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poleks võimalik ega tarvilik. Selleks et
niiduelustik säiliks, võiks hooldatav
poollooduslike koosluste pindala siiski olla vähemalt 60 000 hektarit.
Heinaniitmise igihaljas küsimus on
õige niitmisaja algus. Kui heina kasutatakse loomasöödaks, siis tuleks niita
juba enne jaanipäeva, sest rohi on
siis loomasöödana väärtuslikem. Juuni
heinateol saab aga hukka maas pesitsevate lindude järelkasvu ning ka paljud
taimed ei jõua omi seemneid küpseks
saada. Juulis või augustis tehtud hein
kõlbab loomadele pigem allapanuks,
kompostiks või biokütuseks. Vali niitmisaeg milline tahes, mingile elustikurühmale on see ikkagi halb, rääkimata
majanduslikust mõttekusest.
Niitmisaja toimet vähendaks osa
niidu niitmata jätmine. Igal aastal
võiks jääda kuni kolmandik niidu
pindalast niitmata, igal aastal eri
kohtadest, et võsastumist vältida.
Loodetavasti toetatakse järgmisel eelarveperioodil selliste tükkide niitmata jätmist poollooduslikel niitudel ka
rahaliselt. See soodustaks nii maas
pesitsevaid linde, liblikaid kui ka taimede seemnelist uuenemist.
Muru tuleks seevastu niita nii
harva kui võimalik. Iganädalane niitmine võiks olla vajalik ainult spordimuru puhul. Kindlasti on oluline
heina koristada, olgu või kompostihunnikusse. Mahajäetud niidetud
rohi muudab niidu toitainerikkamaks
ja seega liigivaesemaks.
Vikatiga heinaniitmine on tänu
entusiastide tegevusele kogunud
uuesti tuntust. Soovitan kindlasti osaleda heinatalgutel, olgu need
siis ELFi, PKÜ või mõne teise ühingu korraldatud. Niiviisi annate panuse elurikkuse säilimisse ning ühtlasi
saate osa 110 aastat tagasi üldlevinud
talutööst.

LA

Foto: erakogu

ugustis peame kodumaise looduskaitse 110. sünnipäeva – 1910. aasta augustis loodi tänapäevases mõttes esimene kaitseala, Vaika linnusaared.
Looduskaitse algusaegade üksnes
loodusmonumentide kaitse on praeguseks muutunud ökosüsteemseks,
kaitstakse eelkõige elupaiku ja kooslusi ning niiviisi ka ohustatud liike.
Vaevalt oleks keegi osanud 110
aasta eest arvata, et kunagi tuleb
aeg, mil igasuvise heinateo eest peale
makstakse! Tol ajal oli heinast ja karjamaadest pidev puudus, kõik vähegi
sobivad alad niideti ja neid, mis niita
ei kõlvanud, kasutati karjamaadena.
1958. aastal, sõjajärgsete looduskaitsealade loomise ajal, kaitsti puisniite
alguses niitmise eest. Õnneks saadi
peagi aru, et poollooduslikud kooslused niitmata või karjatamata ei püsi.
Silvia Lotman tutvustab oma
artiklis pärandkoosluste majandamise praegust olukorda ja kestlikkust
(lk 30). Kuigi hooldatavate niitude
pindala poolest ei ole me saavutanud
seatud eesmärke, on tulemused siiski head: oleme suutnud alles hoida ja
pidevalt majandada ligi 40 000 hektarit pärandkooslusi. 110 aasta eest
ulatus niitude ja karjamaade pindala
1,8 miljoni hektarini. Selle taastamine
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Vaibla linnujaam ootab
augustis külla ornitoloogiahuvilisi
Foto: Kristjan Adojaan

V

õrtsjärve ääres Vaibla linnujaamas on alanud suvine
hooaeg. Kuni augusti lõpuni märgistavad ja uurivad vabatahtlikud siin värvulisi. Samuti on kõik
huvilised linnujaama külla oodatud.
Tulla võivad nii kogenud rõngastajad kui ka need, kes pole lindude
märgistamisega varem kokku puutunud.
Huvilistele antakse väljaõpe ning
nad saavad täielikult kaasa lüüa lindude uurimises: esmalt seada üles
loorvõrke ja lõpuks vabastada püütud
ja rõngastatud isendid. Kuna Vaiblas
on linde alati uuritud vabatahtlike
entusiasmi varal, on iga abikäsi väga
oodatud.
Vaibla linnujaamas jagub tegevust
päikesetõusust loojanguni. Kõige
rohkem linde liigub hommiku esimestel tundidel, ent pääsukeserohkel aastal ka hilistel õhtutundidel, kui
suitsu- ja kaldapääsukesed tulevad
roostikku ööbima. Alates kella viiest
hommikul käiakse iga tunni tagant
võrke kontrollimas, harutatakse linnud võrkudest välja ning viiakse rõngastuskuuri, kus neid määratakse ja
rõngastatakse.
Tõenäoliselt rõngastatakse tänavu Vaiblas linnujaama saja tuhandes
lind. Linnujaama asutas 1987. aastal Heinrich Veromann; sellest ajast
alates on siin linde rõngastatud 21
aastal. Siinsetel välitöödel võib kohata ka haruldasemaid liike, näiteks on
võrku kinni jäänud padu-roolind ja
väike-käosulane.
Lindude püüdmise efektiivsus oleneb suuresti ilmast, mistõttu tuleks
Vaibla-retke plaanides jälgida ilmateadet: tuul ja vihm ei soosi lindude
liikumist või muudavad püügivahendid ebatõhusaks. Suurema tormi korral katkestab jaam lindude turvalisuse nimel püügi sootuks. Enne tulekut
tasub linnujaamas viibijatelt uurida
kohalike olude kohta.

Vaiblas asub Eesti ainuke sisemaalinnujaam. Linde püütakse siin võrkudega, mis
on paigutatud rannaga risti roostikku. Linde harutavad lahti (vasakult) Anni Miller,
Triin Kaasiku, Mari Remm, Merlin Grosberg ja Jaan Grosberg
Kui Vaiblasse pole võimalik kohale tulla, tasub jälgida linnujaama sotsiaalmeediakanaleid Facebookis ja
Instagramis. Seal avaldatakse igal
päeval püütud lindude statistika ja
info põnevamate lindude jms kohta.
Linnujaamal on ka koduleht (vaibla.net), kust leiab teavet käsil olevate projektide ja varem tehtu kohta.
Jaamas püütud liikide tabel on samuti

veebis esitatud (tabel.vaibla.net), seda
uuendatakse iga päev.
Vaibla linnujaama tuleku plaanist andke teada e-kirjaga aadressil
vaibla@vaibla.net või pöörduge otse
Villem Adojaani (villem@adojaan.net;
5331 6182) või Kristjan Adojaani (kristjan@adojaan.net; 503 9306) poole.
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Põlisrahva definitsioon ajas vastutustundliku
metsanduse standardi töörühma laiali
Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia

F

SC Eesti, mis tegutseb nime all
MTÜ Hea Metsanduse Koda,
taunib Eesti erametsaliidu,
Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu
ja RMK otsust astuda välja Eesti vastutustundliku metsanduse standardi koostamise töörühmast. 26. juunil andsid need kolm organisatsiooni
pressiteate vahendusel teada lahkumise põhjuse: eestlasi ei saa käsitleda
Eesti riigi põlisrahvana, kuna eestlased elavad nüüdseks vabal maal ega
ole mõne teise võõrvõimu poolt okupeeritud või taga kiusatud.
Eestis alustati FSC (Forest
Stewardship Council ehk metsahoolekogu) metsamajandamise standardi koostamist 2016. aastal; eri poolte
läbirääkimised uue standardi sisu üle
olid viljakad. Lahtiseks oli jäänud, kuidas käsitleda põlisrahvaste õigusi. Selle
küsimusega pöördus töörühm rahvusvahelise metsahoolekogu poole.
Metsahoolekogu põlisrahvaste
komitee ja põlisrahvaste fond vaatasid
standardi töörühma saadetud dokumendid läbi ja järeldasid, et ainuüksi
setode näitel leidub Eestis FSC mõistes vähemalt üks põlisrahvarühm.
Sellele järeldusele tuginedes teatas FSC peadirektor Kim Carstensen
Eesti töörühmale, et põlisrahvaste
õigused peavad olema Eesti standardi
järgi tagatud.

FSC toetub põlisrahvaste definitsioonis ÜRO seisukohtadele. Setod on üks rahvarühm, kelle põlisrahvaõigused peavad olema vastutustundliku metsanduse standardi abil tagatud
„FSC üheks nurgakiviks on kaasamine, kus austatakse loodust ja kogukondade õigust metsamajandamise juures kaasa rääkida. Põlisrahvaste teemal tooks see majandajale kaasa näiteks
Setomaal setode esinduskogu kaasamise; mingeid muid erilisi koormisi ja raskusi see kaasa ei tooks. FSC kohustab
metsamajandajat niikuinii kogukondadega arvestama, erinevates piirkondades võib neid olla mitmeid, ühe lisandumine ei ole mingi probleem,“ selgitas
standardi töörühma liige ja FSC Eesti

volikogu esimees Rea Raus.
Rea Raus rõhutas, et põlisrahva
staatuse tunnustamine FSC raames on
kultuurilise identiteedi, ajaloolise järjepidevuse tunnustamine, mis metsamajandajat kuidagi ei sega, ja on aeg mõista, et loodust ning inimesi tuleb majandustegevuses rohkem arvestada. FSC
Eesti jätkab rahvusliku vastutustundliku metsanduse standardi koostamist.
MTÜ Hea Metsanduse Koda /
Loodusajakiri

Hirundo kirjutab sügisrändest ja harakapesadest

O

rnitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo tänavuses esimeses numbris on
avaldatud Margus Ellermaa
ja Andreas Lindeni artikkel, kus antakse ülevaade
2019. aasta sügisrändeaegsest lindude loendusest Põõsaspea neemel. Artiklis käsitletakse põhjalikumalt nende liikide rännet, kes
hõlmavad Loode-Euroopa populatsioonidest olulise osa või kelle
4
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noorlindude osakaalu kohta
on kogunenud piisavalt infot.
Jaanus Eltsi ja Mati
Lepiksoni uurimuses haraka
pesamaterjalist ja selle kvantitatiivsest koostisest kirjeldatakse seitsme harakapesa
koostist ja ühe pesa külastusaktiivsust. Lühiartiklis annab Jaanus Elts
ülevaate kiirest ja tõhusast meetodist, kuidas märgistamiseks rukkirääku püüda.
Lugeda saab kokkuvõtet Kunter

Tätte doktoritööst „Lindude põgenemiskäitumine erineva kisklusriskiga olukordades: terviklikum
käsitlus“.
Ajakirja Hirundo numbrit saab
tasuta lugeda veebis (www.eoy.
ee/hirundo), paberajakirja on võimalik osta ornitoloogiaühingust.
Ornitoloogiaühingu liikmed saavad
ajakirja tasuta postiga koju.
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Sõnumid

Pärast eriolukorra lõppu ilmunud
Tiirutajast saab teada, milliste nakkushaigustega on kimpus linnud

Ilmunud on
teabelehe Tiirutaja
uus number

O

rnitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja juuninumbri kaanelugu on
Tartu ülikooli loomaökoloogia
professori Raivo Männi artikkel
lindude nakkustest, parasiitidest
ja hügieenist.
Õpilaste keskkonnauurimuste konkursil tunnustuse pälvinud
Mari Remm kirjutab, mismoodi
ta uuris Eesti levinumate roolinnuliikide rändekiirust ja -suunda.
Margus Ellermaa jagab transektloenduse kogemusi ja elamusi.
Rubriigis
„Linnuhuviliste
lood“ räägib keskkonnaagentuuri eluslooduse spetsialist Olavi
Vainu, kuidas tal tärkas linnuhuvi, ja toob näiteid rõngastatud lindude põnevate taasleidude
kohta. Loodushuviliste rõõmuks
on avaldatud põhjalik juhend,
mismoodi rakendusega Legulus
talletada linnu- ja ka muid loodusvaatlusi.
Teabelehe Tiirutaja juuninumbrit saab tasuta lugeda ja
alla laadida veebis: shorturl.at/
xFG68.
Haridus- ja keskkonnaasutused, looduskeskused ja teised
organisatsioonid saavad teabelehte tellida postiga tasuta.
Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri
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Hispaania teetigu on Eesti kohalikest teoliikidest tunduvalt kogukam, tal puudub
koda. Tema tallaserval eristuvad tumedad vaod, hingamisava paikneb mantlikilbi
eesservas. Kõrval on võrdluseks kodumaine kojaga liik kiritigu

Keskkonnaamet kaardistab
hispaania teeteo levikut ja palub
kogukondadel koostööd teha

K

eskkonnaametil on valminud
nutirakendus, mille kaudu
saavad inimesed saata teavet
hispaania teeteo leviku kohta Eestis.
Infot kogutakse selleks, et aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel
korraldada liigi tõrjet. Aadressil teokaart.keskkonnaamet.ee saab arvuti, mobiiltelefoni või muu nutiseadme
kaudu märkida Eesti kaardile paiga,
kus on liiki märgatud. Seda saab teha
eesti, vene ja inglise keeles. Samuti
võiks lisada nähtud nälkja foto. Nii
saab olla kindel, et kaardile kantakse
just selle tüütu võõrliigi leiukoht.
Uues nutirakenduses saab vaadata
nii hispaania teeteo kui ka kahe sarnase kodumaise teoliigi (suure seateo ja musta seateo) määramistunnuseid. Nende abil saab veenduda, kas
tegu on ohtliku võõrliigiga või mitte.
On tähtis, et hispaania teeteo pähe
ei hävitataks kodumaiseid liike, kellel on meie ökosüsteemis kasulik roll.
Seateod toituvad mullakõdust ja tekitavad huumust, samuti on nad toiduks teistele loomadele.
Rakendusest saab vaadata ka kõiki
varem kaardile märgitud hispaania
teeteo leiukohti, et naabruskonna ela-

nikud teaksid vajaduse korral kahjurit
tõrjudes koostööd teha. Tähtis ongi
maaomanike algatus ja kogukondade
koostöö, sest tigu levib peamiselt eraaedades ja vähehooldatud haljasaladel
ning muutub aktiivseks alles hämaruse saabudes. Selle võõrliigi tõrje on
tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse
korraga kogu liigi levikualal.
Hispaania teeteod tuleb kokku koguda ja hävitada kuuma veega üle kallates, samal viisil tuleb hävitada ka nende
munad. Teomürki ei maksa kasutada:
see tapab peale hispaania teeteo ka
kodumaiseid tigusid, putukaid, siile ja
linde. Rohkem soovitusi saab lugeda
keskkonnaameti kodulehelt.
Hispaania teetigu on võõrliik, keda
Eestis nähti esimest korda 2008. aastal.
Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba hulgi. Eriti suur on asustustihedus Harjumaal. See liik valmistab
aiapidajatele meelehärmi, kuna hävitab
aplalt aiasaadusi ja ilutaimi. Levik sai
alguse aiandusäridest, sest teomunad
on väga sarnased väetisegraanulitega. Arvukuse suurenemisele on kaasa
aidanud soojad talved ja niiske kevad.
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Tänavu tähistame
Eesti looduskaitse
110. aastapäeva
Foto: Helar Laasik

S

ada kümme aastat tagasi,
14. augustil 1910, loodi Vaika
linnusaartel Baltimaade esimene kaitseala. Kuigi loodust hoiti Eestis
ka enne Vaika kaitseala asutamist,
peetakse seda päeva ja aastat Eesti
nüüdisaegse looduskaitse alguseks.
Sel aasta keskendume elurikkusele, moto on „Hoia, mida armastad!“.
Augustis, Vaika linnukaitseala asutamisnädalal, on plaanis mitu toredat
loodusüritust.
13.–14. augustil korraldavad keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet Kuressaares looduskaitsekonverentsi „Hoia, mida armastad – looduskaitse Eesti ajateljel“. Seal on kõne
all looduskaitse praegune seis ehk
kuhu oleme 110 aasta jooksul jõudnud; ühtlasi arutleme, millised ülesanded ootavad Eesti loodushoidu
tulevikus. Õhtul saavad loodussõbrad osaleda vabaõhutöötubades, kus
jälgitakse nahkhiirte salaelu, tutvutakse tolmeldajate ja vee-elustikuga
ning käsitletakse muid loodusteemasid. 14. augustil teevad konverentsist
osavõtjad ekskursiooni Saaremaal.
Looduskaitse aastapäevale on
pühendatud ka Eesti looduse päev,
mida tänavu peetakse 15. augustil.
Esimest korda tähistati sellist päeva
2018. aasta 18. augustil Eesti Vabariigi
juubeliaasta raames. Tänavuse päeva
tunnuslause on „Hoia kodumaa loodust ja kultuuri“. Eesti looduse päeva
eesmärk on kutsuda meie loodusseltside, -ühingute ja muuseumide juhendusel inimesi Eesti loodust paremini
tundma õppima. See on meie ühine
üritus, millega soovitakse pika nädalavahetuse jooksul pakkuda võimalusi, kuidas Eesti loodust paremini väär-

Eesti looduskaitse 110. aastapäeva konverents ja aktus peetakse augustis
Saaremaal. Pildil on Väikese väina tamm. Kuidas plaanitakse selle õhuliine lindudele ohutuks muuta, saab lugeda lk 26–29. Eesti Looduse 2019. aasta mainumbris kirjutasime, et kohalikele teeb muret tammi mõju ökosüsteemile. Probleemi
lahendamine on üks looduskaitse tulevikuülesannetest
tustada ja hoida. Niisiis on see ühtlasi kõigi loodussõprade päev, kus saab
viibida looduses, seda tundma õppida
ja oma teadmisi teistelegi jagada.
Keskkonnaamet korraldab sel nädalavahetusel kõigis meie maakondades
loodushuvilistele matku kaitsealadele.
Eesti eri paigus saab osa võtta nahkhiireõhtutest, loodusmängudest ja -viktoriinidest. Eesti looduse päeva kontsertaktus peetakse Eesti looduskaitse
seltsi eestvõttel 15. augustil Saaremaal.
Eesti looduse päeva aitavad korraldada Eesti loodusmuuseum, Tartu
ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tallinna botaanikaaed, riigimetsa majandamise keskus, Tallinna
loomaaed, Eestimaa looduse fond,
Eesti jahimeeste selts, Eesti looduskaitse selts, Looduse Omnibuss ja paljud teised organisatsioonid.
Kõnealuse päeva ürituste kalend-

risse lisandub pidevalt uusi üritusi
ning asutusi ja organisatsioone, kes
soovivad kaasa aidata; ülevaate saab
keskkonnaameti kodulehelt shorturl.
at/nAMR1.
Endiselt soovime saada teateid
Eesti looduse hüvanguks tehtud heade
tegude kohta: tänavu 3. oktoobrini
kogume paisid Eesti loodusele ja jagame neid keskkonnaameti Facebookialbumis „110 paid Eesti loodusele“. Ootame lühikesi kirjeldusi koos
tegevust või selle tulemust tutvustava fotoga aadressile 110paid@keskkonnaamet.ee. Kokkuvõtteid teeme
oktoobris.
Samuti tasub hoida pilk peal looduskaitse aastapäeva veebilehel
url.at/qHV07), mida alatasa
(short
täiendatakse.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Välismaalt

Foto: Arturo de Frias Marques / Wikimedia Commons

ARKTIKA

Jääkaru võib sajandi lõpuks
välja surra
Kliima soojenedes muutub Arktika
jääkate üha ebapüsivamaks ning
jääkarudel on raskem küttida.
Praegu on maailmas pisut alla
26 000 jääkaru, kes moodustavad
19 alampopulatsiooni. Liigi tulevikku mudeldanud teadlaste prognoos on sünge. Kui kliima soojeneb
edasi sama tempoga, on sajandivahetuseks jääkaru tõenäoliselt alles
üksnes Kanadas kaugel põhjas asuvatel Kuninganna Elizabethi saartel.
Allikas: Guardian, shorturl.at/dmpU3

Foto: USA loodusagentuur

USA

Kalifornia kondor laiendab levilat
Kalifornia kondor (Gymnogyps californianus)
suri looduses välja 1987. aastal. Praeguseks
on seda liiki taasasustatud Arizona, Utah’ ja
California osariiki. Liigi arvukus on hakanud tasapisi suurenema, vabalt elav asurkond
koosneb 340 linnust. Suve alguses teatas USA
loodusagentuur, et esimest korda viimase
poolsajandi jooksul on märgatud kondoreid
tegutsemas Californias Sequoia rahvuspargis.
Allikas: USA rahvusparkide teenistus, shorturl.at/chqwB

Foto: H. Zell / Wikimedia Commons

MAAILM

Parasvöötmes tekib kiiresti taimeliike juurde
Tavaliselt peetakse kõige kiiremaks
liigitekke piirkonnaks troopikat.
Ajakirjas Nature Communications
ilmunud USA Florida ülikooli
uuringu järgi ei pea see vähemalt
roosõieliste taimede puhul paika.
Ligemale 20 000 roosõielise liigi
geeniinfo ja levikuandmete analüüs näitab, et praegu suureneb sugukonna liigiline mitmekesisus eelkõige parasvöötmes. Troopika liigirikkus seevastu kajastab kiiret liigiteket minevikus.
Allikas: Florida ülikool, shorturl.at/ckFO9
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Foto: MOs810 / Wikimedia Commons

SAKSAMAA

Miks süüa meduusi?
Meduusi sültjas keha sisaldab 95% vett.
Ometi püüavad sellist lahjat saaki paljud mereloomad. Miks, oli siiani teadmata. Ajakirjas Journal of Plankton
Research ilmunud uuring heidab nähtuse põhjustele valgust. Selgus, et
Saksamaa rannikult püütud meriristide
((Aurelia aurita) meduusijärk sisaldab
vajalikke rasvhappeid. Mõnikord võib
röövloomale oluline olla seegi, et meduusid liiguvad aeglaselt ja
sageli parvedena, seega on neid kerge püüda.
Allikas: PhysOrg, shorturl.at/cvRV2

UNGARI
Allikas: Wikimedia Commons

Hõbekogre marjatera elab
üle teekonna läbi pardi
seedekulgla
Hõbekokri võib sageli leida
sellistest veekogudest, mille
puhul on raske aru saada, kuidas nad sinna on sattunud.
Ungaris tehtud katsed kinnitavad, et väike osa hõbekogre ja karpkala munadest suudab läbida linnu seedekulgla. Eksperimendi käigus söödeti marjateri sinikaelpartidele. 0,2
protsenti munadest olid pärast seedekulgla läbimist täiesti terved
ja mõnest neist koorusid isegi maimud. Samas pole kindel, kas
marjaterad säilivad ka loodusoludes nii hästi.

