühiooperit raskesti tõlgitava
pealkirjaga „Weather or No”. Süžee sarnanes mõneti meie Koidu ja Hämariku
looga: ilmamajakeses tegutsevad puust
neiu ja noormees, kes kunagi kokku ei
saa, sest töö eripära ei võimalda neil
kohtuda. Lõpuks õnnestub armunuil
lõhkuda majakese konstruktsioon ning
saada kokku.
Lehmad, kuld ja õhuniiskus. Kolmas
loomset päritolu sensoriga seade on
kilehügromeeter ((◊ 4). Selle mõõtev osa on loomne kile, mida üldiselt
tuntakse kullavaltsimisnahana (ingl
skin).
goldbeater’s skin
Kulla valtsimine on väga peen töö:
sellest metallist võib vaid haamriga tagudes valmistada imeõhukesi, 0,000125 mm paksusi lehti.
Sajandeid on seejuures kasutatud
kilesid, mida saadakse veiste sooltest. Need asetatakse kullalehtede
vahele: nõnda võib meister korraga
vasardada viiesajast lehest koosnevat
kullalehtede pakki.
Veisesooltest saadav kile on väga
elastne ja tugev. Näiteks tsepeliinide
vesinikukottide valmistamisel kasutati põhiliselt pimesoolekilesid. USA
õhulaevale Shenandoah kulus 750 000
25 x 60 cm suurust kiletükki [3].
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Foto: Ain Kallis

Foto: Ain Kallis

◊ 5. Assmanni ehk aspiratsioonipsühromeeter koosneb samuti kuivast ja märjast
termomeetrist. Seadme ühes otsas olev kuplitaoline osa on ventilaator, mis tekitab ühtlase õhuvoolu märja kraadiklaasi ümber. Õhuniiskust saab hinnata kahe
termomeetri näitude vahe järgi
Niisiis, sooltest tehtud membraane kasutatakse edukalt ka ilmamõõtmistel, kuna need venivad umbes 7%,
kui õhuniiskus muutub 0%-st kuni
100%-ni [1].

mida hoitakse niiskena. See annab
madalama näidu kui kuiva reservuaariga termomeeter, kuna riidelt aurustuv vesi mõjub jahutavalt.
Need kaks termomeetrit asetatakse ilmaonni. Kraadiklaaside lugemite vahe võimaldab arvutada niiskuse
hulga õhus. Mida suurem on see vahe,
seda kuivem on õhk [2]. Psühromeetri
leiutas Ernst Ferdinand August
1825. aastal.
Külmakraadide korral on
märga kraadiklaasi keeruline
kasutada, sestap on sel juhul täpsemad juus- või kilehügromeetrid. Samuti oleneb suhtelise
niiskuse määramine tuule kiirusest. Seda mõju aitab ära
hoida, kui termomeetrite paarile puhuda kindla
kiirusega tuult.
Juba üle kahe
sajandi on olnud
kasutusel John Leslie

pu
u
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konstrueeritud lingpsühromeeter (◊ 6),
mida tuleb mõõduka
kiirusega paar minutit
pea kohal ringitada.
Täpseim
instrument on aga 1892. aastal Saksa teadlase Richard Assmanni
loodud nn aspiratsiooni- ehk ventileeritav psühromeeter. Selles imetakse õhk kiiresti (4 m/s) torudesse paigutatud kuiva ja märja termomeetri
ümber (◊ 5). Need kaks kaasaskantavat psühromeetrit on eriti levinud
mõõteriistad ekspeditsioonidel.
Ühes vanas raamatus on nenditud:
„Niiskus on üks kaval värk: tema võib
olla nii absoluutne kui ka suhteline”.
Võiks lisada: ka tema mõõtmine pole
kuigi lihtne tegevus.

Niiskus on üks kaval värk:
tema võib olla nii absoluutne kui
ka suhteline.

Augusti psühromeeter. Märksa
lihtsam on õhuniiskust mõõta teisel,
psühromeetrilisel meetodil (kr psych
ros ’külm’).
Psühromeetriks nimetatakse termomeetrite paari. Üks neist on harilik klaasist kraadiklaas, mis sisaldab
elavhõbedat või piiritust; temaga
mõõdetakse õhutemperatuuri. Teise
samasuguse, nn märja termomeetri reservuaar on aga kaetud õhukese batistriidest kotikesega,

◊ 6. Õhuniiskust saab mõõta
lingpsühromeetriga, keerutades
seda näiteks pea kohal ringi

◊ 7. Vaatlusväljakutel paikneb psühromeeter (vertikaalsed termomeetrid)
meteoroloogilises onnis. See on ehitatud puuliistudest ja ribilisena, et õhk
onni sees liiguks ja mõõteseadmed
oleksid päikese eest varjul
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1. Goldbeater’s skin hygrometer – http://glossary.ametsoc.org/wiki/Goldbeater%27s_
skin_hygrometer.
2. Kallis, Ain 2014. Kodune ilmaraamat. OÜ
Hea Lugu.
3. Steadman, Mark 2006. The Goldbeater,
the Cow and the Airship. – 01.05.2006,
Post&TeleMuseum, Denmark. Online
Magazine.

Ain Kallis (1942) on riigi ilmateenistuse
peaspetsialist ja Tallinna tehnikaülikooli
meresüsteemide instituudi dotsent.
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Fotod: Hendrik Relve

Põnevad põlispuud

Keedika haavapuud näivad eemalt pargipuudena

Rekordjämedaid

haabu otsimas
Hendrik Relve

Põnev teade Läänemaalt. Poolteise
aasta eest saatis metsakorraldaja Taimo Türnpu mulle sõnumi huvitava leiu kohta Läänemaal.
Metsakorraldustööde käigus oli ta
leidnud rühma eriti jämedaid haavapuid. Mitme tüve rinnasümbermõõt
ulatub üle 3,5 meetri.
Teade tekitas lootuse, et mõne sealse haavapuu tüve ümbermõõt võib
olla suurem kui seni teada oleval Eesti
rekordpuul. Teatavasti kasvasid meie
jämedaimad haavad enne 2000. aastat
Jõgevamaal Pikknurme metskonnas.
Mäletan elevust, kui tulin 1999. aastal siia ja leidsin 165. kvartalist haavapuu, kelle tüve ümbermõõduks maa48
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pinnalt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna
sain 431 cm (kõrgus 33 m). Enamik
puu võrast oli kuivanud, kuid mõned
oksad veel haljendasid. Oli selge, et
see puu sureb peagi.
Samas kõrval kasvas mitu veidi
peenemat, ent samuti vägevat haavapuud. Hiigelpuude alaosa nägi välja
nagu troopilistel puudel: see oli jämenenud ja kaetud paksu rohelise samblavammusega. Neid puuhiide kirjeldas esimest korda 1970. aastate algul
haavauurija Ülo Tamm. Tema eestvõttel tehti kindlaks, et tegemist on
triploidsete haabadega. Enamasti on
triploidsel haaval kolmandiku võrra
rohkem kromosoome kui tavaliselt
(38 asemel 57) ning puud on võimsama kasvuga.

Pikknurme jämedaim hiidhaab koos
metsandusüliõpilase Ivar Parvega
1999. aastal. Puu, mille rinnasümbermõõt oli 431 cm, hävis sama aasta lõpus

Kui tulin 2003. aastal samasse paika tagasi, olid paljud endised
haavahiiglased hävinud, nende seas
rekordjäme puu. Nüüd sain jämedai-
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ma elus oleva eksemplari rinnasümbermõõduks vaid 317 cm (kõrgus
28 m). Seega, Pikknurme triploidsete haabade rühm, kus puude vanus
küündis üle 150 aasta, oli hävimas.
Samal aastal sain aga teate jämeda
haava kohta Valgamaal. Käisin Helme
vallas Kähu küla Alavõlgese talu maadel puud mõõtmas. Ta oli jäetud lageraielangile seemnepuuks. Alavõlgese
haava kõrguseks sain 32 m ja tüve
ümbermõõduks maapinnalt 1,3 m
kõrguselt mõõdetuna 342 cm. Puu oli
selgelt jämedam Pikknurme allesjäänud jämedaimast haavast ning seda
võis senini pidada teadaolevalt jämedaimaks haavaks Eestis.
Mõõtmas kuueliikmeline metsameeste rühm. Tänavu 19. juunil saime viimaks mahti Läänemaa
rekordhaabade kandidaadid põhjalikult üle mõõta. Abiks oli koguni viis
kohalikku metsameest: metsakorraldaja Taimo Türnpu, RMK Läänemaa
metskonna metsaülem Tanel Ehrpais,
spetsialist Jürgen Kusmin, metsnikmetsakorraldaja Hardo Rohtna ja
RMK Edela regiooni praaker Kalle
Meier. Seda juhtub tõesti harva, et
rekordikandidaate õnnestub mõõta
nii suurel hulgal asjatundjatel.
Suundusime Lääne maakonna Lääne-Nigula valda Keedika küla
lähedale erametsa – sinna, kus kunagi asus Tillutare vahtkond. Erametsas
oli tehtud lageraie. Ent Taimo Türnpu
oli haabade erakordsetest mõõtmetest teada andnud ning nad jäeti alles
säilikpuudena.
Eemalt vaadates näis metsasalu iseäralikuna. Hõredalt kasvavad enamvähem ühevanused võimsad lehtpuud
mõjusid kui metsa äraeksinud mõisapark. Tüved olid jämedad ja korbalised. Samas oli mitu puud haava kohta
suhteliselt madala ladvaga, nagu see on
omane puudele Läänemaa metsades.
Kõigepealt otsustasime kiire mõõtmisega salus välja valida kaheksa
kõige jämedamat puud. Selleks jagunesime kolmeks mõõtmisrühmaks,
igaühes kaks liiget. Kaheksa jämedama seast sõelusime omakorda välja
kolm kõige tüsedamat. Need kolm
mõõtsime üle üksikasjalikult. Eri