AAFRIKA, KALAHARI
Foto: Piret Pappel

Pikk põud paneb tuhniku
täbarasse olukorda
Tuhnik (Orycteropus afer) tekitab urge kaevates mikroelupaiku paljudele teistele liikidele.
Kõnealune liik on öise eluviisiga, kuid Aafrika kuivemates
piirkondades nähakse neid üha
enam tegutsemas ka päeval.
Witwatersrandi ülikooli teadlased selgitasid kolmeaastase uurimistöö jooksul välja, et põhjuseks on põud. Äärmuslikud ilmaolud vähendavad sipelgate ja termiitide arvukust ning tuhnikud
jäävad nälga. Öösel jahedas toitu otsides peab loom kulutama
energiat ka enda keha soojendamiseks, seetõttu on toidupuuduses tuhnikud hakanud rohkem tegutsema päevasel ajal.

INDIA OOKEAN
Foto: iMahesh / Wikimedia Commons

Allikas: ScienceNews, shorturl.at/mozX3

Kookosõli keskkonnamõju
on arvatust suurem
Kookosõli ehk kookosrasva toodetakse kookospähkli tuumadest. Paljud
peavad seda loodushoidlikuks tooteks. Inglismaa Exeteri ülikooli uurimuse põhjal võib kookosõli tootmine
paraku olla looduslikule mitmekesisusele isegi suurem oht kui palmiõliistanduste rajamine. Põhjus on see,
et kookospalmiistandused asuvad
enamasti troopikasaartel, kus on liigirikas loodus ja leidub palju endeeme.

Allikas: Witwatersrandi ülikool, shorturl.at/oqCEY
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Sõnumid

Jõelähtme vald ja kohalikud elanikud
võitlevad lubjakivikaevanduse vastu
Foto: Jaan Tepp

T

allinnast 25 kilomeetri kaugusel asuva Ruu küla maadel
asub lubjakivimaardla. OÜ
Väo Paas on aastaid soovinud seal
kaevandust avada. Esimest korda sai
ettevõte kaevandusloa 2011. aastal,
kuid kohalikud vaidlustasid selle ning
luba tühistati.
Jõelähtme vallavalitsus võttis
2017. aastal Ruu küla heakorraseltsi
ettepanekul Ruu küla luitestiku kohaliku kaitse alla, ent OÜ Väo Paas vaidlustas omakorda selle. Riigikohtuni
jõudnud vaidluses sündis mullu kohtuotsus, mille järgi pole osa Jõelähtme
valla põhjendusettepanekuid asjakohased ja kaitseala loomine tühistati.
Samas möönis riigikohus, et kaevandamisoht on piisav põhjus luua kohalik kaitseala ja vald võib Ruu küla loodusväärtused uuesti kaitse alla võtta.
Tõenäoliselt vallavolikogu seda lähiajal teebki; vajaduse korral ollakse valmis jälle kohtusse minema.
Seevastu riik on avalikult tunnistanud oma huvi lubjakivikaevanduse vastu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar kinnitas juuli
alguses rahvusringhäälingule, et Ruu
maardlas on Harjumaa parim ehitus-

Ruu piirkonna luidetel kasvavad pohla ja mustika kasvukohatüübile iseloomulikud palu- ja laanemetsad
lubjakivi. Jõelähtme valla soov Ruu
luited jälle kaitse alla võtta on ministeeriumile väga vastumeelne.
Ruu küla heakorraselts avaldas sotsiaalmeedias vastulause, milles kinnitab, et asekantsleri sõnad on vastuolus
Eesti maapõuepoliitika põhialustega.
Nimelt on selle dokumendi seletuskirjas punkt 5.2.3., mis sätestab, et enamasti on maapõue kasutamisest enim
mõjutatud isikud, kes elavad seal läheduses. Tihti avaldab maapõue tarvitus
mõju nende igapäevaelule ja heaolule.
Seetõttu on nendel isikutel ka oluline
roll maapõue kasutuse lubamises.

Seltsi arvates on vajadus ehitusliku
lubjakivi järele kui Eesti riiklik huvi
määratletud puudulikult ja kaevandamisega seotu on lahendatud ettevõtjakeskselt: „Puudub selge riiklik
nägemus, millises koguses ehituslubjakivi tegelikkuses vajatakse ja kust
esmajärjekorras kaevandada. Meedia
vahendusel üldsusele edastatud üldine sõnum ehituslubjakivi puudusest
on enamasti ekslik ja kordades üle
paisutatud“.
Eesti rahvusringhääling / Ruu küla
heakorraselts / Loodusajakiri

Kuidas korraldada
keskkonnasäästlikku üritust?

T

aas peetakse festivale ja
laatu, mis kevadel ja suve
alguses eriolukorra tõttu
ära jäid. Olenemata ürituse suurusest ja olemusest võiks alati mõelda, kuidas hoida keskkonda ning
tekitada vähem jäätmeid. Selleks on
Tartu loodusmaja koos Eesti suurte ürituste korraldajatega pannud
kokku praktilisi näpunäiteid sisaldava juhendi.
„Praktiline juhend keskkonna-
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sõbralike ürituste korraldamiseks“
põhineb 2018. aastal Eesti-Läti
koostööprojektis valminud juhistel.
Need vaatas värske pilguga üle ja
täiendas Kadri Allikmäe, kes on korraldanud rohkesti üritusi.
Eestis on mitu festivali, kus keskkonnamõjude vähendamisele on
juba mitu aastat palju tähelepanu
pööratud. Nende korraldajad jagavad samuti oma nõuandeid.
Juhendi saab huviline alla laadida

Tartu loodusmaja kodulehelt short
url.at/pS356.
Tihti on keeruline leida väiksema ökoloogilise jalajäljega teenust.
Lihtsustamaks korraldajate tööd on
kokku kogutud keskkonnahoidlike
teenuste ja toodete näited ja lisatud
pakkujate kontaktid.
Seegi nimekiri on avalik: shorturl.
at/nQRV1.
Tartu loodusmaja / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

EL küsib

Jaanus Terasmaa
Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ökoloogiakeskuse
juhataja

Foto: erakogu

Miks võiks allikad kaardile kanda?

P

uhas vesi on kogu maailmas
üha suurem väärtus. Eestis on
sellega lood üsna head, aga
kliimamuutused ja üha intensiivistuv inimtegevus on jätnud jälje ka
meie vee kättesaadavusele ja kvaliteedile. Allikaid on ilmselt märganud
iga looduses liikuja. Esmapilgul võib
tunduda, et allikatega on kõik korras,
me teame, kus need paiknevad ja kas
neist maapinnale jõudev vesi on joogikõlblik.
Praegu on riiklikus registris veidi
üle 1400 allika. Juba 1936. aastal loendati ja kirjeldati Gustav Vilbaste eestvedamisel 4500 allikat, kuid enamik
neist ei ole kaardile kantud. Hilisemal
ajal on legendaarne karstiuurija Ülo

Heinsalu pakkunud meie allikate
arvuks isegi kuni 15 000. Seega on
erinevus riiklike andmete ja potentsiaalse allikate hulga vahel kümnekordne.
Veelgi suuremat muret teeb asjaolu, et me ei tea oma allikate vee
koostist. Ainuüksi kiire veevahetus
allikates ei taga vee puhtust, kui allika toiteala on saastunud. Meil puudub info, millised taimekaitsevahendite jäägid, toitained või bakterid võivad olla allika toitealal põhjavette sattunud. Ometigi on Eestis väga heal
tasemel põhjaveeseire, mida tehakse
puurkaevudest kogutud teabe põhjal.
Seire tulemused lubavad kirjeldada
põhjaveekogumite üldist kvaliteeti ja
selle muutusi. Allikad kui dünaamilised ja pidevas veevahetuses olevad
süsteemid loovad veelgi parema võimaluse mõista vee koostise muutusi
eri põhjaveekihtides ning selle seoseid toitealaga.

Nüüd ongi plaanis hõlmata põhjaveeseiresse inimeste kaasabil ka
allikad. Esimene samm on korrastada andmebaasid ning saada täpsem ülevaade sellest, kus allikad
asuvad ning millist põhjaveekihti
üks või teine allikavesi kirjeldab.
Selle aasta juunis sai alguse Eesti ja
Läti põhjaveeteemaline ühisprojekt
WaterAct, mille käigus loodame
kodanikuteaduse kaasabil hakata
allikate asukohti kaardistama ning
hiljem ka veekvaliteeti analüüsima. Selle tarbeks valmib aasta teisel poolel veebirakendus, mis aitab
huvilistel osaleda allikate kaardistamisel.
Juba praegu saab Facebookis liituda rühmaga „Allikainfo“, et olla
uudistega kursis. Niimoodi tagame
ühiselt selle, et allikad oleks kaitstud ning nende vesi puhas ja tulevikus põua või mõne muu häda korral
kasutatav.

Mis on „Kureeritud elurikkus“?

T

gu igas mõttes mitmekesisust, aga
hea ruumi potentsiaali on siin rohkesti. Selleks et inimesed ja linnaloodus saaksid teineteist väärtustades
siin koos eksisteerida, ongi vajalik
ruumi ja selle muutuste kulgu hoolikalt suunata ja korraldada. Selles seisnebki kureerimise mõte.
Elurikkuse hoiul ja taastamisel on
oluline osa selles, et inimkond jääks
ellu ja oleks terve. Linnades tuleb
suurendada elurikkust, et leevendada kliimamuutuste mõju, vähendada
liikide ja nende elupaikade kadu ning
muuta keskkond meeldivamaks nii
linlastele kui ka linnakülalistele.
Tänavu hakkasime looma elurikkaid
näidisplatse. Koos ökoloogide ja linnavalitsuse haljastusspetsialistidega valiti Uueturu pargis, Poe tänava pargis
ja Barclay platsil välja kuus katseala.
Seal võib sel suvel märgata kõrgema
rohuga platse, mida niidetakse ülejäänud murupinnast harvemini. Niitmise
vähendamine on projekti esimene loo-

duslikku elurikkust soodustav etapp.
Kõrges rohus tärkab rohkem taimeliike
ning mitmekesisem keskkond on putukatele, väikestele loomadele ja lindudele parem elupaik.
Suve alguses tegid meie head partnerid Tartu ülikooli maastike elurikkuse töörühmast näidisplatsidel kindlaks elurikkuse seisundi.
Niitmata aladel määrati taimeliigid,
võeti mullaproovid ja paigaldati püünised ämblikele ja teistele maapinnal liikuvatele selgrootutele. Peatselt
asutakse uurima, kes pargis käivad
ja mida nad seal teevad. See annab
meile käegakatsutava aluse veenduda oma tegevuse mõjus; hindame
muutusi ka aastate kaupa ning projekti lõpus.
Projekti „Kureeritud elurikkus“ arendajad on maastikuarhitektid Karin Bachmann, Merle KarroKalberg ja Anna-Liisa Unt. Loe lähemalt veebilehelt tartu2024.ee/elurikkus.
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Foto: erakogu

Anna-Liisa Unt
maastikuarhitekt,
üks projekti „Kureeritud elurikkus“
arendajaid

artu on koos Lõuna-Eestiga
2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ning projekt
„Kureeritud elurikkus“ on selle üks
osa. Projektiga aidatakse muuta Tartu
veel mõnusamaks ajaveetmiskohaks,
tuues parkidesse ja haljasaladele rikkalikumalt igasugust elu: rohkem inimesi, lopsakamat taimestikku, huvitavaid tegevusi, mängu- ja sportimisvõimalusi, maastikukunsti.
„Kureeritud elurikkuse“ projektiga rõhutame, kui oluline, ent nüansirohke ja habras on inimese ja looduse omavaheline koostöö. Küsime,
kas linnad kasvavad praegu vältimatult looduse arvelt või on linnal võimalik kasvada ka koos loodusega.
Tartu kesklinna parkides napib prae-
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2.

12.

8.

Foto: Ron Clausen

9.

Wrangelli –
St. Eliase
kaitseala ja
rahvuspark
Alaskal
Arktika eluslooduse
kaitseala Alaskal
78 051 km2

Yukoni delta eluslooduse kaitseala Alaskal
77 538 km2

53 321

Foto: Jerzy Strzelecki

Suurim maismaa rahvuspark on
Kirde-Gröönimaa rahvuspark.
Asutati 1974, laienes 1988 oma
praeguse suuruseni.

10.

Kuninganna Maudi lahe rändlindude kaitseala Kanadas
61 765 km2

km2

Maailma suurimad
rahvuspargid

44 807 km2

Wood Buffalo
rahvuspark Kanadas,
loodud PõhjaAmeerika piisonite
kaitseks.

1.

1 510 000 km2

15.
Foto: Dextrouss

6.

133 000 km2

Galápagose
merekaitseala
Ecuadori ranniku
lähedal on mereparkidest suuruselt neljandal
kohal.
Foto: Moku_o_Lo’e

Papahānaumokuākea
merekaitseala Hawaiil
Vaikses ookeanis.
See on maailma suurim
rahvuspark.

Foto: Nicolas Völcker
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Foto:
Yathin S
Krishnappa

972 000
km2

Esimene rahvuspark maailmas oli Yellowstone Ameerika Ühendriikides
Esimene katse rahvusparki rajada tehti
1810, kui inglise poeet William Wordsworth kirjeldas mägist ala Loode-Inglismaal Lake Districti kui rahvuslikku varandust, mida on õigus näha igaühel,
kellel on silmad, ja nautida igaühel, kellel on süda.
USA-s tehti esimene katse 1832, kui president Jackson allkirjastas Hot Springsi
ümber asuva nelja maatükki kaitsva õigusakti. Seda tunti Hot Springsi reservaadi nime all.

Esimene katse tänapäeva mõistes rahvusparki rajada tehti USA-s Yosemite’i orus, aga
õiguslikud vaidlused pargi haldamise üle
võtsid nii kaua aega, et kuus aastat hiljem,
1872. aastal, loodi USA-s Yellowstone’i
rahvuspark. Yellowstone on ka esimene
rahvuspark maailmas.
1879. aasta 26. aprillil loodi Austraalias
kuninglik rahvuspark. Seda peetakse praegu teiseks eksisteerivaks rahvuspargiks
maailmas. Järgnes Kanada Kaljumäestiku
rahvuspargiga (1885). Tongario ahvuspark (1887) Uus-Meremaal oli neljas.

3.

Esimene piirkond, kus kasutati juba
asutamisdokumentides mõistet „rahvuspark“, oli USA-s 1875 Mackinaci rahvuspark. Hiljem anti see hallata osariigile,
seepärast ei loetud teda enam rahvusparkide hulka.
Euroopas rajati Rootsis 1909 korraga
üheksa rahvusparki, 1914 järgnes
Šveitsi rahvuspark. Aafrika esimese,
praeguse nimega Virunga rahvuspargi
rajas 1925 Belgia kuningas Albert I.
1926 asutati Krugeri rahvuspark LõunaAafrikas. 1934 asutati Argentinas
Nahuel Huapi rahvuspark.

4.

Foto:
Marco
Zanferrari

Maismaa suuruselt
teine rahvuspark on
Kavango Zambesi
rahvusvahelise kaitse
piirkond, mis jääb
Sambia, Botsvana,
Namibia, Zimbabwe
ja Angola aladele
519 912 km2

11.

Selousi metsloomade reservaat Tansaanias
54 600 km2
Foto:
Dr. Randi
Rotjan

7.

99 800 km2

Fööniksi saarte merekaitseala
Kiribati vabariigis haarab enda
alla 408 250 km2, jäädes üldsuuruselt neljandaks, kuid mereparkide
hulgas suuruselt teiseks.

Foto:
Olga
Ernst

Kolmas maismaa rahvuspark on
Zimbabve, Mosambiigi ja LAV-i territooriumile jääv Suur-Limpopo
rahvuspark

344 400 km2

Foto:
Jorge Láscar

Viiendal kohal on
Suure Vallrahu merepark Austraalia kirderannikul, mereparkide
hulgas on ta suuruselt
kolmas.

52 800 km2

Foto: Luca Galuzzi

NamibiNauklufti
rahvuspark
Namiibias
49 768 km2

14.

KeskKalahari
loomakaitseala
Botswanas
on veidi suurem
kui Eesti pindala.

5.

13.

Foto: Gerhard Mauracher

Allikas: https://safarisafricana.com/largest-national-parks-in-the-world

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

AUGUST 2020 EESTI LOODUS |581|

13

Eesti rahvuspargid
ja enim tuntud
looduskaitsealad

Kaitseala hoitakse inimtegevusest puutumatuna või kasutatakse erinõuete järgi, eesmärk on hoida, taastada, tutvustada
ja uurida sealset loodust. Eestis on 962 kaitseala.
Kaitsealad jagunevad rahvusparkideks, looduskaitsealadeks
ja maastikukaitsealadeks.