Kolme jämedama haava mõõtmed
Puu
Kõrgus, m Juurekaela
Tüve ümbermõõt
nr
kõrgus, cm juurekaelast 1,3 m
kõrguselt, cm
1
29
95
364
2
25
96
342
3
28
96
358

Tüve ümbermõõt
maapinnalt 1,3 m
kõrguselt, cm
388
382
376

Et võtta haabade tüve ümbermõõt
juurekaelast 1,3 m kõrgemalt, tuli
mõõtjatel vahel küünitada peaaegu
kikivarvule. Mõõtmas on Taimo Türnpu
ja Jürgen Kusmin

Mõõtjate rühm rekordpuu all: vasakult
metsakorraldaja Taimo Türnpu, RMK
Edela regiooni praaker Kalle Meier, RMK
Läänemaa metskonna metsaülem Tanel
Ehrpais, spetsialist Jürgen Kusmin ja
metsnik-metsakorraldaja Hardo Rohtna

ilmakaartest mõõtes ja nende põhjal keskmist arvutades tegime kindlaks iga haava ladva kõrguse. Tüve
ümbermõõdu võtsime kahelt kõrguselt: algul 1,3 m kõrguselt maapinnalt
ja siis 1,3 m kõrguselt juurekaelast.
Miks mõõtsime ümbermõõdu
kahelt kõrguselt? Üldiselt peetakse
korrektseks rinnasümbermõõdu kõrguse võtmist juurekaelast. Kuid haavapuudel asub juurekael väga kõrgel,
siinsetel puudel tihti peaaegu ühe
meetri peal. Sealt veel 1,3 m kõrgemale küünitades ulatusid mõõtjad
vahel hädavaevu mõõdulinti vajalikule kõrgusele upitama. Niisiis tundus mõistlik võtta ümbermõõt 1,3 m
kõrguselt maapinnast. Nii olin talitanud ka varasemaid Eesti rekordhaabasid mõõtes. Mõõtmiste kokkuvõte
on esitatud tabelis.
Kuna osa puistu sama põlvkonna haabadest oli raie käigus maha
võetud, saime nende kändudelt luge-

da kokku aastarõngad. Nende alusel arvestasime haavasalu keskmiseks
vanuseks sada aastat.
Kändudelt oli näha seegi, et tüvedes ei olnud mädanikku ning viimased
aastarõngad olid üsna laiad. Seega oli
haabade tervislik seisund hea ja nende
kasvujõud polnud kaugeltki raugemas. Kas need huvitavad puud kuuluvad samuti triploidsete haabade hulka
nagu Pikknurme haavad? See on võimalik, kuid vajab eraldi uurimist.
Igatahes näeb see haabade rühm
üsna erandlik ja huvitav välja. Kindlasti
on nende mõõtmiste tulemusel leitud
mitu haavapuud, kelle tüve rinnasümbermõõt ületab senise rekordi. Kõige
jämedama ehk Keedika rekordhaava
tüve ümbermõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on 388 cm ja 1,3 m kõrguselt
juurekaelast 364 cm.
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Hendrik Relve (1948) on põlispuude
uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.
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Maakonna kõrgeim mägi

Pärnumaa kõrgeim koht on

Rehemaa mägi
Eesti Looduse aprillinumbris tutvustasime Viljandimaa uut kõrgeimat kohta.
Loodusgeograafia mõttes andis see avastus uue kõrgeima koha kogu Sakala kõrgustikul. Ajaloolise tõe huvides tuleb aga mainida, et Eesti varasema maakondliku jaotuse
järgi oleks uue kõrgeima paiga saanud endale hoopis Pärnumaa. Põhjus peitub asjaolus,
et Härjassaare mägi jääb Karksi kihelkonda ja kuulub ajaloolise haldusjaotuse järgi Pärnu
maakonda. Milline on aga praeguse Pärnumaa kõrgeim koht?
Taavi Pae

P
Foto: Taavi Pae

ärnumaa nüüdisaegsed piirid kujunesid välja 1962. aastaks, kui liideti mitu väiksemat
maarajooni. Nõnda sai Pärnumaast
pindalalt Eesti suurim rajoon.

Otsides maakonna kõrgeimat kohta, tuleks esmalt mõelda tema maastikele. Läänepoolne
osa Pärnu
m aast on geoloogilises
mõttes suhteliselt noor, seetõttu
ei ulatu absoluutkõrgused merepinnast väga palju kõrgemale.
Kõrgemad alad jäävad maakonna
idaossa, kuhu ulatub Sakala kõrgustiku ääreala.
Siiski võime ka Pärnumaa lääneosa kirjelduses märkida mägesid.
Ennekõike saab rääkida TõstamaaVarbla kõrgustikust, mis koosneb

mitmest suurest voorjast pinnavormist. Nende kõrgus on üle 30
meetri merepinnast ning sealsetest
pinnavormidest omakorda ulatuvad esile vanad rannavallid ja luiteahelikud. Kõrgem on Linnusemägi
Kanamardi küla maadel, mis küündib 46 meetrit üle merepinna.
Varbla voorelt leiame näiteks
Õhu mäed, mille suhteline kõrgus
on 15 meetrit. Need on kunagise
Läänemere rannamoodustised.
Just Läänemere eri arengujärkudega seotud pinnavormid
Vaade Pärnumaa kõrgeimale kohale Rehemaa
mäele põhja poolt
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Kõrgeimaks on peetud Pati
voort. Nõukogudeaegses kirjanduses on Pärnumaa kõrgeimat
kohta sageli mainitud mitmesugustes rajooni puudutavates raamatutes. Koguteosest „Kas tunned
maad“ võib lugeda, et Jäärja kandis paistab silma Pati voor (77 m).
Seejuures ei ole otseselt nimetatud,
et tegu oleks kõrgeima kohaga.
1974. aastal ilmunud „Eesti nõukogude entsüklopeedia“ Pärnu
rajooni artikli põhjal on kõrgeim koht Jäärja ümbrus (72 m).
1981. aastal avaldatud kodu-uurijate kokkutuleku artiklikogumikus
on Pärnumaa kõrgeimaks kohaks
peetud Patist lõuna pool asuvat ala
(73,5 m) [3].
Kõigi nende kirjatükkide põhi
autor on geograaf ja maastikuteadlane Endel Varep. Mõeldes nendele
erisustele, peame meenutama, et
nõukogude ajal ei olnud topograafilised kaardid nii hõlpsasti kättesaadavad kui tänapäeval, rääkimata
nüüdsetest võimalustest: hea tahtmise korral võib välitöödel määrata
mäe kõrgust lihtsate vahenditega.
Nii 1983. aastal ilmunud Pärnu
rajooni raamatus sarjast „Siinja sealpool maanteed“ [1] kui ka
1994. aastal trükivalgust näinud
„Eesti entsüklopeedia“ 7. köites
(märksõna „Pärnumaa“) on öeldud,
et Pärnumaa kõrgeim koht on Pati
voor: 77 m üle merepinna.
Pati voor on ümbrusega võrreldes suhteliselt madal ja laugjas pinnavorm, mille lael on täpset kõrgeimat kohta raske leida.
Praegusajal on seda siiski võrdlemisi kerge kindlaks teha: appi
tuleb võtta maa-ameti geoportaal.
Selgub, et Pati voore kõrgeim koht
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on Pärnumaale väga iseloomulikud. Neist ilmekamaid võib leida
Häädemeeste ja Uulu vahemikus,
kus kõrgeimate luidete suhteline kõrgus ulatub ligi 20 meetrini.
Luiteid võib leida veel kaugel sisemaal, need on Ruunaraipe luited.
Siiski pole Pärnumaa kõrgeim koht
seotud ühegi eelkirjeldatud piirkonnaga.
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Kuigi omal ajal on Pärnumaa kõrgeimaks kohaks peetud ka Pati voort, kuulub see
tiitel maakonna lõunanurgas asuvale 81 m kõrgusele Rehemaa mäele, kust maakonna piirini jääb vaid paarsada meetrit

küündib mitmes kohas 76 meetrini.
Uurides ümbruskonna kõrgus
arve, ilmneb, et Pati voorest idas
asuvas Mõksi raba loodesse ulatuvas osas on mitu kohta, kus kummis
rabapinna kõrgus on 77 m. Seega
on voorja Pati voore kõrval paiknev
raba pisut kõrgemgi, mis viib mõtted sellele, et Pärnumaa kõrgeim
koht võiks paikneda keset raba.

dudele. Maakonnapiir jääb mäest
vaid mõnesaja meetri kaugusele itta. Mäe põhjanõlval paiknenud
Rehemaa (ka Vana-Rehemaa) põlistalu meenutavad veel vaid vundamendid, põlispuud ja põõsad.
Teatmekirjanduses on Rehemaa
mäge Pärnumaa kõrgeima kohana mainitud allakirjutanu eestvõttel 2008. aastal ilmunud Pärnumaa
koguteoses [2].
Kokkuvõtvalt võib
tõdeda, et Pärnumaa
Rehemaa mägi eristub selgelt
kõrgeimat kohta on
ümbrusest ja on väärikas paik,
otsitud küll õigest
kandist, kuid seni leitähistamaks Pärnumaa kõrgeimat
tud kohad, eelkõige
kohta.
Pati voor, olid kõrguse mõttes väga tagasihoidlikud. Rehemaa
Rehemaa mägi Läti piiri lähe- mägi eristub aga selgelt ümbrusest
dal ulatub 81 meetrini. Mõksi ja on väärikas paik, tähistamaks
rabast ida ehk Sakala kõrgustiku ja Pärnumaa kõrgeimat kohta.
Viljandimaa pool leiame Eesti põhikaardilt Rehemaa mäe, mille kõrgus 1. Kallas, Enda; Toht, Andres 1983. Pärnu
rajoon. – Siin- ja sealpool maanteed. Eesti
merepinnast on 80,5 ehk ümardaRaamat, Tallinn.
tuna 81 meetrit. Tähelepanuväärne 2. Mardiste, Heino 2008. Pärnumaa 1. Eesti
on asjaolu, et see pinnavorm erisEntsüklopeediakirjastus, Tallinn: 25‒27.
tub selgelt ümbritsevast, umbes 3. Varep, Endel 1981. Maastikud. – Pärnu linnas ja rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kok70-meetrisest tasasest alast.
kutulek 20.–23. augustil 1981. Eesti NSV
Poole kilomeetri pikkuse ja
Teaduste Akadeemia, Tallinn: 45–55.
mõnesaja meetri laiuse mäe idaosa
katab mets, kuid lääne ja põhja pool Taavi Pae (1976) on geograaf, Tartu üliavanevad vaated Rehemaa küla põl- kooli geograafiaosakonna teadur.
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Foto: Ave Liivamägi