Eestis on
6
172
153
514

kokku
962 kaitseala,
mis võtavad
enda alla
789 464 ha

riigi
pindalast

Ra
Haapsalu

maastikukaitseala
sh looduspargid
kaitsealust parki
ja puistut
VILSANDI
RAHVUSPARK

Käina lahe – Kassari
maastikukaitseala

Loodud 1993
Eesmärk: kaitsta
Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike
loodust ja kultuuripärandit

Viidumäe
looduskaitseala

Saaremaa robirohi on
üks meie uhkus.
Ta ei kasva üheski teises riigis. Ka meil pole
ta kuigi tavaline taim.
Saaremaal kasvab ta
ainult lääneosas, eriti
Viidumäe looduskaitsealal.
Foto: Toomas Kukk
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Vormsi
maastikukaitseala
Kärdla

looduskaitseala

14

Uudishimulik rebane toidujahil.
Foto: Helar Laasik

17,5%

rahvusparki

Allikas: keskkonnaagentuur

TALLINN

MATSALU
RAHVUSPARK
Loodud 2004
Eesmärk: kaitsta
Lääne-Eesti iseloomulike kooslusi ning Väinamere loodust ja
kultuuripärandit

PuhtuLaelatu
looduskaitseala

Luitemaa
looduskaitseala

Kuressaare

Rahvuspargi siht on hoida
loodust, maastikke ja kultuuripärandit ning tagada tasakaalustatud keskkonnakasutus.
Rahvusparke ei asutatud tühjale kohale, vaid varasemate
looduskaitsealade alusel.
Maastikukaitsealade peaeesmärk on hoida, tutvustada ja
uurida sealset maastikku. Maastikukaitsealade hulka kuuluvad
ka looduspargid, kaitsealused
pargid, dendraariumid ja puistud. Kaitsealuste parkide, dendraariumide ja puistute kaitsekord
on sätestatud kaitse-eeskirjas.

Pärnu

Tegevuspiirangute järgi eristatakse kaitsealadel kolme vööndit.
Loodusreservaadis on keelatud
otsene inimtegevus, et kooslused
saaksid säilida ja kujuneda üksnes
looduslikult.
Sihtkaitsevööndi eesmärk on hoida seal välja kujunenud või kujundatavaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi. Sihtkaitsevööndis
asuvad loodusvarad ei ole arvestatud tarbimisvarude hulka.
Piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, kuid arvesse tuleb võtta looduskaitseseadusega
ette nähtud kitsendusi.
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LAHEMAA RAHVUSPARK
Loodud 2018
Eesmärk: hoida Põhja-Eesti
rannikumaastike loodust
ja kultuuripärandit

PõhjaKõrvemaa
looduskaitseala

Laukasoo on üks Lahemaa ja
paljude meelest ka Eesti üks
maalilisemaid soid.
Foto: Priit Zingel

Kohtla-Järve

Rakvere

Jõhvi

Narva

ALUTAGUSE RAHVUSPARK
Loodud 2018
Eesmärk: kaitsta Ida-Eestile
omaseid ulatuslikke soo-,
metsa- ja rannikumaastikke
ning kultuuripärandit

Kõrvemaa
maastikukaitseala

apla

Liivamäelt algab Kotka matkarada
Alutaguse rahvuspargis

Endla
looduskaitseala

Paide

Türi

Jõgeva

SOOMAA
RAHVUSPARK
Loodud 1993
Eesmärk: kaitsta
Kesk- ja Edela-Eesti
soo- ja lammimaastikke ning kultuuripärandit

Vooremaa
maastikukaitseala

Põltsamaa

AlamPedja
looduskaitseala

Foto: Helar Laasik

Tartu

Viljandi

Peipsiveere
looduskaitseala

Otepää
looduspark

Põlva

Võru

Ähijärve
ümbrus
Rebasemäe vaatetornist.
Ähijärv
on üks
Karula
tähtsamaid järvi,
mis asub Karula kuplistiku ja Hargla nõo
piirialal. Ta veetase on
77,3 m üle merepinna.
Foto: Eda Tetlov

KARULA
RAHVUSPARK
Loodud 1993
Eesmärk: kaitsta
Lõuna-Eesti kuppelmaastikke ja
kultuuripärandit

Haanja
looduspark

Mustviires
Lahepera järvel
samanimelisel
hoiualal.
Foto: Priit Zingel
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Fotod: Priit Zingel
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Laukasoo on üks Lahemaa ja vast ka Eesti maalilisemaid soid. Ka siin suletakse sood ümbritsevad kuivenduskraavid – nii tervendatakse raba

110 aastat loodushoidu
Sada kümme aastat tagasi, 1910. aasta 14. augustil, võttis
Riia loodusuurijate ühing rendile Vaika linnusaared LääneSaaremaal ning keelas seal igasuguse merelindude häirimise.
Hanno Zingel
Taimo Aasma
See sai teoks Vilsandi saare majakavahi, suure linnusõbra Artur
Toomi eestvõttel. Eesti esimene
looduskaitseala oli loodud. Artur
Toom, väga karismaatiline isiksus ja
suurepärane suhtekorraldaja, suutis järgmistel aastakümnetel seada
asju nii, et peenem seltskond pidas
moeasjaks käia Vilsandi saare külje
all asuvas Vaikade linnuparadiisis.
Kõik, kes endast lugu pidasid, pidid
olema Vaika saartel käinud, kosklatele rajatud linnuhotelle näinud ja
Artur Toomil end võõrustada lasknud. Kunstnikud, kirjanikud, riigiko16
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gu saadikud, ministrid, diplomaadid
– kõik leidsid aega Vaikasid külastada. Ja on tõsiasi, et ilma Vaikade kaitseala ja Artur Toomita poleks meil
(ja maailmal) ka näiteks Konrad Mäe
hunnituid maale Vilsandi maastikest.
Muidugi, et neid maale tõeliselt mõista, tuleb Vilsandil ära käia.

Ajakiri Eesti Loodus
oli tellitud peaaegu
igasse kodusse.
1935. aasta detsembris kirjutas riigivanem Konstantin Päts alla looduskaitseseadusele ning asutati looduskaitset koordineeriv riigiparkide

valitsus. Selle etteotsa asus Peeter
Päts, samuti suur ornitoloogia
huviline. Pole kahtlust, et presidendi
laia silmaringiga vend oleks leidnud
rakendust paljudes eluvaldkondades,
ent valik langes just loodushoiule.
Peatselt kasvas parkide valitsusest
välja loodushoiu- ja turismiinstituut.
Siht arendada turismi ja loodushoidu
riiklikult, ühtse tervikuna, oli omas
ajas eesrindlik kogu Euroopas.
Nagu toona, nii tõmbab Eesti loodus huvilisi ligi ka nüüd. Sellest on
aru saanud ka teised. Pärast Eesti
ühinemist Euroopa Liiduga räägiti kuluaarides, et Euroopa Komisjon
pidi üksjagu pingutama, lepitamaks
mitut Pürenee poolsaare riiki, kes
tundsid suurt muret, et meie liitumine võib Euroopa loodusturismi tasakaalu nende kahjuks kallutada. Murel
on alust: 2015. aastal oli otseselt loodusega seotud turismi osa Eesti SKP-st
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2,9%, samal aastal andis loodusturism
2,7% kogu Eestis loodud lisandväärtusest.
Lähedalt ja kaugelt tullakse Eestisse
just rikkumata looduse pärast, mida
me ise kipume pidama ise
enesest
mõistetavaks hüveks. Kuidas oleme
tema hoidmisega toime tulnud?
Aastaks 1940 – paljuski tollase Eesti
Vabariigi esilooduskaitsja, riikliku looduskaitseinspektori Gustav Vilbaste
eestvõttel – oli loodud 47 kaitseala,
tagatud oli ka näiteks 238 rändrahnu
ja 236 põlispuu kaitse.
Teise maailmasõja ja sellele järgnenud Stalini terrori lõppedes taastus
ka Eesti loodushoid. 1957. aastal võeti
nüüd juba Eesti NSV-s Eerik Kumari
eestvõttel vastu järjekordne looduskaitseseadus, mis oli uudne ja esimene kogu Nõukogude Liidus. (Taas)
loodi ka kaitsealad, enamasti seal,
kus looduskaitsetöö oli sõja ajal katkenud.
Nõukogude Eestis oli loodushoid
ülimalt populaarne. Ajakiri Eesti
Loodus oli tellitud peaaegu igasse kodusse, Rein Marani loodusfilme teati peast, aastal 1966 rajatud
Eesti looduskaitse seltsist kujunes
Jaan Eilarti juhatusel suur, kümnete
tuhandete liikmetega võimas ühiskondlik jõud.
Kaitsealade loomises nähti tol
ajal omalaadset vastupanuliikumist:
mõisteti, et iga kaitse alla võetud tükike Eestimaast on kaitstud ka nõukogude võimu eest. 1971. aastal loodi
Lahemaa rahvuspark. Üks selle ajendeid – mõistagi varjatud – oli hirm,
et muidu ulatuks avatud kaevandusvöönd peagi Narvast Tallinnani.
Lahemaa rajajate seas oli peale
loodusteadlaste ning kultuuritegelaste tollase võimueliidi tippe – rahvuspargi rajamine oli tõepoolest üldrahvalik üritus. Ega väga hästi ei teatud,
mida rahvuspark endast kujutab: elati
raudse eesriide taga, ent Nõukogude
Liidust ei olnud võtta ühtegi eeskuju.
Tagantjärele võib öelda, et tulemus oli
suurepärane kogu maailma mõistes.
Vähetähtis pole seegi, et Lahemaast
võtsid eeskuju kogu Nõukogude
Liidu tulevased rahvuspargid.

Paarituvad rahvusliblikad Karula rahvuspargis. Pääsusaba valiti 2018. aastal Eesti
rahvusliblikaks

Hahk on Vilsandi rahvuspargi sümbollind, kelle arvukus Vilsandil ja Vaika saartel on
kaitsest hoolimata viimastel aastakümnetel vähenenud
Üks meie loodushoiu olulisemaid
vastutusvaldkondi on soode ja
rabade hea käekäik. Eestis sajab
aastas rohkem, kui vett ära aurub,
maa on tasane – sellised olud on soodele väga soodsad. Oleme soodega
harjunud ja nad omaks võtnud, praegu on kõrgsood ehk rabad üks meie
rahva lemmikmaastikke. Ühtlasi on
sood võimsad puhta vee mahutid (ja
ka puhastajad) ning tõhusad süsinikusidujad. Seega on meie mõtteviis
väga moodne ja ettenägelik olukorras, kus magevee nappusest tõotab
kujuneda üks inimkonna mureküsimusi ja edukast süsihappegaasi sidu-

misest majandusliku edu alus.
Peale silmailu, jõhvikate ja ainsate Eestimaa endeemsete taimede –
saaremaa robirohu ja eesti soojumika – on soodel veel palju pakkuda.
Huvitav on teada, et soode väärtuse mõistmise ja kaitse poolest ei ole
Eesti mitte ainult Euroopas, vaid ka
maailmas teistest riikidest peajagu
ees. Esimesed suuremad sookaitsealad loodi meil 1957. aastal, järgmisel
kümnendil algas Eestis juba üleriigiline arutelu, kas sood tuleb agraarrevolutsiooni käigus ulatuslikult kuivendada või on neil siiski väärtus.
Selles väitluses jäi paljuski tänu
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Metsastunud soosaared on peidupaigaks sadadele vanametsaliikidele. Pildil on Soomaa rahvuspark
Viktor Masingule, Fred Jüssile ja Ann
Marvetile peale soid väärtustav seisukoht ning suur hulk meie suuri soid
pääses hävingust. Maailmas mõisteti rabade ökoloogilist rolli ja väärtust
laiemalt alles üle kümne aasta hiljem,
ent selleks ajaks oli näiteks enamik
Lääne-Euroopa soid hävinud. Nii on
mitu rabatüüpi, näiteks suured kuppelrabad, säilinud ainult Eestis.
Praegu on meil kaitse all ligikaudu
1800 ruutkilomeetrit soid. Ka siinsed
rabad ei ole jäänud kuivendusest puutumata, kuid paljude alade ökoloogilist
seisundit saab taastamistöödega parandada. Soode kaitse tähendab ühtlasi
nende tervendamist, eelkõige seisneb
see omaaegsete kuivenduskraavide täitmises. Sellised toimingud on praegu
käsil ligikaudu 20 000 hektaril Eestimaa
soodes. Tegemist on rahuldust pakkuva
ettevõtmisega, esimesed töö tulemused on praegu juba näha. Näiteks, vee
alla jäänud alad asustavad kohe soolinnud, kes vajavad edukaks pesitsemiseks
märga turvapaika.
Soode puhul loeb suurus. Üha kas18
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vava inimmõju tõttu on metsiku looduse võimsad sümbolliigid – hundid, ilvesed, karud ja kotkad – mujal
Euroopas ja laiemalt maailmas säilinud üksnes mägedes, nagu Alpid,
Püreneed või Karpaadid. Ent tasases
Eestis on metsikul loodusel suuresti võimaldanud püsida ja levida just
metsaseid soosaari täis pikitud rabad,
inimesest puutumata varjupaigad.

Maailmas mõisteti
rabade ökoloogilist
rolli ja väärtust
laiemalt alles üle kümne aasta
hiljem.
Pindalalt maailma keskmiste riikide hulka kuuludes oleme suutnud
hoida alles kümneid tuhandeid ruutkilomeetreid loodusmaastikke meie
rahvusparkides ja suurtel kaitsealadel,
nagu Soomaa, Lahemaa, Alam-Pedja,
Peipsiveere, Läänemaa Suursoo ja
Alutaguse. See on meie loodushoiu
suur edulugu.

Soode ja metsade kõrval on meie
kohustus hoida Eesti pärandniite:
loopealseid, luhti, puis-, soo- ja rannaniite ning puiskarjamaid. Pärandi
all peame ennekõike silmas oma esivanemaid, maarahvast, kelle kariloomadele olid need alad elutähtsad. Ent inimkond on need pärinud
hoopis teistelt olenditelt: ninasarvikutelt, elevantidelt ja jõehobudelt,
kes tuhandeid aastaid tagasi hoidsid
rohumaid kinni kasvamast. Kui paksunahalised lavalt lahkusid – paljuski
Homo sapiens’i tõttu – pärisid niidud
metsikud hobused, piisonid ja muud
sõralised. Ja alles nende järel inimesed. Ei ole ime, et nende tuhandete
aastate jooksul on niitudel kujunenud lopsakas elustik, mis oli ajaks, kui
inimene leiutas vikati, omandanud
täiesti eripärase ilme.
Sellesama elustiku õnneks oli sunnismaisel pärisorjusel põhinev sotsialistlik põllumajandus haardelt mannetu, kommunismi ehitavate riikide
põllumajandus jäi hoolimata püüdlustest ja loosungitest äärmiselt eba-
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tõhusaks. Nõnda olid elurikkad niidud oma asukatega suutnud püsida kuni Eesti taasiseseisvumiseni.
Seevastu Euroopas olid pärandniidud
suuresti hävinud juba 1990. aastateks.
Eestis teadvustasimegi nende niitude
ökoloogilise väärtuse 1990. aastatel,
suuresti Lääne-Euroopa kogemuse
tõttu (kes olid sõjasurutisest edukalt
jagu saanud, ent elurikkuse kaotuse
hinnaga).
1990. aastate lõpus saigi selgeks, et
niiduliikide kadu on meie elurikkuse
suurim oht, ning 2001. aastal hakati pärandkooslusi kogu Eestis taastama ja hooldama. Praegu on kasutuses ligikaudu 4000 ruutkilomeetrit
pärandniite; ammu ei ole tegu suure
vabaõhumuuseumiga, vaid välja on
kujunenud jätkusuutlik süsteem, mis
annab tööd üle tuhandele maainimesele ja -ettevõttele.
Oluline on märkida, et 2000. aastate algul mindi meie põllumajanduses
piimakarjalt lihakarjale üle paljuski
just rahvusvaheliste looduskaitseprojektide toel: nõnda hangiti talunikele niitude hooldamiseks üle tuhande nn looduskaitselehma. Kindlasti
leevendas see maaelu üleminekupingeid põllumajandusele kriitilisel ajal.
Pärandkoosluste hoiul on meil veel
väga palju teha, ent analüüsides teiste Euroopa riikide selles valdkonnas
saavutatut, tuleb tõdeda, et praegu
on Eestil raske leida eeskujusid, meil
endil ongi juhiroll.

Varem Eestis vaid läbirändajana tuntud valgepõsk-lagle on nüüd asunud ka meie
väikelaidudel pesitsema. Valgepõsk-lagle on Eestis paigutise levikuga, sagedamini
pesitseb Kagu-Eestis, Narva jõe lähedal ja Lääne-Eestis
lõhejõgedel, et hoida kudekalu röövpüüdjate eest. 2019. aastal osales selles 400 vabatahtlikku kalavalvurit 15
jõel, kokku 3800 tundi. Rõõmustame,
et need pingutused on kandnud vilja:
meriforelli ja lõhe arvukus (ja ka mõõdud) on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud.

kuivõrd suureneb lähitulevikus meie
vete lõhe-, aga ka meriforelli-, siia-,
vimma- ja silmurikkus, rääkimata
paljudest teistest väärtuslikest kalaliikidest, kes kõik saavad taas tulla
merest sigima avarasse, takistusteta
vooluvette.
Peale selle on viimase kümne aasta
jooksul meie lõheliste jõgedelt eemaldatud üle saja kahekümne kalatõkke.
Muide, Eesti on riik, kus veel neljal
jõel on säilinud looduslikud uluk
lõheasurkonnad; võrdluseks: naabermaal Soomes ei ole neid mitte ühtegi,
kõik sealsed lõhed satuvad loodusesse kalakasvandustest.
Nagu meie elurikkad pärandniidud ei saa püsida ilma maainimeste visa tööta, ei piisa ka kalavarude
kaitseks ainult jõeelupaikade taasloomisest. Nii on Eesti kalastajate seltsi vabatahtlikud viimased kuus aastat valvanud sügiseti ööpäev läbi meie

Tiit Marani juhatusel on Eestis
õnnestunud luua euroopa naaritsa elujõuline looduslik asurkond
Hiiumaal. Tegemist on liigikaitse edulooga: pärast kakskümmend
aastat kestnud tööd on Eesti teadlased suutnud maailma ohustatuima
pisikiskja, väga keerulise ökoloogiaga liigi, kes looduses on välja surnud, sinna tagasi viia. Tallinna loomaaia liigikaitsekeskus on kujunenud
naaritsa kompententsikeskuseks, kus
nõustatakse loomade taasasustamisprojekte kogu Euroopas.
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Edukalt on lõpusirgele jõudnud
Eesti selle sajandi suurim looduskaitseprojekt – Pärnu jõeelupaikade taastamine. Selle silmapaistvaim osa oli Sindi tammi asendamine
kärestikuga. See on ettevõtmine, millest omal ajal kirjutas juba eesti rahva
suurmees Carl Robert Jakobson,
unistades Pärnu jõe kalarikkuse naasmisest.
See jõetaastamisprojekt on ka
Euroopa suurim: kaladele on avatud üle 3000 kilomeetri Pärnu jõgikonna veeteid. Teame, et viimased
200 aastat said näiteks sealsed lõhed
kasutada kudealana vaid üht protsenti neile sobivast Pärnu jõestikust.
Sestap on raske isegi ette kujutada,
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Läänemaal Veskijärve-äärsel taastatud luitestikul on juttselg-kärnkonnade arv kümnekordistunud.
Tänavu aprillis kõrises seal pulmalaulu 117 isakonna. Loodusesõpradele
on see tänavuse kevade toredamaid
uudiseid. Veel kümmekond aastat tagasi väljasuremise äärel olnud
looma arvukus on ka tema teistes
leiukohtades tõusuteel, suuresti tänu
meie parima kahepaiksete asjatundja
Riinu Rannapi pingutustele.
Siinses kirjutises on esitatud vaid
mõned näited Eesti loodushoiutegevuse kohta, kuid tuleb pidada silmas,
et lõhedele koelmuid rajades, kivi
sisalikule liivaluiteid avades või naaritsatele jõekesi käänulisemaks muutes luuakse elukeskkonda veel sadadele, isegi tuhandetele haruldastele
liikidele, kelle olemasolust meil ei
pruugi praegu aimugi olla.
Eesti looduskaitse korraldus on
olnud hoolimata aegade heitlikkusest
järjepidev ja tänu tugevatele isiksustele on meie looduse käsi hästi käi-

20
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Punane tolmpea
on üks meie
kaunimaid
orhideesid.
Foto on tehtud Laelatu
puisniidul

nud. Võrreldes
teiste samalaadsete aladega põhja
pool 57. põhjalaiuskraadi on Eesti elustiku mitmekesisus, elurikkus,
üks suuremaid maailmas. Usume,
et pandeemiaaegse karantiini ajal
tugevdasid väga paljud Eestimaa inimesed sidet siinse loodusega. Ainult
üheskoos on meil võimalik seda edaspidigi hästi kaitsta. Hoia ja tunne,
mida armastad!