Haruldus

◊ 1. Hämariku-röövlutikat iseloomustavad tavapärased röövlutika tunnused: tugev nokk, piklik pea, suured liitsilmad ja võimsad jalad

Hämariku-röövlutikas (Pygolampis bidentata),

vähe tuntud lutikaliik Eestis
Juhul kui see foto (◊ 1) nina püsti ajavast lutikaliigist oleks
tehtud Norras või Briti saartel, oleks sealsete putuka
huviliste hulgas hõiskamist kui palju. Hämariku-röövlutika
kohta on Suurbritanniast viimased teated aastast 1914,
Norras nähti teda viimati 1924. Olukord paranes Soomes
2009. aastal, kui see liik taasavastati pärast 45-aastast pausi
[1]. Ka Rootsist on kahe sajandi peale vaid 29 leidu, mida
pole nii suure maa kohta just palju.
Ave Liivamägi, Peeter Tarlap

E

riti parem ei ole olukord olnud
ka Eestis. Eelmisest sajandist on kollektsioonides vaid
viis putukat, kõik kogutud vähemalt
kümneaastase vahega, neist viima52
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ne 1993. aastal. Nüüd, pärast kahekümneaastast vaikust, on hämariku-röövlutikat mõne aastaga leitud
rohkem kui kogu eelneval sajandil kokku: 2013. aastal Tartu lähedalt ja Saaremaalt neli isendit, tänavu Jõgevamaalt kolm lutikat. Kas

juhus? Ilmselt mitte, pigem asja
huviliste puudus varasematel aegadel.
Liblikatega võrreldes ei ole lutikas ju
teab mis köitev putukas, nende vastu
naljalt huvi ei tunta. Ehkki ka selle
rühmaga tegeldes on põnevust küllaga, kui asjasse süveneda.
Uurijate puudus on ilmselt siiski
vaid osa seletusest, miks hämarikuröövlutikat on vähe leitud. Küllap on
olulisem tegur selle röövlutika varjuline eluviis ja hõre asustus kogu levikualal.
Levila hõlmab kogu parasvöötme,
Atlandi ookeanist kuni Jaapanini.
Levila lõunapiir kulgeb mööda
Vahemere põhjakallast üle Sise-Aasia

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Pikkust on hämariku-röövlutikal
12–16 mm. Sellist mõõtu liiki võib
siinse kandi lutikafaunas kindlasti
suureks pidada, kuid kogu röövlutiklaste sugukonnas on ta üsna keskmist kasvu.
Hallikaspruuni värvuse tõttu ei
hakka putukas looduses eriti silma
(◊ 2). Muudki tunnused on klassikaliselt röövlutikalikud: tugev nokk,
piklik pea ja peenete harjastega kaetud eesjalad, mille peamine otstarve
on püüda ja hoida kinni saaklooma.
Kesk- ja tagajalad on kõnnijalad, mis
võimaldavad hästi ronida.
Kindlat elupaigaeelistust ei näi
putukal olevat, vähemalt tundub
nõnda nappide trükiallikate järgi.
Lutikat on leitud kuivadest liivastest
paikadest kuni soode-rabadeni välja.
Lätis avastati hämariku-röövlutikas esimest korda alles 2001. aastal: taimestunud rannaluidetelt [2].
Viimased hämariku-röövlutika leiupaigad Eestis on samuti mitmekesised, on nii niiskeid kui ka kuivi paiku.
Saaremaal ühes vanas karjääris istusid lutikad lausa madalas vees kasvavatel osjadel. Mandri leiupaigad jäävad metsateede ja kraavide piirile,
poolavatud kooslustesse (◊ 3).
Täpsemalt putuka eluviisi ei tunta,
ehkki hämariku-röövlutikas kirjeldati teadusele juba ligi kaks ja pool
sajandit tagasi. Nagu sellistel juhtudel
tavaline, on trükiallikad lihtsalt üksteist korranud.

3 x foto: Ave Liivamägi

ja Hiina. Areaali lõunapoolses osas on
liik tavalisem; mida põhja poole, seda
napimaks muutub teave tema leiupaikade kohta. Juba Alpidest põhja pool
on putukas võrdlemisi haruldane.
Üldse on röövlutiklaste (Redu
viidae) sugukond Põhja-Euroopas
üsna liigivaene. Fennoskandias ja
Baltikumis on kokku leitud üheksa
liiki, meil Eestis kohtab vaid kaheksat
röövlutiklase liiki. Troopikas elutseva
7000 liigiga võrreldes ei ole see kuigi
märkimisväärne hulk. Nii nagu looduses üldiselt, leidub ka lutikate seas
röövtoidulisi liike märksa vähem kui
taimtoidulisi.
◊ 2. Emane lutikas on kasvult suurem ja laiema tagakehaga

◊ 3. Eesti mandriosas on hämariku-röövlutika leiupaigad jäänud metsateede ja
kraavide piirile, poolavatud kooslustesse
Ilmselt on tegemist maapinnal elutseva lutikaga, kes tõuseb
harva kõrgemale taimevartele või
põõsastele [3]. Ometi on neid viimasel ajal Eestis leitud valdavalt just
maapinnast kõrgemal (◊ 4). Nimelt
väga paljudel maapinnal elutsevatel lutikaliikidel ronivad isased
Liblikatega võrreldes ei ole lutikas
kevadel soojade ilmaju teab mis köitev putukas, nende
dega kõrgematesse
vastu naljalt huvi ei tunta.
kohtadesse, et leida
emasloomi.
Hämariku-rööv
Ka leiud vihjavad öisele eluviisi- lutikal on veel mõni omapärane käile. Hämariku-röövlutikat on päe- tumisviis: häirimise korral putuvasel ajal leitud redutamas kivide, kas tardub, muutub täiesti liikumapuunottide ja taimede leherosetti- tuks. Kõrrelt lutikat püüdes tuleb
de alt. Viimasel ajal on teda Eestis aga arvestada sellega, et puudutuse
vaadeldud ja püütud enamasti õhtu- peale kukutab ta end kohe alla ja on
tundidel. Lõuna pool lendab putu- silmist kadunud. Maapinnalt taimeskas öösiti ka valgusallikale, kuid ei tiku vahelt on varjevärvusega ja surmeil ega Soomes ole seda kunagi nut teesklevat putukat üsna raske
märgatud.
leida.
Oletatakse, et see liik on öise eluviisiga. Röövlutiklaste sugukonnas ei ole
see muidugi harukordne: hulk liike
poeb päevaks peitu ja asub aktiivsemalt askeldama alles veidi enne päikeseloojangut.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

AUGUST 2015 EESTI LOODUS |453|

53

Foto: Ave Liivamägi

Foto: Sanja565658 / Wikimedia Commons

Haruldus

◊ 4. Isane hämariku-röövlutikas (vasakul pildil) on roninud lehetippu, et saada parem ülevaade läheduses tegutsevatest
emastest liigikaaslastest. Kõige enam sarnaneb hämariku-röövlutikas ehk sirplutikatega (Nabidae; paremal pildil Nabis
rugosus), kuid on selgelt pikem: 12–16 mm (kui tundlad välja arvata)
Liigi sigimise kohta teatakse samuti vähe. Nagu kõigil maapinnal elutsevatel lutikatel kombeks, valib ka
hämariku-röövlutikas munemiseks
hästi sooja koha.
Lõuna- ja Kesk-Euroopas on kõnealuse lutikaliigi eluring kaheaastane.
Esimesel suvel koorub vastne, talvitub keskmises kasvujärgus ja moondub täiskasvanuks ehk valmikuks
alles järgmisel suvel. Seejärel talvitub valmik, et järgmisel kevadel-suvel
sugu jätkata. Niisiis võib hämarikuröövlutikat kohata kogu soojal aastaajal. Eestis on teda leitud maist
augustini.
Lutika toitumise kohta leiab andmeid samuti napilt. Vaid korra on
tema ninaesisena mainitud sihktiivaliste hulka kuuluvaid sirtslasi
(Tetrigidae) [3], kes tõepoolest on
tavalised ja arvukad maapinnal tegutsevad putukad nii kuivades kui ka
märgades elupaikades.
Üldiselt ei ole röövlutiklased toidu
suhtes valivad. Sageli on jahisaak lutika
endaga sama mõõtu või isegi suurem.
54
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da, sest vähe silmapaistev ja varjulise
eluviisiga lutikaliik võib oma elu elada
üsna märkamatult.
Eestis on praegu teada kaks paikkonda, kus hämariku-röövlutikas
elutseb:
Saaremaa
keskosas ja Tartust ida
pool kuni Puurmani
Sageli on jahisaak lutika endaga
vallani Jõgevamaal.
sama mõõtu või isegi suurem.
Küllap leidub teda väikesel arvul mujalgi, kui
vaid üles leiaks.
Röövlutiklaste liitsilmad on üldiselt hästi arenenud ja vähemalt päe- 1. Rintala, Teemu; Rinne, Veikko 2011.
Suomen luteet. – Hyönteistarvikke Tibiale
vase eluviisiga liigid leiavad saagi
Oy, Helsinkki: 185.
nägemismeele abil. Mil kombel aga 2. Spungis, Voldemars 2005. Fauna and ecology of bugs (Hemiptera, Heteroptera) in
leitakse saakloom pimedas? Kas
the coastal grey dunes in Latvia. – Latvijas
hämariku-röövlutikas näeb pimedas
Entomologs 42: 95–105.
hästi või on kasutusel mingid muud 3. Wachmann, Ekkehard et al. 2006. Wanzen.
Band 1. Dipsocomorpha, Nepomorpha,
meeled? Need küsimused on veel
Gerromorpha, Leptodomorpha, Cimi
vastuseta.
comorpha und Reduviidae. – Die Tierwelt
Nagu mainitud, peetakse hämaDeutschlands 77: 1–263.
riku-röövlutikat Põhja- ja KeskAve Liivamägi (1981) on loodushuviline,
Euroopas haruldaseks liigiks. Norras, lõpetanud Eesti maaülikoolis keskkonnaSoomes, Suurbritannias ja Saksamaal kaitse ja rakendusbioloogia eriala.
on kõnealune putukas kantud puna- Peeter Tarlap (1968) uurib nokalisi
sesse nimistusse. Väljasurnuks ei (Hemiptera) ja teisi vähem tuntud putujulge paljud riigid teda siiski kuuluta- karühmi.

Aeglase liikumisviisiga hämarikuröövlutikas varitseb oma saaki, hea
maskeerimisoskus on suureks abiks.
Kinnipüütud ohvri tapab nokast paiskuv mürk silmapilk.
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Panin tähele

Pruunistunud lepad
Foto: Timo Palo

J

uuli viimastel päevadel Võrumaalt Tartusse suundudes
märkasin tee ääres pruunide lehtedega leppasid. Sellise
rüüga eristusid nad väga hästi
muust suverohelusest ega saanud
kuidagi märkamata jääda.
Iseäranis rohkelt hakkas kuivanud puid silma Kanepi kandis.
Tuli teha peatus, et asja lähemalt
uurida. Süüdlasi ei pidanud kaua
otsima: lepalehel olid näha mustjad tõugud, kes aplalt oma isu
täitsid.
Katre Palo,
Eesti Looduse toimetaja
Tartu-Võru maantee ääres äratasid tähelepanu üleni pruunid lepad
teda veidi vähem, ilmselt niiskema
kasvukoha tõttu, kus olud mullas talvitumiseks ja nukkumiseks ei ole piisavalt sobivad. Harvem võib ta toituda ka kasel, sarapuul ja teistel lehtpuudel.
Leppade pärast pole mõtet väga
muretseda: nad elavad kahjustuse üle
ja lehtivad järgmisel kevadel uuesti.

Foto
:

Kajl

o Vo

olm
a

Täiskasvanult kuni 12 mm pikkused
tõugud laskuvad juuli lõpus või augustis maapinnale ja nukkuvad mulla pealiskihis. Suve lõpul ilmuvad noormardikad. Nad jõuavad augusti lõpus ja
septembris veel alles jäänud lehtedesse
auke närida ning lähevad siis maapinnale metsakõdusse talvituma.
Lepapoi on levinud kogu Euroopas,
ka Siberis, Põhja-Kasahstanis, Kaukaasias ja Türgis, võõrliigina on ta
juba 19. sajandil sisse viidud PõhjaAmeerikasse. Lepapoi eelistatuim
toidupuu on hall lepp. Sanglepal on

Foto: Timo Palo

Nähtut kommenteerib Eesti maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Kaljo Voolma
Lepapoi (Agelastica alni) on üks tavalisemaid leppadel toituvaid putukaid. Sel liigil tuleb üsna sageli ette
hulgisigimist, nõnda ka tänavu. Lehti
söövad nii mardikad kui ka tõugud.
Nende tekitatud kahjustusi võibki
märgata alates südasuvest.
Tõugud skeleteerivad lehti: söövad ära pehmemad lehekoed ja jätavad järele leheroodude võrgustiku.
Selliselt kahjustatud lehed muutuvad
pruuniks ja varisevad peagi.
Lepapoid on tumesinised, läikivad
ja kumera kehaga 6‒7 mm pikkused
mardikad. Puude all maapinnal metsakõdus talvitunud isendid ilmuvad
välja kevadel ja asuvad toituma lepalehtedel, süües lehtedesse suuri auke.
Kevadsuvel võib lehtedel näha paarituvaid mardikaid (vt fotot), seejärel
munevad paksu kollase tagakehaga
emased lehtede alaküljele kogumikena helekollased piklikud munad. Üks
emane võib viie-kuuenädalase munemisperioodi jooksul muneda kokku
600‒900 muna. Nendest kooruvad
nädala või paari pärast mustad tõugud, kes algul toituvad üheskoos, hiljem hajuvad lehtedele laiali.

Paarituvad lepapoid ülal fotol ning nende tõugud toitumas lepalehel. Tõugud
söövad ära pehmemad lehekoed, jättes alles vaid leherood
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In memoriam
Foto: erakogu

Urve Miller
11. august 1930 Tallinn –
30. juuni 2015 Stockholm

U

rve Miller kuulus nende eesti
soost tippteadlaste hulka, kes
kasvasid üles ja said hariduse võõrsil. Tema huvi ja töö oli seotud keskkonnaajaloo ja mikropaleontoloogiaga, uurimisobjekt aga ränivetikad, mille ränikoor säilib samamoodi kui õietolm ning võimaldab
uurida Maa geoloogilist minevikku ja
taimkatte muutusi. 1977. aastal Lundi
ülikoolis kaitstud doktoritöö kandis
pealkirja „Pleistotseeni setted Alnarpi
orus Lõuna-Rootsis – mikrofossiilid
ja nende kasutamine stratigraafias“.
Urve Miller on publitseerinud üle
saja teadusliku artikli ja koostanudtoimetanud arvukalt teadustööde
kogumikke. Ta oli väsimatu teadusorganisaator ja juhendaja, kel on õpilasi üle maailma, alates Sri Lankast
(Rathnasiri Premathilake) kuni USA,
Itaalia ja Baltimaadeni.
Eriti tänuväärne oli prof Urve

Milleri tegevus Eesti taasiseseisvumise eel ja järel, tänu tema hoolimisele ja
ammustele sidemetele eesti geoloogiaga. Paljudel eesti geoloogidel oli võimalus töötada lühemat või pikemat aega
Stockholmis. Tartu ülikoolis on ta lugenud erialakursusi alates 1993. aastast.
1999–2002 töötas ta Tartu ülikoolis
külalisprofessorina, pidades suurepärases eesti keeles magistri- ja doktoriõppe
erialadevahelisi loenguid.
Juba 1970. aastate lõpus alustas ta
esimese eestlasena teaduskoostööd

25. märts 1929 – 10. juuli 2015

L

inda Poots oli ja on tuntud
kui ajakirja Eesti Loodus nn
kuldse aja peatoimetaja. Millal
ja milline see kuldne aeg õigupoolest oli, seda ei oska täpselt öelda.
Üldiselt ollakse jõutud üksmeelele, et
ajakiri ise sai alguse 1933, kuid on silmas peetud ka aastat 1958, mil Eesti
Loodus (tiraažiga 6000) oma uhke
nime all pärast pikka vaheaega uuesti
päevavalgele ilmus. Linda Poots asus
Eesti Loodusesse vastutava sekretärina tööle 1957. aasta sügisel.
Vastutav sekretär nagu ka ajakirja
toimetaja Erast Parmasto pidi mitu
kuud tegutsema, et Eesti Loodus
saaks minna ladumisele 25. jaanuaril 1958. Vastse toimetaja Erast
Parmasto selja taga seisis mõjuvõimas akadeemik Harald Haberman,
üks staažikamaid vana Eesti Looduse
toimetajaid, kel võis olla mitu põhjust
seda ettevõtmist toetada.
Oli veel toimetuse kolleegium,
nagu kord ja kohus ette nägi. Teiste
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Toomas Tiivel
Foto: Eesti Looduse arhiiv

Linda Poots

hulgas oli seal kolleegiumis Karl
Orviku, samuti akadeemik, üldse esimene Eesti Looduse toimetaja. Aga
nende ennesõjaaegsete loodusteadlastest n-ö amatöörtoimetajate seas
polnud õieti ühtegi väljaõppinud teadustoimetajat. Ülesanne nüüd selleks
saada seisis Linda Pootsi ees.
Aastast 1960 sai Linda Pootsist
ametinimetuse järgi toimetaja, õigemini peatoimetaja. Tegelikult nimetati
ta peatoimetajaks alles 1967. aastal, kui
ajakiri hakkas ilmuma 12 korda aas-

Euroopa Nõukogu juures. Urve Miller
oli Euroopa Nõukogu koostöövõrgu
PACT (loodusteaduslike meetodite
rakendamine arheoloogias Euroopa
kultuuripärandi heaks) asutaja ja kauane president. PACTi 50. köitena ilmunud raamat „Landscapes and Life“
(„Maastikud ja elu“) on pühendatud
Urve Millerile 65. sünnipäeva puhul.
Tema teaduslikke ja teaduskorraldaja saavutusi näitavad ka tunnustused: ta oli Eesti geoloogia seltsi
auliige aastast 1993, valitud Euroopa
teaduste ja kunstide akadeemia liikmeks 1994 ning aastast 2005 Rootsi
kuningliku humanitaarteaduste aka
deemia korrespondentliige. 1992. aastal sai Urve Miller teadustöö eest
Tartus Baeri medali, 1995. a Eesti teaduste akadeemia medali ning Euroopa
Nõukogu Jacques Sustelle’i medali, 2001 Valgetähe ordeni, 2011 Eesti
Eluteaduse Hoidja auhinna. 2013. aastal valiti Urve Miller Tartu ülikooli
audoktoriks.
Professor Urve Miller ei tunnistanud mõistet „igav teadus“.