Hanno Zingel (1970) nõustab keskkonnaministeeriumi looduskaitse küsimustes.
Taimo Aasma (1975) juhatab keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonda.
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Paekallas

57
57

57
57
58

Samakõrgusjooned
meetrites
56,5
56,6
56,7
56,8
56,9
57

59

1990. aastate keskel Veljo Ranniku eestvõttel korraldatud valimistel võitis pankrannik Eesti loodusmaastike sümboli aunimetuse. Aastal 2018 valiti Saka–Ontika–Toila Eesti rahvusmaastike hulka

Kui kõrge on
Ontika pank?
Kooliõpikute ja entsüklopeediate põhjal teame, et Balti
klindi kõige kõrgem osa asub Ontikal: seal ulatub pank üle
poolesaja meetri üle merepinna.
Mait Sepp, Taavi Pae

N

üüd, kus tänu Lidari mõõdistamistele teame Eestis
peaaegu iga maapinnapunkti kõrgust, võiksime üles otsida täpse
koha, kus Põhja-Eesti pankrannik on
kõige kõrgem.
Kirjanduslikult kõrge pankrannik.
Jaan Krossi teoses „Rakvere romaan“
vaatab minategelane Berend Falck
kõrgusekartust trotsides kusagil
22
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Ontika lähedal pangast alla ja näeb,
kuidas „ .. kahekümnesüllases sügavuses haigutas sinihall vahuvöötides
meri“ [9]. Kui eeldada, et Falck mõtles
Vene süldades, siis võis panga kõrgus

Geoloogid on
Ontika paekallast
uurinud peaaegu
200 aastat. See on kujunenud
paigaks, kus kivimihuviline
peab Eestis kindlasti käima.

olla umbes 43 meetrit, kui aga eestlaste käsisüldades, siis vaid 36 meetrit.
Millegipärast on inimestele alati
meeldinud väga kõrged kohad ja sealt
alla vaadata. Mis sellest, et pärast
jalad värisevad nagu Krossi kangelasel. Geograaf Edgar Kant on soovitanud kõigil matkajatel minna tingimata vaatama Ontika ja Udria pankrannikut, sest need on „meelivangistavad“ [8]. Geoloog Hendrik Bekker
on aga kirjutanud: „Kõrge pae kallas
Orul, Toilas, Martsal ja Ontikal! Need
kohad pakuvad tõesti midagi luuletajale, maalijale ja uurijale. Me seisame
kõrgel paekalda serval; vabalt ulatub
silm, poolringi laiuses ehk veel enam,
üle sinetava mere vaatama [---] siia
juure veel lopsakalt kasvanud õige
mitmekesised lehtpuud ja põõsad ..
need taimed annavad kirjeldamatuid
rohelisi toone – see kõik kokku loob
pildi, mille sarnast me kuskil mujal
oma kodumaal ei leia“ [3].
Tõesti, Sakalt Ontika, Valaste ja
Martsa kaudu Toilani ulatuv järsuser-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Loodusteaduslikult huviväärne
pank. Geoloogid on Ontika paekallast uurinud peaaegu 200 aastat. See
on kujunenud paigaks, kus kivimihuviline peab Eestis kindlasti käima.
Ontika on tähtis ka taimeteadlastele,
kuna nii pangapealsetes alvarilaadsetes kooslustes kui ka pangaaluses
laialehises metsas kasvab hulk haruldusi, mida mujalt Eestist ei leia. Aga
Ontika nime võime leida ka seene-,
putuka- ja linnuteaduslikes uuringutes. Võiks öelda, et Balti klindi
kõige kõrgem osa on ligi kaks sajandit
olnud õppe- ja teaduskäikude tähtsamaid objekte.
Peale teadlaste on Ontika paekallas alati lummanud ka turiste. Juba
19. sajandi keskpaigast leiame baltisaksa ajakirjast Das Inland soovitusi
tulla nautima geoloogilisi haruldusi,
kauneid kohti ja romantilisi maastikke [5]. Et tolleaegne tee Ontika ja
Pühajõe vahel kulges täpselt mööda
panga serva, võis romantilise maastiku otsimine pakkuda närvikõdi. „Rakvere romaani“ minategelane
Falck ütles sealsete teeolude kohta
18. sajandi kontekstis: „Olin kuulnud,
et reisijad seda pelgasid ja postipoisid pidid Ontika kõrtsist teele minnes risti ette lööma...“. Tänapäeval on
vaid mõnel üksikul lõigul näha Jaan
Krossi kirjeldatud iidset maanteed,
mida märgivad otse panga serval asuvad teepiirde kivitulbad. 1786. aastal
viidi Varja ja Voka postijaama vaheline tee klindiservast eemale: sõitma
hakati Pavandu ja Jõhvi kaudu.
Nüüdseks on suur osa iidsest
teest alla varisenud. Hendrik
panga
Bekker on kirjeldanud üht 1917. aasta
suve varingut, mis hävitas umbes
kuue meetri pikkuse teelõigu. Kuna

Foto: Helar Laasik

valine kuninglikult kõrge pankrannik
on lummanud nii luuletajaid kui ka
maalikunstnikke. Nii näiteks armastasid mitmel suvel Toilas puhanud
Marie Under ja Artur Adson jalutada Ontika paekaldale [1]. Kõrgest
merekaldast on loonud luuletusi Igor
Severjanin, kes aastatel 1921–1938
elas Toilas. Uuemal ajal on pankrannik lummanud Ida-Virumaa poeete
Anneli Lampi ja Virve Osilat.

Kõrgest paekaldast alla pahisev Valaste juga pakub vaatepilti, mida käiakse imetlemas. Nüüd on joa kõrval valminud korralik trepp, kust pääseb mere äärde
tegemist oli tiheda liiklusega maanteega, tekkis kohe uus rada läbi kõrvalasuva rukkipõllu [4]. Hoolimata
närvikõdist või vastupidi, just seetõttu, kujunes Ontikast koht, kus selle
ilu ja kõrge paeseina tõttu soovitati
käia nii saksa- [6] kui ka eestikeelsetes turismiteatmikes [11]. Veelgi
enam: Eesti Vabariigi esimestel aastatel anti koolidele välja metoodilised
juhendid, mida õpilastega paekaldal
ette võtta [2].
Tasapisi kujunes pankrannikust,

eelkõige selle kõrgemast osast Ontika
juures, rahvuslik loodusmonument –
maastik, mida kõik peavad omaseks
ja kalliks. Nõukogude ajal takistas aga
suurejoonelise maastikuga tutvumist
piirivalve. 1990. aastate keskel Veljo
Ranniku eestvõttel korraldatud valimistel võitis pankrannik Eesti loodusmaastike sümboli aunimetuse [7].
Aastal 2018 valiti Saka–Ontika–Toila
Eesti rahvusmaastike hulka [10].
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Kaartidele märgitud Ontika pankranniku kõrgus on läbi aegade muutunud
geima osa kohta on väga palju kirjutatud. Eesti Looduses on Ontikast
ilmunud ligi 70 kirjutist. Ent kunagi
pole peetud vajalikuks arutleda, kui
kõrge see koht täpselt on ja kus see
asub. Tavaliselt mainitakse klindi kõrgust kui üldtuntud fakti. Mõneti ongi
tegemist naiivse küsimusega, sest
Ontika pank on jääaegadel hööveldatud enam-vähem tasaseks platooks,
kus kõrguste vahed on väga väikesed.
Nagu kogu pankrannikul, kus lubjakivikihid on lõuna poole kaldu, väheneb ka siin kõrgus sisemaa poole.
Seega tuleb kõrgeimat kohta otsida
otse pankranniku servalt.
Omaaegsetest allikatest võib
leida erisuguseid kõrgusandmeid.
Friedrich Schmidt on oma 1855. aastal koostatud magistritöös [12] andnud teada, et Ontika lähedal on klindi
kõrgeim punkt 200 jalga üle merepinna. Juhan Kunderi „Looduse õpetuse“
õpikus koolmeistritele ja iseõppijatele on kirjas: „Kõige paremini wõib
alumise siluuri lademeid Eestimaa
põhjarannas, mere äärses kõrgestikus
(Glint), tunnistada. See rannavall on
Ontika mõisa juures 206 jalga kõrge
ja madalneb siit ida ja lääne poole“.
1897. aastal ilmunud turismiraamatus [7] räägitakse pankrannikust
kui Eestimaa ühest ilusamast maastikust ja väidetakse, et klint on 245 jala
kõrgune. Tõenäoliselt ei olnud keegi
nendest autoritest, nagu ka Berend
Falck, ise käinud pankranniku kõrgust
24
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mõõtmas. Pealegi on SI-süsteemile
eelnenud mõõtühikute tegelikud suurused vaieldavad. Seega ei ole kindel, et tsiteeritud autorid mõtlesid
mõõtühikuna kindlasti just Vene jalga
(0,3048 m). 19. sajandi lõpu allikatest
võib kõige usaldusväärsemaks pidada 1896. aastast pärit Vene üheverstast kaarti. Sellel paikneb panga peal
Ontika mõisa lähedal, vana postitee
kurvist umbes 360 meetrit lääne pool,
kõrgusmärk 26,1 sülda, st tähendab
55,7 m (vt ◊ 1).

1990. aastate
keskel Veljo
Ranniku eestvõttel
korraldatud valimistel
võitis pankrannik Eesti
loodusmaastike sümboli
aunimetuse.
Alates Eesti vabariigi aegadest
on peaaegu kõikides õpikutes ja
teatmeteostes olnud kirjas, et Balti
klindi kõige kõrgem osa on Ontika
pank, mis ulatub täpselt 55,6 m üle
merepinna. Selle kõrgusarvu algallikat on lihtne leida: aastal 1927
koostatud Eesti 1 : 25 000 topograafilisel kaardil on Ontika asunduse ja
Valaste vahelisel teelõigul just selline märge. Punkt asub sama vana
postitee käänu peal, kus rada muutub jälle panga servaga paralleelseks
(vt ◊ 2).

August Tammekann on nii oma
kuulsal seinakaardil (1934) kui ka
Eesti kaardistiku (rahvusatlase) ainsale proovitrükina ilmunud kaardilehele
(1940) märkinud 56 m. Ilmselgelt on
see ümardatud arv pärit mainitud
topograafiliselt kaardilt; seesuguseid
kõrgusarve ongi mõttekas anda täismeetritena. Väikese ümarduse leiame ka ühest huvitavast matkakirjeldusest 5. juuli 1928. aasta Sakalast.
Seal ilmus artikkel pealkirjaga: „Jülhe
paekallas. 55,5 meetri kõrgune järsk
paesein Ontikas. Soome-lahe metsiktore kallas – Eesti Riviera“. (Jülhe
on Johannes Aaviku uudissõna, mis
tähendas suurepärast, uhkelt metsikut, sünget võid õudset. See võis olla
näiteks mets, maastik või loodus, aga
ka orelimäng.)
55,6 meetrit püsis pähe tuupimist vääriva arvuna ka nõukogudeaegsetes kooliõpikutes, entsüklopeediates ja turismiteatmikes.
Samas võib aga nõukogude uuemal (1970.–80. aastatel koostatud)
topograafilisel kaardil (1 : 10 000)
Ontika teekurvist umbes mõnisada
meetrit läänes leida kõrguspunkti 55,9 m. Ontika ja Saka vahele jäävast Karjaoru kraavi suudmest ligikaudu 600 m läänes on sel
topokaar
d il kõrguspunktid, mille
väärtus on 55,6 ja 55,8 meetrit üle
merepinna. Ontika mõisa juurest
panga servale viiva tee äärest leiame aga paaris kohas kõrgusmärgi 56,7 (vt ◊ 3). Tavalised kodanikud neid kaarte muidugi tollal
ei näinud ja ka toonaseid Eesti
Looduse numbreid sirvides võib
tähele panna, et pankranniku täpsetest topograafilistest kõrgustest
tavaliselt ei räägitud.
Ka praegusel ajal ei kipu pankrannikust kirjutavad autorid tihti mainima täpset kõrgust ega kohta. Enamasti
öeldakse, et Ontika lähedal on klint
56-meetrine. Selline ebamäärasus pole
muidugi tingitud salastatusest, vaid
pankranniku maastikulisest eripärast:
paeplatoolt kõrgeimat punkti otsida
on sama sisukas kui puhtaks pühitud
köögilaualt. Siiski, kui vaadata praegust Eesti põhikaarti, siis selle alusel
võiks pankranniku kõrgemaks punk-
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1. Adson, Artur (koost) 1974. Underi eluraamat. Kirjastus Vaba Eesti, Lund.
2. Anso, Hendrik 1924. Õpereiside juht.
Haridusministeerium, Tallinn.
3. Bekker, Hendrik 1919a. Paeseina profiil
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tiks pidada kõrgusmärget 56,6, mis
asub Karjaoru joastikust 600 m kaugusel läänes (vt ◊ 4).
Kui arvestada, et nüüd on kõrgusmõõtmiste aluseks Amsterdami null
(vaadeldaval pankrannikulõigul on
see umbes 20 cm kõrgem, kui varem
kasutatud Kroonlinna null), siis on
erinevus võrreldes nõukogudeaegsete kõrguspunktidega üle poole meetri. Ent jalutuskäik praegu põhikaardi
järgi pankranniku kõige kõrgemasse
kohta paljastab, et tegelikult asub see
inimeste poolt aastakümnete jooksul
kokku kuhjatud kivihunnikul ja ilmselt pole õigus seda pidada pankranniku kõrguseks.
Maa-ameti geoportaalis on suurepärane võimalus libistada hiirega mööda kaarti ja leida iga üksiku
piksli kõrgusandmed poole meetri
täpsusega. Ja tõesti, selliselt mängides võib leida punkti, mis on ligi
meeter kõrgem kui Karjaoru kivikuhi. See asub enam-vähem samas
kohas, kus tsaariaegsetel kaartidel on märge 26,1. Ehk kui kõnp äeval Ontika pangal
dida täna
kurvi peale jäävast parkimisplatsist
umbes 200 meetrit läände, siis leiate põlluserval väikese kivi- ja mullahunniku. Selle otsa turnides olete
58 m üle mere pinna, seega pankranniku kõige kõrgemas tipus.
Kuid jällegi, tegemist on kunstliku moodustisega, mida ilmselt pole
õigus pidada rekordiks. Siiski on see
mullahunnik mõnes mõttes oluline. Palusime maa-ametilt detailsemaid Lidari andmeid ja selgus, et
kuhja ning tee äärde jääva parkla
vahel on ala, kus täppismõõtmised
pakuvad kõrgusarve 56,5–57 meetrit ehk siis ümardatuna 57 meetrit.
Ida-Virumaal on lähiaastail plaanis
ära märkida kõik need tipud ja objektid, mis on Eesti mõõtmetes erakordsed. Siis võikski Ontika teele sealsesse
parklakohta või täpsemalt selle kõrvale, panna püsti pankranniku kõrgeima koha tähise.

Pankranniku kõige kõrgem koht asub kivihunnikul, mille inimesed on aastakümnete jooksul kokku kuhjanud

Ontika pangal kurvi peale jääval põlluserval väikese kivi- ja mullahunniku otsas turnides olete 58 meetrit üle merepinna, seega pankranniku kõige kõrgemas tipus
Martsal. Eesti paeseina geoloogiline ülevaade. Odamees, Tartu.
4. Bekker, Hendrik 1919b. Pae seinast ja
Kukruse „põlevast kivist“. – Sirvilauad,
Tartu.
5. Das Seebad Chudleigh 1852. – Das
Inland 30: 593–599.
6. Dethloff, C. I.; Krause, Alph. 1897. TourenBuch von Estland mit Fortführung der
Touren bis in die Städte Nord-Livlands.
Reval.
7. Jüriado, Toomas 1996. Teist sellist siin lähikonnas ei ole – ei Läänemere ääres ega üldse
Euroopas. – Eesti Loodus (7): 195–196.
8. Kant, Edgar 1925. Matkamisest ja ränd
elust. – Kevadik nr 3, aprill.
9. Kross, Jaan 1999. Rakvere romaan. Kogutud
teosed 6. Virgela, Tallinn.
10. Püttsepp, Juhani 2018. Eesti rahvusmaas-
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tikud sõnas ja pildis. Eesti Looduskaitse
Selts, Tallinn.
11. Silla, Vasso 1924. Rändur Eestis. 50 marschruuti läbi Eesti. E.S.S. „Kalevi“ Turistosakond, Tallinn.
12. Schmidt, Carl Friedrich 1855. Flora des
silurischen Bodens von Estland, NordLivland und Oesel: eine Abhandlung zur
Erlangung der Würde eines Magisters der
physiko-mathematischen Fakultät. Dorpat.

Autorid tänavad Kea Kiiverit ja Lea
Pautsi maa-ametist.
Mait Sepp (1974) on loodusgeograafia
teadur Tartu ülikooli geograafiaosakonnas.
Taavi Pae (1976) on Eesti geograafia dotsent Tartu ülikooli geograafiaosakonnas.
AUGUST 2020 EESTI LOODUS |593|

25

Fotod: erakogu

Linnud

Lindude turvalisus
on Eestile oluline

Väikese väina tammi 110 kV õhuliin on Eestis üks tuntumaid lindudele ohtlikke rajatisi. Igal aastal kevad- ja sügisrännete ajal
hukkub selle liini tõttu sadu linde, neist silmapaistvalt palju luiki

Saaremaa ja Muhu vahel asuvas Väikese väina tammi piirkonnas teeb muret lindude, eelkõige seal kandis pesitsevate ja peatuvate luikede heaolu. Tihti lendavad linnud õhuliinidesse ja hukkuvad. Seetõttu on arutletud, kuidas muuta
nii tammil paiknevad kui ka mujal Eestis kulgevad õhuliinid
tiivulistele ohutumaks ning ühtlasi tagada elanikele elektrienergia varustuskindlus, elades loodusega kooskõlas.
Kadri Penjam

T

õsi on see, et õhuliinid seavad
lindude elu ja tervise ohtu. Ka
Elering kui õhuliinide omanik on teadvustanud, et loodusest ei
saa mööda vaadata. Eesti ornitoloogiaühing on teinud linnuseiret, mille
andmed aitavad selgitada, mida ette
võtta, et olukorda leevendada.
Väike väin on lindudele tähtis
pesitsus- ja rändepiirkond. Kuigi
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Ilmselgelt
avaldavad õhuliinid
mõju loodusele, sh
linnustikule.
õhuliinid paiknevad kogu Eestis,
on seni enim tähelepanu pälvinud
Väikese väina tammi piirkond. See
on üks veelindude, eelkõige luikede meelispaiku, seega juhtub siin
paratamatult lindude ja õhuliinide
kokkupuutel enim õnnetusi. Linnud

hukkuvad kas päikesest pimestatuna
või muul põhjusel õhuliinidesse lennates, enamasti aktiivsel pesitsus- ja
rändeajal.
Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke
teeb oma meeskonnaga Väikese väina
tammil uuringut, mis peab andma
teaduslikul alusel põhineva info õhuliinide mõju suuruse kohta. Selle järgi
saab kaaluda, millised meetmed oleksid optimaalsed, et olukorda leevendada. Kompleksuuringus kogutakse andmeid eri metoodikate põhjal: radar
uuring koostöös Eesti maaülikooliga,
sellega kaasnevad visuaalvaatlused
ning öine audioseire, õhuliinides hukkunud lindude otsingud, liinide kaameraseire (tehniline teostus OÜ Beta
Group) ja liini ümbritseval alal peatuvate veelindude loendused.
Veljo Volke sõnul on Väike väin
veelindudele ülitähtis ala nii pesit-
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Muhu