tas. Kui Linda Poots 1984. a pensionile
läks, oli Eesti Looduse trükiarv jõudnud rekordiliselt kõrgele – 58 000-ni!
Linda Poots oli juba loomult nii
hea kirjutaja kui ka toimetaja ja ega
ta ei peljanud ise punast pliiatsit kätte
võtta. Lindal oli rohkeid kultuurihuvisid, ta oli zooloog, pisiimetajate uurija, palju rännanud. Üks tema
suuri kirgi oli meditsiin, küllap ema
töö kaudu alguse saanud. Noorena
suuremas osas ainult ema kasvatatud,
süda olnud loomulikul – vasakul –
pool(el) ja lõpuks jõudnud ise isa
Austraalias üles leida. Üdini tartlane.
Viimasel kolmekümnel eluaastal jõudnud veel kirjutada-tõlkida, pärast Eesti
Loodust toimetajatööd teha ja ülikooli
raamatukogus asju korrastada. Ta jõudis üle elada mitmed lähedased sõbrad
ja tunda ka üksinduse hetki.
Linda Poots on maetud Raadi kalmistule ja hauakivil on tema nimi
Viktor Masingu kõrval. Seal koos
nagu eluski. Nende Mattil ja Tiiul on
aga kummalgi kolm last ja Linda jõudis ära oodata ka oma neljanda põlve
järeltulija sünni.
Ilmar Kask

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vabaõhumuuseum
sai EL kõrge muinsuskaitseauhinna
Foto: Toomas Jüriado

S

Nurgake Eesti vabaõhumuuseumis

Rummu karjäär

Eesti pikim matkatee
on nüüd 820-kilomeetrine

J

uunis avas RMK Eestit läbiva matkatee võrgustiku 193 km pikkuse lisalõigu Perakülast Aegviitu.
Sellega on valmis saanud RMK matkatee teine haru: 820 km Läänemaalt
Lõuna-Eesti kuplite vahele.
Teekond Perakülast Aegviitu sobib
esmajoones jalgsi liikujale ja hõlmab muude paikade seas laulva liivaga Nõva ja Keibu randa, türkiis
sinise veega Rummu karjääri, Padise
kloostri varemeid, Harjumaa sügavaid metsi ja iidse pühapaigana tuntud Saula siniallikaid.
Kokku kulgeb RMK vaheldusri-

S

oojale talvele järgnenud kevad oli laisavõitu ja ka jaanikuu polnud teab mis
suvine. Mõnel päeval oli siiski ka suvetemperatuuri, aga nagu viimasel ajal üpris
tavapärane, puhus sageli tugev, kuu alguses
vahel lausa tormine tuul. Vihmasajud polnud haruldased, ent enamasti üsna põgusad ja paigutised.
Ilmateenistuski kinnitab, et juuni oli
keskmisest jahedam (13,9° vs 14,4°). Tublisti
alla normi jäi sajuhulk (45 mm vs 69 mm),
päikesepaistet oli aga tavalisest veidi rohkem (280 vs 268 tundi). Õhutemperatuuri
maksimum, 26,8°, mõõdeti 14. juunil Võrus
ja miinimum, 2,4°, 10. juunil Pärnu-Saugas.
Suurim ööpäevane sajuhulk, 33 mm, registreeriti 24. juunil Toomal.
Foto: Toomas Jüriado

Europa Nostra auhinna viiel korral:
õppefilmi „Kalamaja – puitlinna võimalus“ eest, Jaan Vali uurimuse eest
Eesti ajaloolistest tuletornidest, aga
ka Tartus asuva Tammekannu villa,
Tallinna Raekoja ning Lennusadama
angaaride eeskujuliku restaureerimise eest.
Kultuuriministeerium/
Loodusajakiri
Foto: Jarek Jõepera / RMK

elle aasta Euroopa Liidu kultuuripärandi auhinna ja Europa
Nostra auhindade tseremoonia peeti 11. juunil Norra pealinnas
Oslos. Eesti vabaõhumuuseum pälvis haridus- ja koolitusprojektide ja
teadlikkuse edendamise kategoorias
ühe Europa Nostra peaauhindadest,
millega kaasneb 10 000 euro suurune preemia.
EL kultuuripärandi auhind ja
Europa Nostra auhinnad on Euroopa
kõige kõrgem tunnustus muinsuskaitse vallas. Tänavu tunnustati kokku
28 projekti, mis olid valitud välja
263 kandidaadi seast. Peaauhindu,
grand prix’sid, anti välja seitse.
Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
keskus pälvis EL kõrgeima muinsuskaitseauhinna projektiga „Praktilised
koolitused maamajade omanikele“.
Seni on Eesti saanud maineka

Juunigi oli tava
lisest jahedam

kas 820-kilomeetrine Peraküla–
Aegviidu–Ähijärve rada läbi üheksa
maakonna. Matkateel on praegu kaks
haru: Peraküla–Aegviidu–Ähijärve
820 km pikkune haru ning 2012. aastal valminud 375 km pikkune Oandu–
Aegviidu–Ikla haru. Järgmisena hakkab RMK rajama kolmandat haru
Kirde-Eestist Lääne-Eestisse. See loodetakse valmis saada 2018. aastaks,
mil Eesti vabariik tähistab 100. sünnipäeva. Matkatee kõikide harude
sõlmpunkt on Aegviidu.
RMK/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Juuni algas hobukastanite õiepillerkaariga
01.06 Avanes Euroopa Liidu LIFE programmi 2014–2020 tänavune taotlusvoor.
01.06 Uus reisiparvlaev Ormsö alustas sõite
Rohuküla-Sviby liinil.
01.06 Keskkonnaameti tellimusel valmis
Kohtla-Järve Oru linnaosa pinnase ja
põhjavee reostusuuringu aruanne.
01.06 Loodusmuuseum autasustas laste
joonistusvõistluse „Püüa kakku“ parimate tööde autoreid ja avas trepi
galeriis näituse väljavalitud töödest.
03.06 Tallinna vanalinna päevade suur perepäev Eesti loodusmuuseumis ja selle
hoovis, kus oli avatud puumaailm.
maatsia
03.–05.06 Eesti akadeemilise far
seltsi ja TÜ farmaatsiainstituudi Põhjaja Baltimaade sotsiaalfarmaatsia konverents.
04.06 Keskkonnaamet pidas Tartus Ahhaa
keskuses konverentsi „Kas surve veekeskkonnale on suurenenud?“.
04.06 Hiiepaik avas Tallinnas Kadrioru pargis sügiseni vältava Puuendli kampaania.
05.–08.06 UNESCO Läänemere projektiga seotud koolide rahvusvaheline Läänemere kaitse konverents
Tallinnas.
06.06 Kevadine puittaimede aiapäev TÜ
botaanikaaias.
06.06 Viuretk Hiiumaal.
06., 07., 13., 14., 18., 20., 21. ja 28.06
Looduse Omnibussi retked Tallinnast:
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Riigimetsa reostajaid hakatakse
tuvastama kaameratega
Foto: Alar Süda / RMK

J

uuli alguses pandi riigimetsas
tööle esimesed valvekaamerad,
mille siht on teha kindlaks metsa
alla prügi vedavad inimesed. Kogutud
tõendusmaterjali annab riigimetsa
majandamise keskus keskkonnainspektsioonile, kes teeb reostajad kindlaks ning määrab neile karistuse.
Esialgu hakkavad kaamerad valvama 40 metsaala mitmel pool Eestis:
kohtades, kuhu inimesed on eriti varmad prügi viima. RMK metsakasvatuse peaspetsialisti Toomas Väädi
sõnul ei ole hoolimata pidevast teavitustööst ja ulatuslikest talgutest
metsade reostamine vähenenud ning
paraku on meie seas ikka veel neid,
kes peavad normaalseks prügi metsa
alla viia. Valvekaamerate täpset asukohta mõistagi ei avalikustata, samuti
muudetakse pidevalt nende asukohta.
Selle aasta kuue kuuga on RMK riigimetsast koristanud 250 tonni prügi,
mis on peaaegu sama palju kui eelmise aasta jooksul. Suur osa riigimaalt koristatud prügist on ehitus- ja
segaolmejäätmed. Tänavu on metsade prügist koristamine läinud RMKle maksma juba 53 000 eurot.

Reostaja, sind jälgib kaamera!

Jäätmeseaduse järgi saab eraisikut,
kes on viinud prügi metsa alla, karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga. Juriidilisest isikust prügistaja puhul on trahvisumma kuni 3200
eurot. Metsa visatud prügihunnikutest saab igaüks teada anda kohalikule omavalitsusele või helistades
keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Samuti kutsub RMK üles
kõiki valvsaid inimesi pildistama teolt
tabatud metsareostajaid, nende autonumbreid üles kirjutama ja tõendusmaterjali otse keskkonnainspektsioonile edastama.
RMK/Loodusajakiri
Foto: Uku Paal

Foto: Toomas Jüriado

käsitööpeole Riiga ning Juminda
poolsaarele ja Palmse parki; lodjasõidule mööda Emajõge Peipsile (ka
Tartust); Mulgimaale, sh kodukohvikute päevale Tõrvas; Käru metsadesse ja Mukri rappa; teatriretk Viinistule;
Vidzemesse; Taevaskotta ning muusika- ja matkafestivalile Seto Folk.
08.06 Keskkonnaministeerium
pidas
Tallinnas seminari „Keskkonnaalased
teaduse ühiskavandamise algatused –
		 kus me oleme ja kuhu liigume?“.
08. ja 11.06 Tallinnas ja Tartus esitleti õhu
saaste käsiraamatut.
09.–10.06 TÜ korraldas Tallinnas Euroopa
suurima tehislihaste konverentsi
„EuroEAP 2015“.
10.06 Tartu loodusmajas avati TÜ loodusmuuseumi ning Eesti teatri- ja muusikamuuseumi ühisnäitus „Hingab ja
heliseb“.
10.–11.06 HELCOMi liikmesriikide delegatsioonijuhtide nõupidamine keskkonnaministeeriumis.
11.06 Matsalu loodusfilmifestivali filmid
Tallinna loomaaia loodusharidus
keskuses.
12.06 Tartus toimus teaduste akadeemia
looduskaitse komisjoni 53. ettekandepäev „Taevaskoda ja tema väärtused“.
12.06 TÜ loodusmuuseumi taimede huvipäev Võrumaal.