Saaremaa

Muhu

susajal kui ka läbirändel peatuspaigana: „Madalaveelisel väinal leiavad
toitu ja vajadusel tuulte eest varju nii
sukelduvad veelinnud: tutt- ja merivardid, sõtkad ja aulid, eriti arvukalt
aga need liigid, kes toituvad nokaga
põhja küünitades – kühmnokk-luiged
kogu aasta vältel, kui väin on jäävaba, väike- ja laululuiged aga ainult või
peamiselt rändeajal ja väga erinevad
ujupardiliigid – pesitsejatena kõige
arvukamalt sinikael- ja rääkspart –,
läbirändel aga tuhanded viupardid
ja teised pardiliigid. Aasta lind tuttpütt on väina roostikuservade tavaline pesitseja“.
Tema kinnitusel ei ole veeala kasutavate lindude üldine arvukus aastatega suuresti muutunud, ent muutusi
on ilmnenud üksikute liikide arvukuses. „Endiselt peatub rändeperioodide kõrgajal väinal umbes 30 000 –
40 000 veelindu ja tavapärasel ajal on

Saaremaa

Horisontaalradariga registreeritud lindude lennurajad ja nende tihedus (rada/km2)
2019. aasta novembri loendustsüklis. Radar teeb linnud kindlaks ka pimedal ajal,
aga kahjuks ei oska neid liigini määrata
väinal mõni tuhat lindu. Väina rannikul asuvaid niite on viimase kümne
aasta jooksul taas hoolsasti karjatama
asutud ja nõnda on see väga soodne
rannaniitudel pesitsevatele lindudele: punajalg-tildri, kiivitaja, mustsa-

ba-vigle ja ka niidurüdi hääli on niitudelt rohkem kuulda kui vahepealsetel aegadel, mil loomi rannas ei olnud
või oli neid kordades vähem,“ loetleb
Veljo Volke Väikese väina äärsetel niitudel pesitsejaid.
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Linnud
35

põrganud luikede jäänused paistavad
tammil või seda ääristava roostiku serval hästi silma, aga tegelikult on parte
ja varte liiniohvrite hulgas summaarselt rohkem,“ tõdeb ta.

linnuseire on näidanud väina jätkuvalt kõrget looduskaitselist väärtust lindude elupaigana. Ühtlasi on
näidanud sedagi, et õhuliiniga kokkupõrgete tõttu hukkuvate lindude
arv on oodatavalt kõrge. Suur osa
seirest on veel ees, võime öelda, et
mõne kuu pärast on selge, millistest
numbritest räägime käesoleval aastal.
Lõpliku hinnangu andmiseks on oluline kõrvutada kaameratega salvestatud videopilti, vaatlejate loendustulemusi ja linnulaipade otsingutel leitut.
See tegevus jääb sügiseks, kui välitööd on lõppenud.“ Niisiis saadakse
täpsemad tulemused aasta lõpus.
Radarseirega on saanud kinnitust
lindude tavapärane ööpäevarütm:
aktiivsemalt tegutsetakse esimestel hommikutundidel ja vastu õhtut
ning rahulikumalt keskpäeval ja varasel pärastlõunal. Suvel lendab väinal
linde kogu lühikese öö vältel. Ka rändeaegadel on öö väga aktiivne lindude liikumise aeg. Uskumatult võimsana paistab radarilt öine (kõrg)ränne:
hulganisti linde lendab ühtejärge
samas suunas, mõnikord vahemikus
üks kuni kaks kilomeetrit, parimatel
öödel on kogu kõrgusvahemik mõnekümnest meetrist paari kilomeetrini
rändlindude päralt. Elektriliinidega
enamik neist lindudest kokku ei
puutu, aga Veljo Volke sõnul on võimas tunne jälgida radari abil liikumist, mida palja silmaga ei näe.
„Visuaalsed vaatlused on kinnitanud ka varem teada olnud asjaolu, et
suurim takistus lindudele on liini ülemine juhe – piksekaitsetross. Just sellest üle turnimiseks – kajakate ja tiirude puhul peaaegu otseses mõttes –
kulutavad linnud kõige rohkem energiat, tihti üritavad korduvalt ja vahel
eksivad oma lennul ka selle vastu.
Kuna maanduskaablit ära võtta ei saa,
sest see toimib piksekaitsena, peavad
linnud ka pärast liini rekonstrueerimist selle ületamisega toime tulema.
Hukkumiste arvu vähendavad kindlasti uued suured liinimärgised,“ lausub Volke siiski positiivselt.

Linnuseire kui oluline infoallikas.
Tänavune seire on Veljo Volke meeskonnal pooleli. Ta selgitab: „Senine

Linnumarkerid aitavad muuta õhuliinid märgatavamaks. Ilmselgelt
avaldavad elektriliinid mõju loodu-

Elektriliinides hukkunud linnud
Tartu-Viljandi-Sindi

Väike väin

22

14
14
0
rästad

12

pardid

11
0
hanedlagled

9
kajakad
ja tiirud

8

0
kahlajad

8

0
tuvid

2 1
kurelised

1
luiged

2016. ja 2017. aastal oli uurimisalaks valitud Tartu–Viljandi–Sindi 330/110 kV liin
(kokku 10,9 km) ja Väikese väina 2*110 kV liin (3,5 km). Joonisel on esitatud eri
linnurühmade osakaal kokkupõrkes liiniga hukkunud lindude hulgas. Tartu–
Viljandi–Sindi uurimisalal on liiniohvrite hulgas paljude linnurühmade isendeid;
mitme rühma osakaal on üsna võrdne. Väikesel väinal domineerivad hukkunute
seas veelinnud. Põhjus on uurimisalade erinevus: Tartu–Viljandi–Sindi liinil asusid
uurimisalad põllumajandusmaastikus (kus käisid söömas ka haned), Väikese väina
omad aga veelinnurohkel märgalal

Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke uurib oma meeskonnaga Väikese väina tammil radari abil õhuliinide mõju ulatust
Volke sõnul on väina õhuliinid suur
takistus kõikidele liikidele, kellel tuleb
lennata ühelt poolt tammi üle liini teisele poole: kas sobiva sügavusega vett
otsima, tuule eest varju, endale või
poegadele toitu otsima. „Et väina laidudel on kajaka- ja tiirukolooniad, ületavad soojal aastaajal liine kõige sagedamini just nemad. Osavate lendajatena põrkuvad nad liinijuhtmetega harvem kui luiged või teised partlased, aga
sedagi juhtub. Kõige rohkem kokkupõrkeid liiniga toimub kiiresti ja sageli hämaras lendavatel partidel ja vartidel ning suurtel ja kehva manööverdamisvõimega luikedel. Liiniga kokku
28

|596| EESTI LOODUS AUGUST 2020

Linnumarkerid
aitavad muuta
liinijuhtmed
lindudele paremini
nähtavaks.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Linnumarkerid Harku–Lihula–Sindi õhuliinil . Need aitavad muuta liinijuhtmed lindudele paremini nähtavaks ja vähendada
kokkupõrkeid õhuliiniga, eriti kõige ülemise, piksekaitsetrossiga
sele, sh linnustikule, seetõttu on oluline püüda neid mõjusid minimeerida. Nagu mainitud, on Eesti ornitoloogiaühing teinud Eleringi tellimusel kahe aasta vältel linnustiku seiret
ning hinnanud ka mandril kõrgepingeliini märgistamise vajadust, arvestades lindude harjumusi.
Enim levinud meetod suurendada
õhuliinide nähtavust on paigaldada
ühele või mitmele juhtmele korrapärase vahe tagant linnumärgised, just
selleks otstarbeks mõeldud markerid.
Need aitavad muuta liinijuhtmed lindudele paremini nähtavaks ja vähendada kokkupõrkeid õhuliiniga, eriti
piksekaitsetrossiga.
Mandril asuvale Tartu–Viljandi–
Sindi õhuliinile, jõgede ristumise
kohtadesse ja mõnesse suuremasse
soolõiku on Elering paigaldanud linnupalle, kokku 1685 tükki. Tänavu
sügiseks pannakse linnumarkerid
Harku–Lihula–Sindi õhuliinile. Selle
tarbeks on tellitud 1370 must-valget
linnupalli.
Peagi on plaanis panna linnumarkerid ka Väikese väina tammi õhu-

liinidele, nimelt liini kõige kõrgemale tasapinnale ehk piksekaitsetrossile ning kõige madalamale tasapinnale ehk faasijuhtmele pikal traaversil.
Sinna paigaldatakse RIBE-tüüpi suured ribamärgised vaheldumisi fluorestseerivate plaatmärgistega.

nike elektrienergia varustuskindlust.
Loodetavasti tehakse see plaan lähitulevikus teoks ning tiivulised saavad
Väikese väina tammi piirkonnas elada
senisest ohutumalt.
Tulevikus on Veljo Volke sõnul
tarvilik välja selgitada, millised
Eesti põhivõrgu ja jaotusvõrgust
kõrgema pingega liinilõigud on lindudele kõige ohtlikumad, ja paigaldada neile markerid, et vähendada kokkupõrkeid. Ta tõdeb:
„Madalama pingega liinide puhul,
mis ei ole Eleringi pärusmaa, peaks
aga kasutama sellise konstruktsiooniga poste ja maste, mis välistavad
suurte lindude hukkumise elektrilöögi tõttu. Lind ei tohi liinipostile
maandudes või seal istudes ulatuda lühistama pingestatud ja maandatud osa. Paljudes riikides on lindudele ohutute postide kasutamine
kohustuslik, see tähendab tehniline
standard, Eestis seni mitte.“

Tulevikus on lindudel ohutum lennata. Eri tüüpi linnumarkerite tarvitus on kiireim moodus teha õhuliinid
lindudele paremini märgatavamaks,
kuid liinide ohutuse huvides plaanitakse ka teisi variante.
Seni on Väikese väina tammi mastidel olnud kokku kuus faasijuhet,
sidekaabel ja piksekaitsetross, ent
hiljuti paigaldatud Muhu–Orissaare
merekaabel võimaldab korrastada
liini selliselt, et järele jääb kolm faasijuhet ja optilise sidekaabliga piksekaitsetross. Teise etapina on Elering
otsustanud hakata tegema ettevalmistusi, et asendada kõnealune õhuliin kaabliga ja liin lõplikult kõrvaldada. Eesmärk on kõrvaldada põhjus, mis avaldab negatiivset mõju linnustikule, panemata ohtu saarte ela-

Kadri Penjam (1980) on tegev kommunikatsioonivaldkonnas; vabakutselise ajakirjanikuna avaldanud artikleid eri väljaannetes.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Katre Liiv

Looduslik mitmekesisus

Pärandkoosluste hooldamine talgutega ja perekonniti võimaldab hoida elus esivanematelt päritud traditsioone

Pärandkoosluste kaitse

ökoloogilised eesmärgid ja kestlikkus
Silvia Lotman

T

änavusel üleilmse elurikkuse päeval, 20. mail, käis keskkonnaminister Rene Kokk
ELF-i kutsel Nedrema puisniidul.
Seal kohtus ta pärandkoosluste hooldajatega. Kutsusime ministri loodusesse, et anda talle ülevaade pärandkoosluste kaitse praegusest seisust
ja viia kokku koosluste hooldajate ja
majandajatega, kellel on nende kaitses võtmeroll.
Pärandkoosluste all mõeldakse
enamasti kooslusi, mis on tänapäeval poollooduslikud; kunagi hoidsid
selliseid alasid avatuna looduslikud
tegurid (näiteks metsikud rohusööjad,
tuli, veevool või jääminek), kuid juba
sajandeid tagasi on inimene looduslikud häiringud minimeerinud ja jät-

30
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nud need alad kodustatud rohusööjate hoolde. Loodushoidlik põllumajandus on hoidnud sadade liikide elupaiku, paljud neist liikidest on omakorda
osutunud inimesele endale ühel või
teisel moel kasulikuks (mesilased, veelinnud või söödavad taimed).
Aeg tagasi vaadata. 2020. aastaga saab läbi esimene poollooduslike
koosluste tegevuskava. See on hea aeg
anda hinnang saavutatule ja otsustada, mida teha edaspidi. 20. sajandi
alguses katsid niidukooslused ligi 1,8
miljonit hektarit, ent 1990. aastateks
oli nende pindala dramaatiliselt kahanenud. Võime Eestis enda üle uhked
olla, sest alates probleemi teadvustamisest on taastatud ja taas hooldusesse võetud alade pindala märkimisväärselt suurenenud.

Et pidurdada poollooduslike koosluste hääbumist, asuti maksma hooldamise toetust, esmalt 1996. aastal
Matsalus. 2001. aastal hakati kogu
Eestis maksma poollooduslike koosluste hooldamise eest toetust. Alates
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika toetuste kasutuselevõtust 2007. aastal on aga pärandkoosluste hooldatav pindala rohkem kui
kahekordistunud: 16 000 hektarilt
praeguse umbes 40 000 hektarini.
2014. aastal püstitatud eesmärk taastada 2030. aastaks 60 000 hektarit
pärandkooslusi tundub saavutatav.
Ökoloogiline sidusus. Eelmise tegevuskava eesmärgid ei tuginenud ökoloogiliste vajaduste analüüsile. Tänavu
on valminud poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Selle autorid Aveliina Helm ja Aurele
Toussaint kirjutavad, et Eesti 570 kaitsealusest liigist on ühel või teisel moel
niitudega seotud 287 liiki. Selleks et
tagada liikide säilimine iga poolloodusliku koosluse elupaigatüübis, peaks
analüüsi järgi hoidma alles kaitsealade
86 000 hektaril asuvad poollooduslikud niidukooslused (vt tabelit).
Ent kui võtta aluseks tõdemus, et
pindalakadu, mis hõlmab üle 70–90%
ökosüsteemi pikaajalisest pindalast,
seab ökosüsteemidega seotud elustiku ohtu, tuleks kogu Eestis tagada
poollooduslike koosluste ja nendesarnaste alade säilimine umbkaudu
200 000 hektaril.
Majanduslik kestlikkus. Veel mõned
aastad tagasi muretseti, et euroraha
toel hakkavad rikastuma alasid toetuse pärast „niitjad“, kuid praegu on
pärandkooslusi asunud majandama
tõsised põllumajandustootjad ja teisalt esteetiliste ja eetiliste kaalutlustega väikemajandajad. Karjatamise osatähtsus on niitmisega võrreldes kasvanud, niidetavaid alasid on praeguseks ainult veerand kõikidest hooldatavatest aladest.
Seda, kas pärandkoosluste hooldusel on majanduslikku tulevikku, hindasid läinud aastal pärandkoosluste
kaitse ühing (PKÜ) ja rakendusuuringute keskus CentAR poollooduslike
koosluste jätkusuutliku majandamise
tagamise analüüsis. Võrreldes tavapõllumajandusega vajavad pärandkoosluste majandajad kompensatsiooni, sest nende aladel takistavad
karjatamist ja niitmist nii loodusolud
kui ka looduskaitsepiirangud.
Koostatud kulumudeli järgi peaks
optimaalselt majandades puudujäägi katma poolloodusliku koosluse toetus, mille määrad jäävad vahemikku 85 kuni 450 €/ha, olenedes
koosluse ja hooldustegevuse tüübist.
Majanduslikult on mõttekas kooslusel
karjatada ja niita siis, kui hooldaja saab
nõnda oma loomadele vajaliku sööda.
Rannaniite majandades on lamba- ja
lihaveisekasvatus enamjaolt õnnestunud saada käima ühte jalga niiduhooldusega, kuid puisniitude puhul peab
hooldaja paraku enamasti kulusid kinni

maksma muude tegevuste tulust.
Hooldajad on pidanud probleemiks pärandkoosluste majandamist
riigimaadel. RMK rendib riigimaid 10
aasta kaupa, kuid ühe aasta rendihinnad varieeruvad eri maakondades
vahemikus 5–32 €/ha. Kas riik peaks
ühest taskust toetama ja teisest renti
küsima, on läbivaidlemata küsimus.
Majandajatele teeb muret asjaolu,
et nad ei tunne end võrdsete partneritena, ise peab olema nii projektijuht
kui ka tööde hankija, tehnika- ja loodusekspert. Riik saaks majandajatele
pakkuda tuge, vähendades bürokraatiat, jagades asjatundlikke nõuandeid,
toetades seadmete ostu ja parandades
ligipääsu niitudele. Juba aastaid on
lahendust oodanud suur probleem:
põllumajanduspoliitika raames tuleks
kõik pärandkooslused ilma eranditeta
tunnistada põllumajandusliku baastoetuse kõlblikuks.

Poollooduslikud kooslused
Eestis

lubjarikkad aruniidud, sh orhideerohked niidud

2420
1908
4400

Põlvkondade siduja. Pärandkoosluste
kaitse ei piirdu üksnes sellega, et liikide
elupaigad säiliksid. Need kooslused on
pärand meie esivanematelt. Et hoida
järjepidevust, on tähtis neid taastada ja
hooldada talgute korras või perekonniti käsitööna vikati ja rehaga.
ELF ja PKÜ on 20 aastat korraldanud looduskaitsetalguid. Enamik osalejatest on nõnda õppinud uusi oskusi ja saanud teadmisi nii loodusest kui
ka kultuuripärandist.
Sel aastal peetakse kogu Eestis
vikatiga niitmise võistlusi. Nende
populaarsus näitab, et käsitsi heinategu ei ole praegu hinnatud mitte ainult
füüsilise vormi hoiu pärast, vaid eelkõige seetõttu, et luua põlvkondade
vahel taas side ja usaldus.

lubjavaesed
aruniidud

1880
1196
4700

1. Helm, Aveliina; Toussaint, Aurele 2020.
Poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang. Tartu ülikool, ökoloogia
ja maateaduste instituut.
2. Holm, Bert jt 2019. Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs. Pärandkoosluste kaitse ühing ja Eesti
rakendusuuringute keskus CentAR OÜ.
3. Sein, Gunnar 2020. Hilisema niitmiskuupäeva kasutamise analüüs. Keskkonnaamet.

Silvia Lotman (1980) on bioloog ja looduskaitsja, Eestimaa looduse fondi looduskaitseekspert ja Natura 2000 kommunikatsiooniprojekti NaturallyEst-LIFE juht.
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Arvutuslikult vajalik niidupindala kaitsealuste liikide
säilitamiseks.