13. juuni Kallastel: Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussiretk
Peipsimaale
13.06 RMK metsalillematk Tädu loodus
õpperajal.
13.06 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse õppepäev „Ravim- ja maitsetaimed“ Vapramäel.
13.–14.06 Eesti loodusmuuseum lõpetas
kevadhooaja kahe botaanilise retkega Matsallu.
15.06 TÜ loodusmuuseum avas Pärnus
Port Arturi keskuses rändnäituse „Elav
Läänemeri“.
15.,16. ja 19. ning 17.06 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete ja
käitlemistoimingute registri (FOKA)
kasutamise koolitused Tallinnas ja
Tartus.
15.–19.06 Kuues Põhjamaade geograafide konverents „Geographical
Imagination: Interpretations of
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Eesti linnunimistu 386. liik on stepiviu

Eesti linnunimistu pikenes taas

T

änavu 27. juunil vaatles
Tarmo Teppe Valgamaal
Korva luhal Eestile uut linnuliiki stepiviud (Buteo rufinus).
Stepiviu on levinud Lõunaja Kagu-Euroopas, Kesk-Aasias,
Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, talvitusalad ulatuvad lõunas India ja
Ida-Aafrikani. Selle liigi sattumist

Eestisse on kaua oodatud, aga varem
ei ole liigimäärangut õnnestunud
tõestada. On tähelepanuväärne, et
uus viuliik leiti meil just viuaastal. Stepiviu on Eesti liiginimekirjas
386. linnuliik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Linnuharulduste komisjon /
Loodusajakiri

Nature, Art and Politics“ Tallinnas ja
Tartus.
18.06 Keskkonnaameti programmi „Kesk
konnahariduse arendamine“ lõpu
seminar Tartus.
18.06 Giidiga ekskursioonid Tartu loodusmaja talveaias ja lemmikloomatoas.
19.06 TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory esitles TTÜ-Mektory
satelliidiprogrammi teostatavuse
analüüsi.
21.06 Kell 19.38 algas kalendrisuvi.
25.–28.06 Saaremaa III orhideefestival.
25. ja 30.06 Hilisõhtused ekskursioonid
Tallinna loomaaias.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado
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Üks välismaa linnaplaneerijate ideid oli asendada Kaarsild Raekoja platsiga samalaiuse puusillaga. Kaarsilda on viimastel aastatel sageli kasutatud vabaõhunäituste
paigana. Näiteks 29. juunil, Tartu päeval, pani linnamuuseum välja fotonäituse
Emajõe vasakkalda kadunud vaadetest „Bellevue, kaunis vaade ... “

Soovitusi Tartule: uuest sillast Eesti
muinasjuttude teemapargini

R

ahvusvahelise linnaplaneerijate töötoa soovitusi Tartu
kesklinna ja Raadi piirkonna sidumise ning arendamise kohta
esitleti 5. juunil Tartus. Raadi arengu on Tartus fookusse tõstnud eelkõige sinna rajatav ning 2016. aastal valmiv ERM uus hoone, millest
kujuneb üks Eesti tähtsamaid kultuurirajatisi ja Tartu tõmbekeskusi.
Linnaplaneerijate rahvusvahelise
organisatsiooni CUPA (Co-operative
Urban Planning Approaches) kolmepäevase töötoa lähteülesanne oli
leida lahendused, mis võimaldaksid
siduda Raadile suunduva turistide
voo tihedamalt Tartu linna ja siinse
kultuuritaustaga.
Sidumaks jalakäijate tsoone kahel pool jõge, pakkusid töötoas osalejad võimaluse asendada Kaarsild uue, Raekoja platsiga samalaiuse puusillaga, mis
viiks Emajõe väljakule Ülejõe pargis. Ühtlasi tuleks tasakaalustada
autodele ja jalakäijatele antav aeg
Kaarsilla-esisel ülekäigul. Ülejõe

pargi väljaarendamiseks soovitati rajada mõnele poole hoonestus,
mis osalt kattuks Teise maailma
sõja eelse hoonestusfrondiga.
Pakuti võimalust rajada Roosi
tänava ülemisse ossa lasteaed ja
kool, mille naabruses paikneks
laste loomaaed, kus võiks tutvuda Eestis tavaliste koduloomadega.
Rajooni tervikuna võiks ekspertide arvates kasutada n-ö eluslaborina Tartu kõrgkoolide projektides,
nii nagu on tehtud ülikoolilinnades mitmel pool Kesk-Euroopas.
Tänavat ennast saaks kasutada
suurnäituste esitlemiseks.
Kuna ERM mastaabid on linnaga võrreldes suured, on tähtis selle
integreerimine linna ellu. Nii näiteks on praegu kavandatud ERM
näitusehoone lähedale talispordiala, kuid sama piirkond võiks olla
kasutusel ka suvel Eesti muinasjuttude teemapargina.
Tartu linnavalitsus /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

27. juuni: Eesti ornitoloogiaühingu
suvepäevade avamine Tartumaal
Alatskivil
29.06–03.07 Keskkonnaameti korraldatud noore looduskaitsja ehk Junior
Rangeri kursused Eestimaa rahvusparkides.
30.06 Raplamaal Järvakandis lõpetati pidulikult aktsiaseltsi O-I Production
Estonia klaasijäätmete taaskasutusse
võtmise projekt.
30.06 Tartu loodusmaja pargis avati pidulikult raamatute pesakast.

Juuli: pigem sügise
kui suve nägu

N

eed, kes lootsid, et pärast jahedavõitu
lehe- ja jaanikuud tulevad ehk vähemalt heinakuulgi – pealegi paljude
eestlaste tavapärasel puhkusekuul – soojad
ja päikeselised ilmad, pidid kibedalt pettuma: tõelisi rannailmu oli vaid mõni üksik kuu
alguses. Ega temperatuurile vast väga palju
ette heita saagi, aga puhkusemõnusid rikkusid üsna sagedased sajud ning sageli puhunud tugevapoolne tuul. Haruldane polnud
äike ega ka päris tugevad vihmavalingud.
Iseloomulik oli seegi, et ööpäevased temperatuurierinevused polnud kuigi suured.
Ilmateenistuse kokkuvõtte järgi oli juuli
keskmisest tõesti mõneti jahedam (16,1°
vs 17,4°), vihmasem (81 mm vs 72 mm)
ning päikesepaistetunde vähem (245,5
vs 288 tundi). Õhutemperatuuri maksimum, 29,3°, mõõdeti 3. juulil Tiirikojal ja
miinimum, 3,6°, 15. juulil Jõhvis. Suurim
ööpäevane sajuhulk, 40 mm, registreeriti
6. juulil Kihnus.
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Foto: Toomas Jüriado

2016. aasta lind on rasvatihane

J

uuni lõpus toimunud Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) suvepäevadel kuulutati välja 2016. aasta
lind – rasvatihane.
Rasvatihane valiti aasta linnuks,
kuna ta on meil üks enim levinud
linde, kelle toimetamisi saab kõikjal
aasta ringi jälgida. Peale tema saavad rasvatihase aastal tuttavamaks
ka teised tihased ning talvel toidumaja külastavad ja suvel aias pesitsevad linnud.
EOÜ on Eesti aasta lindu valinud
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EOÜ/
Loodusajakiri

Rasvatihane on senistest
aasta lindudest küllap üks
üldtuntumaid

Kaunis kuldking
sai kaitse tegevuskava

E

esti ja Euroopa kõige suuremate õitega orhideeliigi kauni
kuldkinga (Cypripedium calce
olus L.) kaitseks ja hea seisundi säilitamiseks kinnitati juuli alul kaitse
tegevuskava.
Kaunist kuldkinga on 2015. aasta
alguse seisuga leitud kasvamas 1087
kohas ning liigi seisund on praegu
hea, kuid ekspertide arvates võib
see lähiajal muutuda. Kõige enam
leiukohti on Saaremaal, samuti leidub taime Lääne-Eestis ja läänesaartel ning Järva- ja Jõgevamaal. Harva
tuleb kuldkinga ette Lõuna-Eestis.
Kuldkinga peamised elupaigad Eestis
on salu-, loo- ja laanemetsad või neist
pikaajalise inimtegevuse tulemusena
kujundatud puisniidud, harvem sooja kõdusoometsad.
Kauni kuldkinga seisundit võib
pidada soodsaks, kui liigi kasvukohtade arv Eestis ei lange alla 800 ja neist
vähemalt 15% on suured populatsioonid (üle 25 puhmiku või üle 100 võsu).