86 300 ha
45 000 ha
32 397 ha

Pindala
eesmärk
2020
PLK-de
tegevuskava
alusel

Hoolduses 2019
(siin vaid poollooduslike koosluste hoolduse
meetme kaudu toetatavad alad)

See jaguneb:

PINDALA HEKTARITES
10 800
10 831

rannaniidud
nõmmeniidud
kadastikud

22 400

290
54
530
500
278

3600

7700
4529
10 200

loopealsed
sinihelmikaniidud

650
343
1800

servaniidud

370
829
3300
7809

lamminiidud
viljakad
aruniidud

1340
1430
4100

puisniidud

3300
827
4900

soostunud
niidud

1900
1432
3600

puiskarjamaad

1650
931
4200

12 200
18 600

Ühe keskmise arvutusliku
hektari hooldamise
maksumus 2018. aastal
EURODES HOOLDATAVA PINNA KOHTA
TULU KULU VAHE
Aruniidud
Lamminiidud
Lood ja kadastikud
Puiskarjamaad
Puisniidud
Rannaniidud
Soostunud niidud

146
263
467
478
332
605
493

57
203
308
338
18
427
275

–89
–60
–159
–140
–314
–178
–218
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Loodushoid

Massu koolipapa Johannes Kreek
tegi kindlaks Läänemaa loodusobjekte
Johannes Kreek oli enne teist maailmasõda LõunaLäänemaal tuntud pedagoog ja koolijuht, kes 1936. aastal
asus looduskaitse usaldusmehena otsima põnevaid loodusobjekte – suurte mõõtmetega kive ja puid.
Kaja Lotman

J

ohannes Kreek sündis 1892. aasta
18. novembril Karuse vallas metsavahi peres. Hariduse sai ta
Karuse kihelkonnakoolis [6]. Ta
võttis osa esimesest maailmasõjast
[1], tuli seejärel tagasi kodukohta ja
asus 1914. aastal juhatama Massu
külakooli, mis tol ajal asus Massu
Nukal vanas puumajas. Kool kolis
Massu mõisa 1921. aastal, pärast seda,
kui Massu vallavalitsus oli otsustanud
osta Massu mõisa [5].
Soov hariduselu juhtida innustas
Johannes Kreeki käima 1919. aastal
Haapsalus Läänemaa kooliõpetajate
suvekursustel, mille ta lõpetas 1922. a
talvel. Eksamiga seotud näidistunni
andis ta Haapsalu I algkoolis [11].
Massu kool oli Läänemaa paremaid
koole, kus õppetööd korraldati eeskujulikult [7]. Johannes Kreek võttis
õpetamist väga tõsiselt. Kuna tal oli
suur huvi koduloo vastu, uuris ta vallavalitsuse ajaloolisi dokumente, et
selgitada, mil moel on kulgenud piirkonna hariduselu ja eestlaste kirja
oskuse omandamine [10: 29].
1933. aastal on kohalik ajaleht
humoorikalt kirjeldanud ka hariduselu Massus [9], Johannes Kreeki on
mainitud nõnda: „Johannes Kreek
— Massu koolijuhataja. Metsavahi
poeg. Täielik oma kasvatatud mees.
Seepärast hoiab ka kasvatust omale ja
ei võta mitte igamehe tervitust vastu.
Saks mis saks!“.
Aktiivse
ühiskonnategelasena
lõpetas Johannes Kreek väga edukalt Massus 1935. aastal korraldatud
samariitlaste esmaabikursused [13].
Poliitilistelt vaadetelt olid teda ilm32

|600| EESTI LOODUS AUGUST 2020

1935. aastal korraldati Lihulas hariduspäevad, kus langetati otsus luua
Lihulasse Lõuna-Läänemaa keskkool.
Otsusele kirjutas alla ka Johannes
Kreek
selt mõjutanud mitmesugused liikumised. 1917. aastal ilmusid Massu
valda VSDTP, Venemaa sotsiaal
demokraatliku töölispartei liikmed,
kohapealt pärit mehed August Vabi
ja Jaan Somp. Vallavanem ja sekretär tagandati ja uueks vallasekretäriks
määrati Johannes Kreek. Olukorra
muutudes jätkas ta koolitööd, kuid
hiljem kuulus ta Isamaaliitu nagu paljud teised maakoolide juhatajad.
On teada, et ta oli osav looma
kupleesid, mida siis esitati pidude
eeskavas meelelahutuseks [10: 49].
Lihula kooli juhatas tol ajal samuti Isamaaliitu kuulunud tegus kaitseliitlane August Kalju. Tema eestvõttel
korraldati 1935. aastal Lihulas hariduspäevad, kus langetati otsus luua

Lihulasse Lõuna-Läänemaa keskkool.
Otsusele kirjutas alla ka Johannes
Kreek [7].
Koduloolise ja kirjandusliku huvi
viljana andis ta 1936. aastal omal
kulul välja väikese raamatu „Viis juttu
koduvalla kroonikast“. Peamiselt
on kõne all 1905. aasta sündmused.
Teose kohta on ilmunud vähemalt
kaks arvustust, kus raamatukest hinnatakse seetõttu, et see sisaldab uusi
eluloolisi kirjeldusi Jaan Oksa kohta.
Nenditakse aga nõrka kirjanduslikku
taset ja trükivigu [4, 12].
1930. aastatel sai Eestis hoogu looduskaitseliikumine. Gustav Vilbaste
otsis maakoolide õpetajate hulmehi, kes
gast looduskaitse usaldus
pidid kohapeal tutvustama looduskaitse põhimõtteid ja otsima erilisi loodusobjekte, näiteks suuri kive,
puid ja allikaid, ning kirjutama üles
nende kohta käivad rahvajutud.
Usaldusmehed mõõdistasid ja koostasid joonised, suhtlesid maaomanikuga ja korraldasid kaitse alla võtmist
vabatahtlikult ja tasuta. Ka Johannes
Kreek otsustas koolijuhi ameti kõrval
hakata 1936. aastal looduskaitse usaldusmeheks. Juba sama aasta aruandes riigiparkide valitsusele on ta märkinud [2]:
„Minu selle aasta tööd:
1) Mõõtsin ära kaks nn näärikivi Saastnas, üks Nääri talu krundis
Matsalu lahe ääres ja teine Näärikivi
talu krundis Topi lahe ääres. Töökohta
esitasin riigiparkide valitsusele aruande koos täpsete joonistega
2) Tegin ettepaneku järgmiste esemete looduskaitse alla võtmiseks:
Liukivi, vanaaegne ohvrikivi, KokutaMassu vahelise maantee ääres ja teise
Suure kivi ehk nn Zurikovi krundis. Esimene, Liukivi, on nüüd võetud muinsuskaitse alla nagu kinnitas
kohalik konstaabel. Teise looduskaitse alla võtmiseks on krundiomaniku
allkiri olemas, kuid joonised on veel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Fotod: erakogu

Tõenäoliselt 1930. aastal pildistatud Massu kooli õpetajad. Vasakult istuvad Valeria Liik, Eugenia-Elisabeth Kreek (abikaasa),
Marta Baumann, Johannes Kreek, taga istub Helga Tuusis

tea, pole sinna külge midagi käinud
viimas. Ehk teab Prooberg, Miina.
Tema muidugi teaks, aga sinna minna
on kauge. Endine kärner Viital elab
siinsamas, parem küsib sellelt. Jäägu
mina siia parki seda kuulsat puud
otsima. Tema läheb küsib kärneri nai-

selt. Läkski.
Otsisin hulka aega, aga pargis polnud ainsatki mändi. Lähen viimaks
kärneri maja poole, et ehk eided tulevad juba ükskord ja nüüd siinsamas
pargi nurgas, näen keskmine mänd,
pikkuselt ja jämeduselt päris tavaline. Majast tulebki mu endine saatja. Kärneri rahvas söönud, pole aega
tulla, mänd ju siinsamas, selle leiab
ilma näitamatagi. Lähengi mändi vaatama. Terves pargis ei ole ma kohanud ainsatki mändi, nüüd siin üks
ja keskelt, rinna kõrguselt imelikult
paunakas.
Lõunakaarest puule liginedes paistab silma tugev raudaas, mis nüüd
puusse kasvanud. Sellest kõrgemal ja
ümberringi on puutüvi tihedalt täis
löödud igasuguseid naelu.
Misjaoks see aas ja kõik need naelad? Ei tea Pitneri proua, tema alles
seitsmendat aastat elab siin. Mingu
ma Pargi talusse küsima. Lähen sinna.
Naised söövad toas, kartulikauss ja
silgusoolvesi. Peremeest ei ole kodus.
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tegemata ja ära saatmata.
3) Tegin ettekande Salevere
Salumäe looduskaitse alla võtmiseks
4) Panin kohaliku seltskonna liikuma, kui Massu koolipargi teise poole
omanik Zurikov tegi kaupa loogameistritega, et teha pargist kännustik.
Aktsioon andis tulemusi ja vallavanem pöördus maavalitsuse poole, et
park võtta ajutiselt looduskaitse alla.
5) Tegin ettepaneku võtta park jäädavalt looduskaitse alla või vahetada koolile, kusjuures Zurikovi talu ja
endine koolitalu oleks tulnud uuesti
planeerimisele. See pole senini teostamist leidnud, kuigi on ainus lahendus. Sest ei saa kujutella, et kohaliku koolimaja ja rahvamaja ümbruse
park maha raiutakse sel ajal kui kõikjal käib kodude ja avalike hoonete
kaunistamine. Aga asunik ei ole siiani jätnud lootust selles oma tahtmist
läbi viia“.
Johannes Kreegi 1937. aasta aruandest looduskaitseinspektor Gustav
Vilbastele võib lugeda põhjalikku

Saastna nõiamänni kirjeldust, mis
annab meile aimu, kuidas rahvas elas
ja millesse uskus: „Esimesel novembril 1937. aastal käisin Saastna pargis nõiamändi otsimas. Mõisasüdame
omaniku Pitneri perenaine, kelle
poole pöördusin palvega mulle näidata puu asukoht, ei tea ta sellest
midagi. Jah, ta on kuulnud, et pargis
seesugune puu on, kus just, seda ei

Usaldusmehed
mõõdistasid ja
koostasid joonised,
suhtlesid maaomanikuga ja
korraldasid kaitse alla võtmist
vabatahtlikult ja tasuta.
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Loodushoid
Pitneri Jaaniga Varblas palke maha
võtmas.
Räägin männist. On küll, pargis
jah, nende pargis. Miks ta ei anna
allkirja kaitse alla võtmiseks, annab
ikka. Kui palju sellest ühest männist siis puid saakski ja pargis teisi
puid küllaga, mida maha võtta. Ainult
oodatagu, kuni peremees koju tuleb,
naised ikka allkirja anda ei või.
Millest siis männil sihuke imevägi,
küsin. „Koerast, ikka koerast“, vastab
üleni kortsuline vanaema, „Näe, poodud otse männi külge ja sellest aast
puu hakkas inimesi aitama.“
Nojah, kas iga puu, mille otsa koer
puuakse, evib imeväge? „Seda vanarahvas usub küll, et mille külge koer
puuakse, omab pärast terveks tegevat väge.“
Aga milliste haigustega siia tullakse, küsin. „Kas näiteks sügelistega?“. „Sügelisi ei arsti, aga paised ja
maa-alused (vistrikud) aga küll. Pigist
vistrikku naelaga ja tule löö nael
männi sisse ning oledki hädast lahti.
Möödunud talvel olnud riideribasid
veel üsna mitu männi küljes“.
3. novembril samal aastal on ta käinud piirkonna suurima tamme juures ja selle kohta on säilinud väga ehe
kirjeldus:
„Suur tamm nn Põlma pea asub
Voose asunduses Kopli talu krundil.
Tamme pikkus pole just silmapaistev, võiks olla 18-20 m, seda suurem
on aga jämedus. Tamme ümbermõõt
on 4,5 m. Teisi nii jämedaid tammi
siin ei leia.
- Miks peremees selle ühe haru ära
saagis? Noh, vaadaku ma ise ka, kuidas siin on, puu on ju seest tühi, ajagu
ma oma teras mõõdulint siit sisse ja
siis näeb. Ajasingi ja oma 70 sm läbimõõdus oli tamm sees tühi.
- Nojah, see oks oli üsna kuivanud ja kas peab siis ootama, kuni oks
kaela kukub, ta saagis oksa ära sellepärast, et viljakasvatamisel ja üldse
töödel kuiv oks poleks ohtlik.
- Kas peremees nõustub puu looduskaitse alla võtmisega?
- Ei, miks mitte, mis häda siis seda
maha võtta? Tema perenaisega juba
mitu korda rääkinud, et las jääda
need kolm: pullitamm, Põlma pea ja
34
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see üks kolmas, noorem ja nimeta
jäägu lastelastele mälestuseks, milline
mets siin kasvas, kui tema Karl Korju
selle põlismetsa siin põlluks tegi.
- Selle nimi siin on siis Põlma pea?
- Jah, vanasti oli siin Põlma talu. See
tamm oli Põlma koplis. Sellepärast
selline hüüdnimi. Mõisaajal käidi
Põlma pea all kaarte mängimas.
- Aga see pullitamm?
- Vaadake, see seal on omaaegne
mõisa karjakaev. See oli mõisa pullide
karjamaa. Tammele löödi sisse raud
aasad. On ikka rängad aasad, nüüd
juba puu sisse kasvanud.
- Aga tasub ikka põlluks teha?
Vaeva siin ju kurjasti?
- Tasub, vaadake, maapind siin nii
kobe ja muhe. Liivakas. Hundisavi
savi all, oma 3-4 sülda puhas hunt.
Selle lapi pealt sealt sain 13 koormat
otri. Ja siit sain hea nahatäie nisu.

Kui vaadata,
mis on saanud
Johannes Kreegi
tehtud ettepanekutest, võib
öelda, et ta on olnud üsna
tulemuslik.
Jutt kaldub Hingemäe ristidele aga
selgub, et hr Luberg on ristid ära
viinud kevadel Tartusse saatmiseks.
Kolm olnud, kaks jäi ja üks raudkivi,
viimases olnud raiutud võõras keeles
mingid sõnad“.
Kui vaadata, mis on saanud
Johannes Kreegi tehtud ettepanekutest, võib öelda, et ta on olnud üsna
tulemuslik. Praegugi teame ja tunneme Matsalu rahvuspargis Näärikive,
Salevere Salumäge, Saastna pargis on
alles nõiamänd. Massu Liukivi on
muinsuskaitsealune mälestis, Suur
kivi ehk Zurikovi kivi on looduskaitse all. Põlma pea ja Pulli tamm ning
ka see nimetu kolmas tamm on ikka
alles tänu looduskaitsele, et mälestada põlismetsa, mille üks tugev talumees põlluks tegi.
1937. a novembris ostis Johannes
Kreek Lihula kirikumõisa müügis
olevast maast Mihkli 1 maakoha.
Ilmselt oli tal plaan siduda end tulevikus Lihulaga, sest ta on üks neist

Lõuna-Läänemaa koolijuhatajatest,
kes kirjutas alla pöördumisele rajada
Lihulasse keskkool.
Paraku oli tema ja ka pere saatus kurb. 1941. aasta aprillis esitati
Johannes Kreegi kohta anonüümne
süüdistus: ta korraldavat salakoosolekuid endiste kaitseliitlastega. Ta arreteeriti 14. juunil 1941. § 58-13 alusel saadeti ta 27. juunil 1941 viieks
aastaks sunnitöölaagrisse Sverdlovski
oblastisse Sevurallagi, kus ta suri
4. aprillil 1942. Vangilaagris 19. aprillil 1942. a koostatud süüdistuskokkuvõtte järgi olevat Johannes Kreek
olnud kontrevolutsioonilise organisatsiooni Isamaaliit liige ja tal olnud
enne maareformi 41,5 ha maad. Ta
olevat andnud maa rendile, saades
kolmandiku saagist. Ka olevat ta teinud agitatsioonitööd Pätsi kodanliku
valitsuse kasuks [8].
1. Eestlased Esimeses maailmasõjas. Rahvus
arhiivi ühisloome algatus. www.ra.ee/
ilmasoda.
2. ERA 983.2.21. Maakondade looduskaitse usaldusmeeste ja looduskaitse objektide
toimikud. Läänemaa.
3. Head ja halvad rahvakoolid Eestis.
Märkused koolinõunikkude aruannetest. –
Kaja 1925, 5. detsember, nr 296.
4. Jaan Oks koolmeistrina. – Eesti Päewaleht
1936, 11. oktoober, nr 276.
5. Kaasik, Eimar 1990. Hariduselust Massus.
– Lõuna Läänlane, mai 1990. muuseumid.laaneranna.ee/wp-content/uploads/
sites/31/2018/07/Hariduselust_Massus.pdf.
6. Kukk, Eha 2007. Kolm sajandit Kooli
hariduse algusest Karusel. – Lääne Elu,
13. november.
7. Lõuna-Läänemaa soovib keskkooli. – Lääne
Elu 1935, 8. oktoober.
8. Mandel, Mati 2007. Kurjuse aasta
Lõuna-Läänemaal
1940-1941.
Eesti
Ajaloomuuseum, Tallinn: 62–63.
9. Massu vallast, maast ja rahvast 2. – Lääne
Elu 1933, 4. märts.
10. Polberg, Helmut 2016. Kui Virtsu põles.
Virtsu arenguselts, Virtsu.
11. Sis 1922. Õpetajate eksamid Läänemaal. –
Tallinna Teataja, 13. jaanuar, nr 10.
12. Tasa, Ed. 1936. Pisiarvustusi. J. Kreek. Viis
juttu koduvalla kroonikast. – Õpetajate
Leht, 9. oktoober, nr 41.
13. Uusi samariitlasi Massust. Kursused lõpetas 33 inimest. – Lääne Elu 1935, 29. oktoober.

Kaja Lotman (1960) on zooloog ja looduskaitsja; töötab keskkonnaametis
nõunikuna. Pälvinud esimese eestlasena Euroopa kaitsealade liidu medali. Üks
südamelähedasemaid töid on olnud niitude taastamine.
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Sada rida Eesti loodusest

Eesti edu

peitub loodusturismis
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Foto: erakogu

Aivar Ruukel

Foto: Aivar Ruukel

S

ööme Henryga laukaserval murakaid,
enamik marju on üleküpsenud, „mädapead“, nagu vanarahvas neid hellitavalt
nimetab.
Henry on vabakutseline reisiajakirjanik
Londonist. Palju rännanud mehena on ta
murakaid ennegi maitsnud, saamide maal.
Eestisse sõites ei kujutanud ta aga ette, et neid
haruldasi marju saab ise rabas korjata. Tema
arusaama soodest on kujundanud peaasjalikult lapsepõlves nähtud multifilmid sookollidest. Teadmine, et aina laienevate kuivenduste tõttu jääb looduslikke soid maailmas
üha vähemaks, ajendas võtma ette rabamatka
Soomaal.
Läheme, räätsad jalas, üle rahvuspargi
suurima rabalaama Kuresoo. Ümberringi on
täielik vaikus, keskpäevane leitsak. Soo korisevate helidega, mille oma keharaskusega
tekitame, segunevad vaid ringi lendlevate kiilide helikopterihääled.
Jahutame end kosutava laukasuplusega.
Henry räägib, et Suurbritannias on looduslikes veekogudes suplemine saanud moeharrastuseks (wild swimming), on selleteemalised veebiküljed, ajakirjad ja ujumisreise
korraldavad reisifirmad. „Rabamatka suurim
rõõm oli avastada midagi nii erilist, väljaspool mu varasemat kogemust. Praegusel pildikülluse ajastul on kerge langeda grandioosse hiilguse ohvriks, mägede ja jugade lummusse, mis väidetavalt ergastavad meie ülevaid tundeid. Raba seevastu rahustas mind,
et loodusmaailm ei jää kunagi müsteeriumist
kuivaks. See on ilu, mida suurendas üllatusrõõm,“ on Henry kirjutanud reisiloos ajalehes
New York Times [1].
Sooturismist on saanud üks Eesti looduse kaubamärk, mille järgi välismaailm meid
teab. Tehke katse ja guugeldage pildiotsingus
märksõna „Estonian nature“. Otsingu vastete
esilehel saate enamjaolt maaliliste rabamaastike jäädvustusi, pilte nii tuntud kui ka vähem
tuntud loodusfotograafidelt.
Kuresoo puhul on aga praegune puutumatus ja selle rahvusvaheline kaitse üksnes soodsate asjaolude kokkusattumus;
kõik oleks võinud kulgeda teisiti. 1939. aas-

tal Kergu-Pööravere Suursoosse rajatud
Tootsi briketivabrik sai ilmasõja järel sisse
topelthoo. Kui aga tootmismaht kahekordistub, kasvab ka toormevajadus. Asjakohase
lahenduse pakkunuks haruraudtee Tootsist
Aesoosse; Kuresoo turbamaardla maht on
Tootsiga võrreldes kolmekordne.
Siinkohal ei hakka ma pikalt ümber jutustama tuntud looduskaitsjate vastuseisu turbatööstusele 1970. aastatel soode sõja ajal.
Soodebatt päädis 1981. aastal sookaitseala
loomisega Kuresoos ja veel kolmekümnes
looduslikus soos. Nii jäi ka raudteesild üle
Navesti jõe ehitamata ja kümned töökohad
Aesoo külla loomata.
Rahvuspargi loomine 1993. aastal tõi kaasa
ootuse, et Aesoo ja muude ääremaiste külade elanike töökohad ja edulugu võiks peituda loodusturismis. Peidus on see potentsiaal suuresti tänini. Statistikaameti andmetel (2014) hõlmab turismisektor koos kaudsete mõjudega 8% Eesti SKT-st, turismis
on hõivatud 22 446 inimest. Eestis ööbinud
välisturistidest viibib omal käel looduses 56%
sakslastest, 55% hollandlastest ja 41% prantslastest; giidi või matkajuhiga käib looduses
15% sakslastest, 27% hollandlastest ja 25%
prantslastest (Statistikaamet 2017).
Keskmiselt viibib selle uuringu järgi looduses 37% Eesti välisturistidest; kahjuks
ei ole värskemaid ega täpsemaid andmeid
turismimajanduse ja looduse seotuse kohta.
Üldistatult tuleb tõdeda, ligikaudu kolmandik Eesti välisturistidest tuleb siia looduse
pärast.
Seevastu soomlased on viimased 11 aastat põhjalikult uurinud rahvusparkide majanduslikku mõju. Igal aastal tehakse Soome 40
rahvuspargis ja viies matkapiirkonnas teadus
uuringuid. Nende põhjal toob iga euro, mis on
riigi rahakotist loodusradadesse ja külastusrajatistesse investeeritud, turismimajanduse
kaudu tagasi kümme eurot [2]. Selleks et Eesti
looduses peidus olevaid edutegureid avada ja
majandusarengu heaks rakendada, vajame ka
meie süsteemseid uuringuid looduse ja looduskaitse majanduslike mõjude kohta.
Aivar Ruukel (1967) on Soomaa loodusgiid, 26
aastat korraldanud kanuumatku jõgedele ja jalgsimatku rabades; Eesti loodusturismi ühingu (loodusturism.com) ja globaalse ökoturismi võrgustiku (globalecotourismnetwork.org) juhatuse liige.
1. www.nytimes.com/2016/11/20/magazine/letter-ofrecommendation-bogs.html.
2. www.metsa.fi/en/economic-benefits-of-nationalparks.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Vaade Hutita veski juurest Vangitee poole

Vangide teel:

ohvrikivid püsivad alles
Kas soovid näha Pühajõge, puudutada ohvrikive, kõmpida
kõrgete pedakate, seal kandis paludeks hüütud palumetsade vahel? Palun!
Juhani Püttsepp

V

õru gümnaasiumi õpilane Liilia Varrik koostas
2019. aastal Eesti maaülikooli loodusteaduste koolis saadud
ülesande järgi matkarajakirjelduse.
Abimeheks oli seejuures Liilia isa Ülo
Varrik, kes töötab RMK metsakasvatajana.
Rada kulgeb nende kodukandis Võru vallas endise Linnamäe ja
Kärgula mõisa aladel. Looduses pole
rada küll eraldi tähistatud. Kuid vast
ei olegi vaja kõikide radade jaoks
puutüvedele värvitriipe teha, kõige
tähelepanuväärse tarvis toigaste38
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torude otsa infotahvleid paigaldada?
(Kõnealuse raja kaardi ja ka töö enda
leiab autori nime järgi veebist.)
„Minu matkarajal olevate ohvri
kivide juures toodi ohvreid piksejumala auks. Tavaliselt oli selleks härg,“
kirjutab Liilia Varrik. „Tänapäeval
räägitakse, et Pühajõesse peab suhtuma austusega. See, kes teeb Pühajõele
halba, saab omale karistuse. Eelmisel
sajandil oli veel kombeks laste risti
vesi tuua Pühajõest.“
Kohtume Varrikute perega Linna
mäe mõisapargi vastas, puutöökoja juures, 12. juuli keskpäeval ning
asume Liilia ja Ülo juhatusel teele.
Kaunis Võrumaa kutsub meid!

Esimene ohvrikivi asub kohe töökoja kõrval. Selle pinnal, korralikus
lohus, helendavad puulehtede-männiokaste supist vastu mündid. Ülo
Varrik ei soovi seda 21. sajandil hoogustunud müntide jätmise kommet
küll kuidagi tunnustada. Ta oletab, et
ennevanasti oli kivilohk hoopis tule
tegemiseks.
Jalutame mööda Hutita veskist,
mille pais aitab tänapäeval hüdroenergiat toota. Ülo Varrik aga mäletab aega, mil veskikivid head püüli
jahvatasid ja ta koos isaga seal palke
laudadeks lõikamas käis. Veski juures kuuliski ta jutte, et vanasti asunud
samas ka kõrts, kus peatusid teekäijad
ja samuti vangid.
Veski lähedalt pööramegi kinnikasvanud rajal Tinnipalu metsa –
üle sajandi tagasi kasutusel olnud
Vangiteele.
„Tuu tii om Vangi tii jah. Vanast
näet veeti vange jah ütest vallast tõistõ.
Ku Liinamäe puult tulli nuu vangi
meile Osulalõ. Osulast viidi jälki edesi
Põlva, tuud ma esi tiia, ma nägi esi
kah, ku latsõkõnõ olli, sis nägi aknast.“
Sellise üleskirjutuse leiame Urvastõ
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Liilia Varrik (paremal) koos õe Eevaga Tinnipalu rändrahnul

Vaigutatud pedakad Tinnipalus

Helsekivi, iidne ohverduspaik

kohapärimuse raamatust „Metsast leitud kirik / Mõtsast löütü kerik“ (koostanud Valdo Valper, 2010).
Meie nopime tee veerest mustikaid. Kui palju kunagistel vangidel
seda võimalust oli?

Tinnipalu rändrahnu tähistab looduskaitsemärk, kivitulp tammelehega.
„Arvatakse, et see on ka olnud
ohvri
kivi, ja kivil on samuti näha
ohvrikivile iseloomulikku lohku,“ kirjeldab Liilia Varrik. „Teda on aetud
segamini ka Helsekiviga.“
Arheoloogiamälestisena kaitse all
olev Helsekivi paikneb kilomeeter
kaugemal, tee sinna viib üle nõukogudeaegse vaigutuslangi. Mõned vaigutusjälgedega uhked 120-aastased
pedakad on jäänud langile seemnepuudena püsima.
Urvastõ pärimusraamatust võib välja
lugeda, et kunagi oli Helsekivi pealt
tasaseks põletatud ja seal tõnisepäeval

Ühel lõigul saab rohtunud Vangi
teest korraga praegusaja standardite järgi rajatud lai kraavidega
kruusatee. Justkui liigagi lai, kuid
selle mõned aastat tagasi valminud
tee ehitusel ei mõeldud mitte niivõrd marjulistele, kuivõrd metsatöömasinatele. Vanasti, hobumetsanduse
aegadel, viisid iga talu juurest laande
hoopis kitsamad rajad.
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Linnamäe ohvrikivi

seapäid ohverdatud. Karjased vedanud
ta ümber sarvipidi valget oinast.
18. sajandil hävitati paljud pühad
kohad kirikuõpetaja Vandi eestvedamisel ära, kirjutab Liilia Varrik.
Urvastõ pastor Johann Quandt
(1704–1750) ehk rahvakeeli Vant
edendas vennastekogudust, aga on
jäänud rahva mällu ka paganausu paikadest „vanajuuda“ väljaajajana. Kõik
pühaks peetud puud langevad kord,
suurtel kividel on eeldusi kauem alles
püsida.
Oleme kõndinud viis kilomeetrit.
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog
ja kirjanik.
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Kodune
kuldnokk

Foto: Hellika Otsar

A

astaid pidasin ennast eeskätt
maastikufotograafiks ning linnud-loomad on
Eestis jäänud harvemini objektiivi
ette. Praegune koroonaviiruse aasta
on olnud aga eriti viljakas just lindude pildistamise poolest.
Tavapäraselt mais peetava loodusfotovõistluse Vereta Jaht osalejatel polnud eriolukorra tõttu võimalik kokku saada. Selle asemel jahtisid
osalejad pildisaaki seal, kus nad kokkulepitud nädalavahetusel, 23. mail,
viibisid.
Minu fotojahi piirkond oli kodupaik Võrumaa, kus juba varavalges
tuttavates kohtades käies lootsin pildistada midagi huvitavat. Paraku polnud laupäeva hommik piltide poolest
rikkalik. Fotojahilt koju naastes läksin lohutuseks vaatama tuttavat kuldnoka pesapuud. Jõudsingi pesa lähedale ajal, mil vanalind hoolega noorematele toitu toomas käis. Mul oli tore
koht, kust toimetamist jälgida, ning
püüdsin linnu osavast saabumisest
koduuksele saada hea kaadri. Pärast
tunniajalist jälgimist tundus, et olen
mõned üsna vahvad hetked pildile
püüdnud.
Fotopisik nakatas mind varases nooruses, mulle on tuttav tundide kaupa pimikus punase valguse
käes mustvalgete piltide võlumine.
Kümmekond aastat tagasi sai alguse
kaks suuremat hobi: loodusest digifotode tegemine ja Vikipeediasse piltide lisamine.
Juuresolev pilt
on tehtud aparaadiga Canon 5D
Mark III. Objektiiv oli Canon EF
70–200 mm F/2.8L
ning kasutusel oli ka
Canoni 2 x konverter,
et tegevust rahulikult
kaugemalt jälgida.
Vaido Otsar
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Intervjuu

Tallinna loomaaed

on Eesti olulisemaid tunnusmärke
Kumari preemia laureaati, zooloog
Tiit Maranit küsitlenud
Toomas Kukk
Kuidas Tallinna loomaaed koroonakriisi üle elas?
Loomaaed elas kriisi üle suhteliselt
hästi, loomadel oli rahulik periood.
Kui majanduslikku poolt vaadata,
siis külastajaid polnud mitu kuud ja
seetõttu kannatame kindlasti rahalist kahju. Aga algava majanduskriisi mõju me veel ei tea, nagu ka seda,
mida sügis toob.
Asutuse toimimise seisukohalt oleme suhteliselt heas olukorras. Kuid väga nukrad ja karmid
lood on Inglismaal ja Ameerika
Ühendriikides. Näiteks on maailma
vanim, Londoni loomaaed, pankroti
piiril. Loomaaedade rahvusvaheline
tegevus on praegu internetipõhine.
Keeruline on rahvusvaheliselt koordineeritud tegevuste ja loomade transpordiga. See maksab palju raha, ja
rahapuuduse tõttu on paljundusprogrammidest lähtuv loomade viimine
ühest kohast teise märkimisväärselt
aeglasem ja tagasihoidlikum.
Kui palju loomaaedu on ühisvõrgustikus? Suurte loomaaedade kõrval on ju ka Eestis rohkesti miniloomaaedu. Kas nemad on kaasatud?
Euroopa
loomaaedu
ühendab
Euroopa akvaariumide ja loomaaedade assotsiatsioon (EAZA), millel on
üle neljasaja liikme. Kõlab kummaliselt, et need on neljakümne kaheksast
riigist – Euroopa Liidus riike nii palju
ei ole. Euroopa assotsiatsioonis on
ka näiteks Singapuri loomaaiad, sest
meie tegevuses on palju ühist.
Peale assotsiatsiooni kuuluvate
loomaaedade on veel palju väikeseid.
Ainuüksi Saksamaal on umbes viissada sellist. Suured loomaaiad tegele42
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vad loodushariduse ja loodushoiuga,
millega väikesed loomapargid üldjuhul ei tegele. Väikesed ütlevad, et suured loomaaiad on teinud mingi kinnise klubi, kuhu on raske sisse saada,
sest peab vastama standarditele. Aga
loomaaiad peavadki vastama standarditele ning need lähevad järjest rangemaks. Paraku on EAZA bürokraatia järjest kasvanud nagu igas teises
valdkonnas.

Kaugel pole
vihmametsa hoone
ehituse algus.
Järgmisena, või samal ajal,
tuleb tiigriorg, mille projekt
on valmis.
Kuidas Tallinna loomaaed teiste
omasuguste seas välja paistab?
Kuidas nüüd võtta: eelmise aasta sügisel kaotasime kaheks aastaks EAZA
täisliikmesuse. Oleme selle assotsiatsiooni asutajaliige, aga keegi ei ütle, et
oled näiteks kümne aasta pärast täpselt samasugune loomaaed ja vastad
endiselt kriteeriumitele. Et seda kindlaks teha, hakati loomaaedu järk-järgult akrediteerima. Vastav meeskond
käib kohal ning see on pikk ja kurnav
protsess, kasvõi vajaliku info kokkupanemine.
Oli teada, et meil on väga heal
tasemel kõik loodushoidu, teadusse
ja haridusse puutuv. Meie põhiline
nõrk koht on aga loomade heaolu,
vanad õnnetud aedikud ja hooned.
Kui assotsiatsiooni eetikakomitees
Tallinna loomaaia olukorda arutati,
siis ega neil lihtne olnud, sest paljudes valdkondades oleme ikkagi lipulaevad. Aga midagi ei ole teha, nagu
me ka komitee istungil ütlesime,
et keti tugevus sõltub kõige nõrgemast lülist. Seega peab loomade heaolu lüli saama tugevamaks. Meil on

praegu ambitsioon saada loomade
heaolu kompetentsikeskuseks. See
võtab aega. Iga kuu arutab loomade
heaolu töörühm olukorda ja plaane,
teeme sisekoolitusi ja muid ettevõtmisi, et saavutada loomade heaolu
tase, mis oleks rahvusvaheliselt aktsepteeritav.
Kas see tähendab uusi ehitisi või
saab seniste hoonetega olukorda
parandada?
Me ei saa kiiruga kõiki neid vanu
lobudikke asendada, see ei ole puhtfüüsiliselt võimalik. Isegi kui meile
antaks korraga väga palju raha, siis
ehitades peab mingi loogiline järgnevus olema. Ka kitsastes tingimustes
saab üht-teist ära teha: muuta loomade arvu, liikide koosseisu, pidamise
loogikat ja protseduure.
Omaette asi on pikaajaline plaan.
Kõik meie vanad lobudikud lammutatakse nii või naa. Kaugel pole
vihmametsa hoone ehituse algus.
Järgmisena, või samal ajal, tuleb tiigriorg, mille projekt on valmis. Selles
viimases on tegelikult kogu Kaug-Ida
loodus, mitte ainult tiigrid, ning sellest saab üks Euroopa kõige eripärasemaid tiigriekspositsioone.
Loomaaia külastajad tulevad
umbes viiesaja kilomeetri raadiusest,
nii et ulatume suuresti ka väljapoole Eestit. Me vaatame Soome, Läti,
Venemaa poole, et saada külastajaid
juurde ja sinna teavet anda.
Kui vaadata viiesaja kilomeetri raadiuses, siis mis on Tallinna loomaaia trumbid?
Esiteks on see Tallinna vanalinn.
Loomaaed võiks areneda sama malli
järgi kui Praha, mille vanalinn on
esimene vaatamisväärsus, aga teisel kohal on sealne loomaaed. Tasub
külastada! Samamoodi võiks siin
olla.
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Tiit Maran on sündinud
9. oktoobril 1959 Tallinnas.
Lõpetas 1983 Tartu ülikooli bioloogi diplomiga, samas ülikoolis
on kaitsnud magistritöö zooloogia
kohta. Filosoofiadoktori töö (2007)
käsitles euroopa naaritsa looduskaitsebioloogiat. Uurinud pisikiskjate ja teiste imetajate populatsiooniökoloogiat ja kaitset. Alates
1983. aastast töötanud Tallinna
loomaaias: vanemteaduri, teadussekretäri ja teadusliku liigikaitse
labori juhatajana, 2016. aastast
saadik Tallinna loomaaia direktor.
Töötanud ka Eesti maaülikooli
ja Tallinna ülikooli õppejõuna.
1983. aastast kuulunud Eesti terioloogia seltsi, 2007–2014 oli seltsi
esimees. Paljude rahvusvaheliste
eksperdikomisjonide, toimetus
kolleegiumide ja erialaseltside
liige. Juhendanud arvukalt väitekirju, avaldanud rohkesti teadusartikleid, toimetanud aime- ja
teadusväljaandeid. Pälvinud 2018
Eesti looduskaitsemärgi ja 2020
Eerik Kumari looduskaitsepreemia.
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2016. aasta looduskaitsekuu avamise eel tehti retk Tallinna loomaaia naaritsakasvandusse. Tiit Marani selgitusi kuulab hulk
ajakirjanduse esindajaid
Meie lisapluss on eriliselt tore ja
suur territoorium. Käsitlen seda loodussaarena linnamaastikus. Ei ole
palju neid loomaaedu, mille territoorium on looduskaitseala. Meie tammik on nüüd ametlikult vääriselupaik, mida saab näha oma silmaga meie looduse õpperajal. See teeb
meid tavalisest kesklinna loomaaiast
palju põnevamaks. Kavandame siin
jalgteid, et oleks võimalik loomaaias
liikuda üksnes loodusalasid pidi.
Botaanikaaedade ümbrus paistab
silma sellega, et seal on tihti hakanud levima sissetoodud taimed.
Kuidas on loomaaedadega? Ilmselt
paneb ka loomi aeg-ajalt plehku?
Seda juhtub ikka üliharva, praegu
ei meenugi. Osalen rahvusvahelise
looduskaitseliidu (IUCN) võõrliikide
töörühmas ja seal on aeg-ajalt seda
teemat tõstatatud. Kui vaadata üldiselt loomaaedu, siis tõenäosus, et see
võiks saada mingi võõrliigi loodusesse sattumise allikaks, on väga väike.
Kui põgeneb üks või kaks tehistingi44
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mustega harjunud isendit, siis kõigepealt, kas nad jäävad üldse ellu? Tõsi,
risk on olemas ja nii on juhtunud näiteks Kanaari saartel. Ma usun, et lemmikloomakaubanduse mõju on selles
mõttes märkimisväärselt suurem kui
loomaaedadel.
Omaette probleem on praegu loomaaedadel Euroopa Liidu võõrliikide
määrusega, mis keelustab seal lisades
olevate liikide pidamise. Nimestikus
toodud liike ei tohiks me paljundada, aga kuidas siis sellekohast loodus
haridust anda? Ilmselt on selle määruse kirjutamisel unustatud loomaaiad, ja praegu määrust muutma ei
hakata. Nii et peame kuidagi praeguste seaduste piires hakkama saama.
Kas CITES ehk loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon ja muud loomade kaubandust reguleerivad kokkulepped mõjutavad ka loomaaeda,
näiteks nii, et konfiskeeritud elukad tuuakse loomaaeda?

Olen seotud CITES-i mitme töörühmaga. Ebaseaduslik kaubitsemine on
üks lõputu valdkond. Kui kedagi konfiskeeritakse, siis mitte üks kuni kolm
isendit, vaid kümneid ja sadu, ning
ühelgi loomaaial pole võimekust niisugust hulka vastu võtta. Iga päev
loomade ülalpidamist maksab raha ja
neile peab tagama ka heaolutingimused. Eestis on sellelaadseid juhtumeid
suhteliselt vähe.
Nii et tolli konfiskeeritud punakõrv-ilukilpkonni loomaaeda hoiule ei tooda?
Ei, meil pole sellist kohustust. Oleme
aidanud abitusse olukorda sattunud
loomi. Eelmisel aastal olid siin mõned
saarmapojad, need sai üles kasvatatud ja loodusesse lastud.
Tegelikult oleks Eestis tarvis korralikku metsloomade rehabiliteerimiskeskust ja visioonis näeksime,
et see võiks olla loomaaia külje all.
Infrastruktuur on siin olemas ja seetõttu oleks keskust suhteliselt odav
rajada. Saab kasutada meie kööki,
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veterinaariat ja muudki. Seda enam,
et meil on maaülikooliga tihe koostöö
veterinaaria alal.
Abitusse olukorda sattunud loomad on eelkõige inimese probleem.
Kui abitusse olukorda sattunud loom
inimese silma alla ei satu, siis lähevad asjad loomulikku rada ja me
ei tea sellest midagi. Aga kui loom
satub inimese tähelepanu alla, siis
tekib empaatia. See on väga oluline ja inimesel peab olema võimalus
hädas loomaga kuhugi minna. Keegi
peab tegema kompetentse otsuse,
kas on üldse mõtet ravida või tuleb
loom magama panna, et teda mitte
piinata.
Kas naaritsa kohta Hiiumaal võib
öelda, et populatsioon on väljaspool ohtu, või vajab see pidevat
järelevalvet ja hoolitsust?
2016. aastast pole naaritsaid loodusesse juurde lasknud, kõik on olnud
hästi. Kõigel sellel on taustal suurem küsimus: milline on niinimetatud arendustegevus, kuhu inimkond
läheb? Liigikaitselised tegevused on
ikkagi tule kustutamine. Võid ju tule
kustutada, aga kui ikkagi aru ei saada,
et tikkudega ei mängita, siis probleemid üha tekivad.
See on üleüldine, kogu loodushoidu puutuv küsimus: võime loodust kaitsta ükskõik kui palju, aga
kui keskkond on inimkonnale ainult
ressurss, mida peab kasutama, ning
majanduskasv on püha graal, mille
nimel toimetame, siis on perspektiivis
vähe lootust. Võime teha palju, aga
kriis võib uuesti tulla. Kunagi toodi
kriisist välja elevandid, nüüd muutub nende olukord üha kriitilisemaks.
Ninasarvikutega on täpselt sama asi.
Inimeste mõtlemise muutumine on
palju olulisem kui looduses üksiku
liigi populatsiooni taastamine. Ilma
esimeseta pole teisel mõtet, aga seda
on palju raskem saavutada.

kult majanduslik heaolu ja kindlustunne. Koroonakriis on üks keskkonnakriisi väljendusvorm. Praegu tegeleme tagajärgede, mitte põhjustega.
Sisuliste muutuste eelduseks on muutus suures maailmapildis, maailmas
arusaamise viisis.
Seepärast mõtlen, et loomaaia
kõige olulisem osa on loodusharidus, eriti selle emotsionaalne osa, et
aidata luua uut väärtussüsteemi. Ega
me õiget lahendust tea, aga võib-olla
järgmine põlvkond ikkagi leiab lahenduse.
Loodetavasti pole loodushariduse
tulemus arusaam, et aitab meile
ka loomaaedades peetavatest loomadest, miks neid peaks looduses
olema.
See on klassika, see oli eelmise sajandi kaheksakümnendate aastate idee,
et looduskaitse ongi loomade loomaaias pidamine ja loomaaia tegevus
ongi üks suur loodushoid. Loomaaiad
peavad endale selgeks tegema, mis
nende tegevuses on loodushoid. Siin

Inimeste mõtlemise
muutumine on
palju olulisem
kui looduses üksiku liigi
populatsiooni taastamine.
elavad loomad hoopis teises kontekstis, nad ei ela ökosüsteemis ega ole
selle osad. Kui loomaaiad ei kanna
hariduse ja loodushoiu komponenti,
siis ei ole loomade pidamine millegagi õigustatud.