Foto: K. Pitk / Wikimedia

01.07 Kehtima hakkas uus kalapüügiseadus.
01.07 Tallinna loomaaias avati seikluspark.
01.07 Keskkonnaamet alustas vähipüügilubade müüki.
01.–05.07 Elistvere loomaparki sai erandlikult uudistada kuni südaööni.
02.–05.07 Tallinna looduskaitseseltsi õppeekskursioon Kagu-Eestisse ja Lätti.
02., 07., 09. ja 14.07 Hilisõhtused ekskursioonid Tallinna loomaaias.
03.07 Nahkhiireõhtu jääajakeskuses Äksis
Tartumaal.
03.–04.07 X Emajõe festival Tartus.
04.07 Keskkonnaameti Piusa liblikaretk.
04.07 RMK suur maalipäev Meremõisa telkimisalal.
04.–05.07 38. looduseuurijate päev
Kehtnas.
04.–05.07 Tartu toidufestival.
04. ja 18.07 TÜ loodusmuuseumi õpperetked: „Läbi Vooremaa Peipsi äärde“
ning „Putukate elurikkus“ Kärevere ja
Ilmatsalu ümbruses.
04., 09., 12., 16., 18., 19., 22., 23.,
25., 26. ja 27.07 ning 31.07–
2.08 Looduse Omnibussi retked
Tallinnast: Mulgimaale Karksisse ja
Lätisse; Viinistule teatrisse; Eesti lõunatippu ja Põhja-Lätti; Sillamäele,
Sinimägedesse ja Utria randa
(ka Tartust); lodjaretkele mööda
Emajõge Peipsile ja Piirissaarele; Võsu
Jazzile; teatriretk Jänedale; teatriretk
Viinistule; Viljandi Folgile (ka Tartust);
teatriretked Ohtu ja Kõue mõisa
ning sõit hobupäevale Palmses;
teatriretk Otepääle ning ühe-, kaheja kolmepäevased sõidud Leigo
Järvemuusikale ja Eesti looduskaitse seltsi kokkutulekule (ka Tartust ja
Pärnust).
05.07 Looduse
Omnilaeva
sõidud
Tallinnast: kaks korda Pranglile ja Keri
saarele.
06.07 LIFE programmi infopäev keskkonnaministeeriumis.
08.–10. ja 15.–18.07 Muraste looduskooli looduslaagrid vastavalt 1.–3. ja
4.–6. klassi õpilastele.
11.–12.07 Tartu hansapäevad.
11.–12.07 Geotraili loodusretk Põlvamaal.
11.–12. ja 26.–27.07 Keskkonnatelgi töötoad ning jäätmeteemalised perepäevad Tallinnas Pikakaril ja Pirita
rannas.

Foto: Ray Kennedy / rspb-images.com

Juuli algus oli täis pärnaõite lõhna

alates 1995. aastast ning rasvatihane
on järjekorras 22. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis elavat linnuliiki või
liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimisse ja kaitsesse.
Varasemate aasta lindudega
saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.

Kaunis kuldking on meie uhkeim
orhidee
Kõige enam ohustavad taime kasvukohtade muutused ja hävimine metsade lageraiete, kuivendus- ja ehitustegevuse tagajärjel, samuti poollooduslike koosluste (eelkõige endiste ja praeguste puisniitude ja -karjamaade) ebaõiged hooldusvõtted. Traditsioonilise
looduskaitseobjektina langevad kuldkinga isendid korjamise ja röövellikkuse ohvriks õnneks suhteliselt harva.
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Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kroonika

Linnumääraja poeb nutitelefoni
Allikas: linnud.loodus.ee

E

Lehekülg määrajast
loodud ettevõtte 5D Vision juhatusel.
Nutika linnumääraja veebikeskkond asub aadressil http://linnud.
loodus.ee. Nutirakendust „Eesti linnud“ saab Androidi süsteemi nutiseadmetele alla laadida Google Play
kaudu. Rakenduse suurus on umbes
35 MB, selle kasutamiseks on vajalik
Android OS 4.0 või uuem süsteem.
Rakendus töötab ilma internetita,
seda on soovi korral vaja vaid lisa
funktsioonideks (helid ja kaardid).

Foto: Toomas Jüriado

esti
ornitoloogiaühing
on koostöös ettevõtetega
5D Vision ja Walk & Learn
loonud nutika linnumääraja. See
aitab algajal linnuhuvilisel looduses
kohatud linnuliiki tuvastada silma
hakanud tunnuste, näiteks suuruse, noka kuju, värvuse, elupaiga vm
järgi.
Määraja sisaldab 267 Eesti linnuliiki ehk kõik siin regulaarselt
pesitsevad, talvitavad ja läbirändavad linnud ning ka mõned haruldused. Iga liigi kohta on määrajas
kirjeldus, pildid, helisalvestis, levikukaart jm. Määrajast on valminud
veebikeskkond ja õues kasutamiseks nutirakendus „Eesti linnud“.
Nii veebimääraja kui ka rakendus on
kõigile tasuta.
Linnumääraja veebikeskkond on
osa uuest portaalist eLoodus, kus
peale lindude on ka taimede, kalade, imetajate jt liigirühmade määrajad. Portaali aluseks on Soome
LuontoPortti OY veebikeskkond
NatureGate, mille Eesti versioon on

EOÜ/Loodusajakiri

Ühisprojekt on andnud hoogu
veeturismi arengule Peipsi piirkonnas
Foto: Toomas Jüriado

J

uunis lõppes Eesti-Vene ühisprojekt, mille siht oli parandada
Peipsi järve keskkonnaseisundit
ja luua võimalused edendada veeturismi.
Ühisprojekti raames on valminud
väikesadamad Tartus, Mustvees ja
Räpinas. Uus taristu toetab piirkonna kalureid ning turismiga tegelevaid ettevõtteid, turgutades kohalikku majandust. Kallastele on ehitatud Eesti esimene siseveekogu laevaremondislipp, mis võimaldab suuremaid laevu veest välja tõmmata ja
remontida. Seni tõmmati laevu veest
välja kraanadega, mis oli kallim ja
aeganõudvam ning sageli lausa võimatu. Projekti raames on rekonstrueeritud ja ehitatud ka reoveepuhastusseadmed Pihkva, Oudova ning
Petseri linna, Pihkva ja Palkino rajoo-

13.–15.07 Hiiu Folgi loodusõhtud. Hiiu
Folgi (16.–19.07) aegu sai Hiiumaal
osaleda loodusmatkadel.
14.–16.07 Õuesõppe XII suvekool teemal
„Rauda raiutud“ Võrumaal Pikakannu
koolis.
16.–19.07 Eestimaa looduse fondi talgute
suvekool Nedremal.
17.07 Eesti maaülikool ja Tallinna tehnikaülikool sõlmisid koostöölepingu.
17.07 Haapsalus Rannarootsi keskuses
avati TÜ loodusmuuseumi rändnäitus „Elav Läänemeri“.
17.07 Puhta vee teemapargis LääneVirumaal said tunnistuse esimesed 12 aiandusteraapia täienduskoolituse läbinud taastusravi
spetsialisti.
17.–19.07 Tallinna merepäevad.
17.–19.07 Eesti fotograafide 16. kokkutulek
Vana-Vigalas.
17.–19.07 Ülemaailmsed vilsandlaste päevad Vilsandi saarel.
18.07 Tallinna looduskaitseseltsi retk
Velisele ja Sillaotsa talumuuseumisse.
18.–19. ja 24.–26.07 Roosipäevad ja näitus
„Söödavad ja ravivad õied“ Tallinna
botaanikaaias.
19.07 Esimene üle-eestiline avatud talude
päev.
19.07 Viuretk Pärnumaal.

Kallaste sadam
ni. Nõnda jõuab Peipsi järve ja sellesse suubuvatesse jõgedesse puhtam
vesi. Peipsi järve piirkonna projekti
kogueelarve oli 9,47 miljonit eurot,
millest 8,53 miljonit eurot tuli EestiLäti-Vene piiriülese koostöö programmist.
Siseministeerium/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tüüpiline juulikuu „rannailm“: vihma
endeliselt pilves taevas ning lage
päevitusliiv
22.07 Kinnitati radioaktiivsete jäätmete
käitlemise riiklik tegevuskava.
22.07 Arutelu „Kuhu lähed, säästva arengu
haridus?“ Viljandis.
25.07 Eestirootsi kultuuri ja traditsioone
tutvustav Rootsi päev Läänemaal
Pürksi rahvamajas.
25.–26.07 24. Eesti talupäevad Jänedal.
26.07 Suur hobupäev Lahemaal Palmses.
26.07 MTÜ Soomaa Turism, Eesti märgalade ühing ja keskkonnaamet tähistasid fotomatka, õppekäigu ja Jaanus
Paali loenguga Soomaal rahvusvahelist rabapäeva.
28.–30.07 Keskkonnaameti rahvusvaheline
ebapärlikarbi inventeerimismetoodikate koolitus Palmses.
29.07 Tallinna loomaaed tähistas rahvus
vahelist tiigripäeva.
30.07 Lääne-Virumaal puhta vee teemapargis korraldati esimene praktikum
vibroakustiliste helide toime kohta
inimesele.
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Foto: Yyhely Hälvin

Mikroskoop

Eesti liblikateadlaste selts valis hiidkaruslase tänavuse aasta liblikaks, et tutvustada inimestele ööliblikate põnevat maailma.
Pilt on tehtud mullu juuli lõpus

Liblikas kui tuleleek

K

uusemetsa veeres, keset äsjasest vihmasabinast sillerdavaid piibelehti, põrises miski
tegelane, tulipunase keha ja erekollaste tiibadega, mida ehtisid söetäpitähnid – nagu oleks papagoi keset
metsa ära eksinud! Suu ammuli jäin
teda vahtima, kuni viimaks tuli mõis-

tus koju ja koukisin kusagilt kotisügavustest fotoaparaadi.
Ainult paariks klõpsuks raatsiski
ta paigale jääda, kuni päike hakkas
pilve tagant piiluma ja see lõunamaa ime tõusis valju põrinaga kõrgemale, üha kõrgemale kuuselatvade ning päikese poole, nagu fööniks.

„Jah,“ mõtlesin, „teda ma vaevalt et
enam kunagi näen.“ Oli see alles ere
elamus!
Pärast liblikaraamatut uurides selgus, et tegemist oli hiidkaruslasega (Pericallia matronula), kes Eestis
on oma leviku piiril ja seega kaunis haruldane: teda on vaid mõned
korrad nähtud Saaremaal ja KaguEestis.
Yyhely Hälvin

Nõel heinakuhjas
1. Miks on eesti rahvarõivasteks paksud vammused ja mitmekordsed
alusseelikud?
2. Millest olid valmistatud USA õhulaeva Shenandoah vesinikukotid?
3. Mis on eLoodus?
4. Kumb on kõrgem, kas Pati voor või Mõksi raba?
5. Millist loodusnähtust seiravad RMK kaamerad alates juuli algusest?
6. Millisel loomaliigil ei teki vähkkasvajaid?
7. Kuidas mõõta lambavillaga õhuniiskust?
8. Kuidas tekib fotokeemiline sudu?
9. Kes on tobiaslased?
10. Kes on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning
saatke hiljemalt 1. septembriks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.
ee. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“. Iga üksik õige vastus
osaleb auhindade loosimises aasta lõpus!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ja kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Liivi rannakülad jäid möödunud sajandil tühjaks põhiliselt seetõttu, et piiritsooni tõttu keelati liivlastel kalapüük
merel (lk 46).
2. Osa liivlasi võttis 12. sajandil saabunud
sakslasi vastu heameelega, sest need
olid kaitseks venelaste eest (lk 46).
3. Väina jões Püha Meinardi saarel asub
Baltimaade vanim kirik (lk 19).
4. Irbe jõgi voolab merega rööbiti, sest
meri on tema ette kuhjanud luited
(lk 14).
5. Lūžņa küla lapsed pidid iga päev jõest
veetaimi välja rehitsema, et sigu toita
(lk 16).
6. Valge triip Liivi lipul tähistab liivaranda
(lk 18).
7. Eduard Vääri tuletas sõna kõurik liivi
keelest (lk 39).
8. Valdar Jaanusson nimetas Liivi keeleks keelekujulise settekeha Balti nõos
(lk 30).
9. Muistendi järgi olevat Kolka neeme
ehitanud kurat, rajades teed Saaremaale
(lk 34).
10. Salatsiliivlased nimetasid Eestimaa piiri
sārlis eža, st piir saarlaste ehk eestlastega (lk 23).
11. Pildil on adrupüüdja (lk 17).

Ristsõna

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 ajakirja Eesti Mets aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Aivar Vann
Laimjala vallast. Õige vastus oli „ ... märkaks ükski hing, ... mul silmad kinni oleksid”. Kokku saime 42 õiget vastust.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
75 aastat tagasi
Järvede hapnikuvaba süvikala asustab
rida organisme, nagu mõned algloomad,
väheharjaselised rõngussid, eriti mudatuplased (Tubificidae), surusääsklasist sulgtümlase (Chironomus plumosus) vastsed,
sääsklasist tuttsääse (Corethra) vastsed
jt. Vaatamata mõnes järves kuude viisi
kestvale hapniku täielikule puudmisele
või selle minimaalsele esinemisele leiavad
mainitud organismid järvede bentaalis
elamisvõimalusi. Ka katselisis tingimusis
on tõestatud nende loomade imeteldavat võimet pikemat aega täitsa anaeroobset elu elada või erilise füsioloogilise
kohastumuse tõttu lämbumissurma vältida. Nii kannatasid mudatuplased kergusega nädalapikkust hapnikupuudust,
kuna 1 eks. ligi kuu aega (üle 600 tunni)
ilma vaba hapniku juurdepääsuta elusana
püsis. [Heinrich Riikoja: Corethra-vastsete
lämbus-varjusurm?, 1940]

50 aastat tagasi
Intensiivistus looduskaitse propaganda. Looduskaitsealadel ja keelualadel
sisustati väljapanekute ruume, valmistati stende ja skeeme. Anti välja rinnamärgid Matsalu, Viidumäe, Vaika,
Taevaskoja ja Pühajärve kohta, reklaamlehed Pühajärve ja Aegviidu keelualade
tutvustamiseks ning fotode komplekt
Matsalu looduskaitsealast. Alustati traditsioonilise käisemärgi „Looduskaitse- ja
metsapäevast osavõtja“ väljaandmist.
Rajoonide looduskaitsekomisjonide
poolt korraldatud loodusesõprade kokkutulekutest õnnestusid kõige paremini
Viljandis ja Saaremaal korraldatu. [Tehti
kokkuvõtteid, 1965]

25 aastat tagasi
Steineri kooli lõpetaja saab kaasa tervikliku maailmapildi, kus on koht nii intellektuaalsetel, tehnilistel kui ka esteetilistel
väärtustel. Selles maailmapildis on ruumi
igale inimesele olenemata tema füüsilisest või vaimsest seisundist ja väärtushinnangud ei lase põlata ühtki peaga
või kätega tehtavat tööd. Tundsin huvi,
mis saab Steineri kooli lõpetajatest edasi.
Enamik neist läheb tööle meditsiini, kunsti ja pedagoogika valdkonda, kuid on
ka majandusinsenere ja teiste elukutsete
esindajaid. Kool peaks aitama lapsel leida
oma kohta siin maailmas, nii et ta võiks
elust rõõmu tunda ja oskaks seda rõõmu
teistega jagada. Steineri kool saab sellega
hakkama. [Reet Klooren: Steineri koolis on
iga laps INIMENE, 1990]
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Kui põllumees ei suhtu täie tõsidusega oma põllule sugenenud kurekellukasse,
ajab kellukas end risoomidega laiali. Siis ei jää üle muud, kui imestada, et küll on
ilus umbrohi. Veel ilusam on, kui sellisel põllul otsustab pesitseda kadakatäks. Eriti
ilus on, kui pildistada kellukaõitel istuvat kadakatäksi õhtuvalguses läbi sinistest
õitest moodustunud filtri

Lõikuskuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
200 (snd 1815)
15.08 Alexander Friedrich von Keyserling,
baltisaksa loodusteadlane, haridus- ja
poliitikategelane (srn 1891)
18.08 Alexander Theodor von Middendorff,
baltisaksa biogeograaf, põllumajandusteadlane ja maadeuurija
(srn 1894)
130 (snd 1880)
31.08 Martin Kand, keemik (srn 1966)
110 (snd 1905)
06.08 Felix Laidoner, aednik ja kaktuste
koguja (srn 1945)
105 (snd 1910)
05.08 Neeme Õnneleid Mikelsaar, ihtüoloog ja hüdrobioloog (srn 1990)
10.08 Aleksander Niine, maastikuarhitekt
(srn 1975)
26.08 Martin Liias, sordiaretaja (srn 1991)
100 (snd 1915)
29.08 Endel Laas, metsateadlane,
dendroloog (srn 2009)
90 (snd 1925)
14.08 Juhan Ross, biogeofüüsik,
Eesti TA liige (srn 2002)
85 (snd 1930)
02.08 Gunnar-Raimond Karu,
füüsikadidaktik
04.08 Kiira Subi, viroloog ja immunoloog
05.08 Edgar Kask, soode kaitsja ja loodusfotograaf (srn 2008)
11.08 Urve Miller, kvaternaarigeoloog (srn
2015)
21.08 Leopold Meensalu, hortoloog
23.08 Harry Karis, fütopatoloog
80 (snd 1935)
06.08 Väino Puura, geoloog

12.08 Elmo Märtinson, füüsik
25.08 Enn Lumet, ajakirjanik ja loodusfotograaf, Eesti Looduse kunstitoimetaja
1969–2000

75 (snd 1940)
29.08 Jüri Toomre, astrofüüsik
70 (snd 1945)
02.08 Kaarel Jaanits, arheoloog
27.08 Rein Männik, füüsik (srn 1994)
65 (snd 1950)
22.08 Uno Mäeorg, keemik
24.08 Mati Ilomets, telmatoloog
60 (snd 1955)
14.08 Tiiu Koff, paleobotaanik
17.08 Marje Loide, botaanik
55 (snd 1960)
09.08 Laurits Leedjärv, astronoom
12.08 Andres Tõnisson, geograaf
22.08 Urmas Lips, merefüüsik
50 (snd 1965)
04.08 Riho Västrik, ajakirjanik ja filmimees
10.08 Peeter Burk, keemik
15.08 Aivar Kriiska, arheoloog
22.08 Kristel Vilbaste, looduse tutvustaja
22.08 Meelis Tambets, ihtüoloog
45 (snd 1970)
03.08 Martin Vällik, skeptik
03.08 Lauri Klein,
zooloog ja looduskaitsja
05.08 Tanel Tenson, molekulaarbioloog
13.08 Tarmo Evestus, looduskaitsja
14.08 Tiit Lepp,
Eesti Looduse endine küljendaja
17.08 Artur Kuus,
Eesti Looduse endine küljendaja
22.08 Hanno Zingel, looduskaitsja
29.08 Kersti Püssa, taimeökoloog
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2014. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Sven Začek

Eesti Looduse fotovõistlus 2015
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. septembrist
1. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu aja ja koha saab teada oktoobri
lõpul Eesti Looduse kodulehelt.
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 vaid
noorte kategooriates (koduloom ja aiataim). Maastikupilte võistlusel ei hinnata.
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 tihendamisega JPG
või TIFF. Igat fotot saab esitada ühes
kategoorias ning kategooria peab
olema määratud õigesti.
Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis:
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud)
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-,
taime- ja seenefotode peaauhind ja esimene auhind nii üld- kui ka noorte arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta lind, käituv
loom, väike loom (lähi- või makrovõte),

veeloom, väike taim (lähi- või makrovõte),
veetaim ja elurikkus (keskkonnaministeeriumi eriauhind). Ainult noorte kategoorias on eriauhind aiataime ja kodulooma,
sh lemmiklooma pildi eest. Hulganisti
eriauhindu jagavad korraldajad.
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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