Oleme teiste rahvuslike assotsiatsioonide esindajatega interneti teel
arutanud, et ongi keeruline, mida ja
kuidas edasi teha. Sisse tulevad ka
poliitilised teemad. Näiteks arvatakse, et antizoo liikumine on selle taga,
et mõningates riikides avati loomaaiad pärast kriisi palju hiljem, kui oli
esialgu plaanitud.
Päästame loomad vabadusse!
Ma suuresti aktsepteerin looma
õiguslust, aga aeg-ajalt tundub, et nad
ei näe pildiraamist välja. Ühelt poolt
tahetakse, et loomi tehistingimustes
nii-öelda ei piinataks. Kui aga vaadata muutusi keskkonnas, näiteks troopilises vihmametsas või meiegi metsades, siis raietel hukkunud linnu
pojad ja loomad jäävad nende vaatest
välja. Aga see on ju täpselt samasugune heaolu ja loomade piinamise küsimus. Selle kõrval jääb loomaaedade
positiivne panus märkamata.
Metsloomale võiks loomaaed olla
ju unistus: siin on võimalik omi
geene turvaliselt järgmisesse põlvkonda viia, mis on ju iga indiviidi
elu põhieesmärk.
Eks see oleneb vaatenurgast, evolutsioonilisest küljest võib tõesti niimoodi võtta. Loomaaialoomad elavat märkimisväärselt pikemat aega
kui looduses. Stressi on väga raske
mõõta: kas stressi on rohkem loomaaialoomal, kes elab kümnendat põlvkonda tehistingimustes, või liigikaaslasel looduses, kelle elupaigad kaovad? Väga raske öelda.

Mis juhtub, kui loomaaed pankrotti läheb, näiteks mainitud Londoni
loomaaed?
Hea küsimus. See on väga keeruline, sest ühelt poolt kaovad harjumuspärased rahalised vahendid, aga
samal ajal on meeletu vastutus. Kõik
need liigid ning osalus paljundamisja säilitamisprogrammides. See on
väga valus teema paljudele looma
aedadele, paljud riigid on loomaaedu lihtsalt toetanud, et nad saaks
kriisist üle.

Tulles tagasi naaritsa juurde, kuidas tema Saaremaale asustamine
edeneb? Kas mink on välja püütud?
Meile teadaolevalt seal minki ei ole.
Tundub, et omaaegne karusloomafarm oli seal niivõrd lühikest aega, et
mingipopulatsiooni ei kujunenud.
Taotleme Euroopa Liidu LIFE-i
projekti raha naaritsa kaitseks järgmiseks seitsmeks aastaks. Meil on
projekti plaanitud neli osa. Esiteks
Hiiumaa saare kandevõime suurendamine naaritsa jaoks ehk siis teatud elupaikade kvaliteedi parandamine ning Saaremaa populatsiooni loo-
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Paraku pole vist ühtegi lihtsat
vahendit?
Šokk on ilmselt üks vahend ja selles mõttes oli koroonakriis huvitav.
See pani väga paljusid inimesi asju
teisiti nägema: kui habras on tegeli-
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Hiiumaa kunstlikult loodud naaritsapopulatsioonil on senistel andmetel läinud
hästi. Et loomi jälgida, saab seire käigus püütud naarits endale selga raadiosaatja
mine. Mõlemad sammud vähendavad
liigi väljasuremise tõenäosust.
Hädavajalik on naaritsa genoomi sekveneerimine. Seejärel saaks
lahendada need küsimused, et mis on
mõistlik ja mis ei ole mõistlik üksikute alampopulatsioonide geneetilisel haldamisel, kas võime neid kokku
panna või ei. Viimase tegevusena
koostaksime üleeuroopalise tegevuskava ja paneksime sellega paika
Euroopa populatsiooni ühise haldamise alused. Taotlus sai juuli keskel Euroopa Komisjoni saadetud, eks
vaatame, mis nad arvavad.
Kus on säilinud Eestile lähimad
naaritsapopulatsioonid?
Rumeenia Doonau delta, seal on
praegu veel kõige elujõulisemaid
populatsioone, mille suuruseks arvestatakse umbes 1000–1500 looma.
Mingifarme hakati Rumeenias hiljuti suure hooga looma. Aga praegu on
kõik mingifarmid viletsas olukorras,
pankroti piiril.
Naaritsapopulatsioone on veel
Hispaanias, Prantsusmaal, Ukrainas
ja Venemaal. Väga huvitav naaritsa
asurkond on Kuriilidel Kunaširi saarel.
Seal lasi doktor Ternovski 1980. aastatel lahti ligi kolmsada looma, kes olid
pärit Venemaa keskoblastitest. Pikka
aega ei teatud mitte midagi, mis seal
toimub. 2016. aastal sain sealt esimesed pildid, et tõesti on naaritsad.
46
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Meil oli päris ambitsioonikas plaan
minna sel sügisel kuuks ajaks või pooleteiseks Kunaširi, aga koroona pani
reisiplaanidele piiri. Kunaširi saar on
umbes 1500 ja Hiiumaa 1000 ruutkilomeetri suurune. Nii et suurusjärk on sama, ja mudelina oleks seda
huvitav vaadata. Seal populatsioonis
toimuv on geneetiliselt põnev, nad on
olnud omaette nelikümmend aastat,
mis tähendab naaritsal oma kümme
põlvkonda.

Mink on ainuke
liik, kelle puhul
on kindlalt teada,
et koroonaviirus on levinud
inimeselt loomale ja tagasi.
Mainisid karusloomafarme. Kuidas
neisse suhtud?
Karusloomafarmid on põhilised allikad, kustkaudu mink loodusesse pääseb, ja nii on tekkinud ka metsistunud
mingi asurkonnad kõikjal Euroopas.
Välja arvatud Venemaal, kus minke
on teadlikult lahti lastud. Aga isegi
seal tundub põhiline populatsiooni
tekke alus pidev farmidest loodusesse pääsemine.
Kui me vaatame ökoloogilist
poolt, siis mingifarmindus vajab
kindlasti üleeuroopalist reguleerimist. Muidu võib tulla ootamatult
negatiivne tulemus: Inglismaal kinni

pandud mingifarmide kapital liikus
Poola, kus loomapidamine on nõrgemalt reguleeritud, samal ajal on bioloogilist mitmekesisust säilinud märgatavalt rohkem.
Mink on ainuke liik, kelle puhul
on kindlalt teada, et koroonaviirus
on levinud inimeselt loomale ja tagasi. Hollandis avastati koroonaviirus mingifarmidest ja seetõttu võeti
Hollandis vastu otsus kõik mingid
hukata ja farmid sulgeda. Kardetakse,
et mingifarmid võivad jääda koroonaviiruse allikaks.
Teine küsimus on farmiloomade
heaolu. Kui loomi pidada sellistes
heaolutingimustes nagu pisikiskjaid
loomaaias, siis see läheks nii kalliks,
et mingifarmid ei tasuks ära. Olin eelmisel aastal Brüsselis seminaril, mis
käsitles mingifarme. Mind jahmatas, et taanlastel on mingid kuni viie
kilo raskused, samal ajal kui looduslik liik ulatub kiloni. Need on ikkagi
monstrumid. See on huvitav eetiline
küsimus, kas meil on õigus selliseid
monstrumeid luua.
Ilmselt on siin oma osa mänginud
vaenulikkus loomanahkade suhtes, suured moeketid on karusnahkadest loobunud ja muu selline.
Vähenenud turunõudlus sunnib
farme sulgema.
Mingifarmindus oli 20–25 aastat
tagasi väga viletsas olukorras, kokkukukkumise piiril. Aga ühel hetkel
muutus mingikasvatus taas luksuslikuks äriks ja selle peapõhjus oli Hiina
turg. Hiina turg on niigi meeletult
suur, aga seal tekkis teatud karusloomamull, mille tõttu nõudlus kasvas
suuremaks kui turu vajadus.
Hiinlased ise toodavad 20–25%
maailma minginahkadest. Aga nende
kvaliteet oli halb, nad tahtsid saada
nahku just Ameerika Ühendriikidest
ja Euroopast. Kui minginaha hind
oli seal kümme korda kõrgem, siis
loomulikult tasus see rahaliselt ära.
Farme hakati suure hooga igale poole
rajama, ka Eestisse. Aga siis see mull
lõhkes. Praegu on Euroopa karusloomakasvatus majanduslikus mõttes
üsna viletsas olukorras. Seetõttu on
ka Eesti mingifarmid tühjad. Praegu
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oleks õige aeg need keelustada samamoodi kui paljudes teistes Euroopa
riikides.
Kas on teada, mis seisus Eesti
mandriosa mingipopulatsioon on?
Andmeid on napilt, sest meil pole
korraliku seiret selle kohta. Teda leidub ilmselt ikkagi igal pool, kus on
korralikum jõgi. Mingiga kaasneb
praegu eetiline probleem. Miks ta
peab olema aasta ringi kütitav, ka
poegimise ajal? Ma ei näe sellele põhjendust. Meil on ühed liigid, keda ei
tohi poegade ajal küttida, ja teised,
keda võib. Väga silmakirjalik näeb
see välja. See, et tegemist on invasiiv
se võõrliigiga, ei õigusta ebaeetilist
seadust.
Kuidas teistel meie pisikiskjatel
läheb?
Nirki on meil palju, ta on hästi plastiline liik ning võib saada aastas mitu
pesakonda. Meil siin loomaaia territooriumil liigub teda ringi ja ka
mujal Eestis ei tohiks temaga probleemi olla.
Vahepeal arvati, et kärpi on vähemaks jäänud. Vähemasti Hiiumaal
on tema jälgi ka jõgede ääres palju.
Õigem oleks siiski öelda, et tema täpseid arvukuse andmeid me ei tea.
Euroopa tasemel on huvitav tuhkur: Lääne-Euroopast tuleb järjest
rohkem teateid, et arvukus kahaneb
päris järsult. Eestis on vastupidine
tendents: ta kipub ilmade soojenemise tõttu lõunast põhja liikuma ja
arvukus on suurenenud.
Tuhkru vähenemise põhjus LääneEuroopas võib olla elupaikade toidubaasi vähenemine ja võib-olla ka põllumajandusmürgid, need kõik on omavahel seotud. Tuhkru arvukusel tuleb
Euroopas silma peal hoida. Hispaanias
mõeldakse juba tuhkru loodusesse
asustamise programmidele.

Väike huviraamat peredele
Veskimetsas ja mujal
Uve Ramst. Koomiksid joonistanud
Tiiu Ramst. Tallinna loomaaed 2020.
85 lk + lisad

T

allinna loomaaia territooriumil
asuv Veskimets pakub suurepäraseid võimalusi loodusega
tutvuda. Raamatu kaasabil saab
konspektiivseid teadmisi metsade
taimestiku ja loomastiku kohta,
meie geoloogilisest minevikust ja
kivikülvide kujunemisest, limakutest,
sammaldest, samblikest ja paljust
muust. Tekstide vahele pakutakse
küsimusi ja ülesandeid. Raamatukese

vad ka edaspidi lõunast tagasi tulla.
Aga pisiimetajate puhul pole oluline
ainult olemasolu, vaid ka see, et nad
oleks küllaldaselt rohkearvulised, et
täita oma ökoloogilist rolli: olla toidubaas teistele loomadele.
Minu arvates on väga suure küsimärgi all ilves. Tema arvukus on
kunagisest kaheksasajast drastiliselt
kahanenud ning stabiliseerunud kolmesaja isendi kandis. Ilvese saaklooma kitsede arvukus on oma kunagisest madalseisust taastunud, aga
ilvese arvukus on jäänud madalaks.
Põhjus võib olla praeguses metsamajandamise või -haldamise viisis.
Häiringud on väga suured ka poegimise ajal, masinad töötavad metsas aasta läbi ning alasid, kus ilvesel
oleks võimalik poegida, jääb väheseks.

teine osa on välipäevik vaatluste
kirjapanekuks.
Teose vahel on
seente ja taimede
määramise abivihikud ja Veskimetsa
kaart, mõõduriba
ja harilik pliiats. Trükis on mõeldud
eeskätt loomaaias käijatele ja seda
saab osta loomaaiast. Teavet ja
tegevusi jätkub siin kauemaks, nii et
tasub raamat kodus läbi lugeda ja
uuesti loomaaeda tulla! Huviraamat
on avaldatud ka venekeelsena.
Veskimetsa kohta loe lähemalt Eesti
Looduse mullusest mainumbrist.

Sulle anti Kumari preemia, Eesti
looduskaitse suurim tunnustus.
Kuidas sa Eesti looduskaitset üldiselt hindad?
Kindlasti oleks meil võinud veel halvemini minna. (Naerab.) Erametsaliit
on väitnud, et Eesti looduskaitse on ebaõnnestunud. Kuidas seda
mõõta? Keskkond on inimtegevuse ees ilmselgelt tohutult taandunud. Looduskaitse toimib ikka ajastu
kontekstis, eriti riiklik looduskaitse.
Milline on see üleüldine ühiskondlik kokkulepe, kuhu me liigume, kes

me oleme, miks me oleme? Kui põhi
kreedo on iga hinna eest majanduskasv ja arendused keskkonna arvel,
siis sellel on väga negatiivsed tagajärjed biosfäärile ning looduskaitselised
tegevused suudavad seda hullust üksnes pidurdada.
Klassikaline looduskaitse pärineb
Saksamaalt, see oli loodusmonumentide kaitse. Industriaalühiskond tekitas reaktsioonina iseendale süsteemsema looduskaitsekäsitluse, kitsas
ringkonnas hakati mõistma probleemi tervikut. Olen mõelnud, et millal
võiks looduskaitse olla kõige õnnestunum. Sellele on lihtne vastus: siis,
kui seda pole enam tarvis, kui tagasi
on tulnud arusaam, et oleme looduse osa, selleta ei saa ja mõistame selle
väärtust enamas kui vaid ressursiks
olemises.
Kui vaatame Eestit, aga ka laiemalt
muud maailma, siis olematute vahenditega on suudetud saada suurepärane tulemus. Looduskaitse võimalused
on majanduse omadega võrreldes niivõrd piskud ja killustunud. BirdLife
International on arvutanud, et linnukaitseta oleks linnustiku olukord 40
protsenti hullem. Kuid languse hoogu
saab üksnes pidurdada, ei enamat.
Tegelik muutus tuleb siis, kui tekivad
muutused meie peades, meie väärtustes ja arusaamades. Siin näen tulevikus ka heledamaid toone. Ainult et
aega on väga vähe järele jäänud.
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Imetajad, isegi pisiimetajad, on piisavalt silmapaistvad. Vaevalt mõni
liik meil märkamatult kaoks või
arvukus tunduvalt väheneks?
Suhteliselt märkamatut kadusid unilased, pähklinäpp ja lagrits. Kliima
on läinud soojemaks ja nad või-
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Rakvere linna läbiva 7,5 kilomeetri pikkuse Soolikaoja seisund on kesine. Projekti LIFE IP CleanEST raames selgitatakse välja
oja reostuskoormus, selle põhjused ja vähendamise võimalused

Virumaa veekogude

ja kalastiku uus tulemine
Ida- ja Lääne-Virumaa veekogud on ajalooliselt olnud rikkad loodusliku mitmekesisuse, sealhulgas kalastiku poolest. Inimtegevuse tõttu on olukord aastakümnete jooksul järsult muutunud ning senine liigirohkus kadunud.
Elurikkust aitab taastada projekt LIFE IP CleanEST.
Kaia Gil

K

eskkonnaministeeriumi juhitav mahukas kümneaastane projekt hõlmab 40 pinnaveekogu ja nende valgalasid Ida- ja
Lääne-Virumaal, mis kokku katavad
236 968 hektarit.
Keskkonnaministeeriumi projektijuhi Mari Sepa sõnutsi on niisugune
projekt Eestis esmakordne, sest tegeleb terviklikult kogu Viru alamvesi48
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konna veekogude seisundiga. Projekt
hõlmab nii pinna-, põhja- kui ka rannikuveekogusid, punkt- ja hajureostust, praktilisi töid, uuringuid ja ka
keskkonnaharidust. Mari Sepp seletab: „Olukord Virumaa veekogudes
on nukker. See on üldistus, sest on
palju veekogusid, mis ei vaja sekkumist, aga ometi on ka rohkelt selliseid, mille seisundit soovime projekti
tegevustega parandada.“
Mari Sepp toob esile mõned mas-

taapsemad projekti etapid. Näiteks
puhastatakse Erra jõe säng ja kaldad
Uhaku karstialal 1,5 kilomeetri ulatuses jääkreostusest, Kohtla-Nõmme
endise rehvitehase pinnasest eemaldatakse 1200 tonni õliseguseid jäätmeid (naftasaaduste ja põlevkiviõliga
on pinnas saastunud ligi kahe meetri sügavuselt, seetõttu on reostunud
ka põhjavesi); katsetatakse baktertöötlusi, selle tehnoloogiaga ohutustatakse pinnast eemaldamata 340 m3
Pahnimäe asflatbetoonitehase jääkreostust.
Samuti tehakse mitmesuguseid
uuringuid, mis annavad võimaluse
hinnata piirkonna veekogude tegelikku reostatust ja planeerida seisundi parandamise abinõusid. Peale vee-
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kogude puhastamise ja jääkreostuse eemaldamise taastatakse projekti
raames kümne aasta vältel Virumaa
jõgede kalade kudemisalasid.
„Kalastik on üks prioriteetsetest
valdkondadest, mis annab võimaluse
hinnata projekti edukust, kuna taastatud elupaikadega jõgedesse taasasustatakse regulaarselt lõhet. Ikka
selleks, et tekiks isetaastuv lõheliste
populatsioon,“ selgitab Mari Sepp.

tada, siis kasvatatakse ja viiakse sellesse jõkke sama liigi isendeid, kes
pärinevad naaberpopulatsioonist.
Seda nimetataksegi taasasustamiseks. „Tavaliselt on asurkonna halva
seisundi põhjuseks ikka inimene, kes
peab oma tegevusele järjest rohkem
tähelepanu pöörama, et oleks võimalik koos loodusega sõbralikult eksisteerida,“ ütleb Kunnar Klaas.
Kalade taasasustamine algab sugukalade püügist ning marja ja niisa
kogumisest. Mari viljastatakse ja
inkubeeritakse. Koorunud vastsed
õpetatakse sööma ehk sööta haarama. Asustamisele saadetavad kalad
kasvatatakse Põlula kalakasvanduse basseinides kuni 2,5-aastaseks.
Asustatakse teadlaste soovituse järgi
kindlatesse jõgedesse ja jõelõikudesse. Purtse jõkke sellel kevadel asustatud kalad olid Põlulas kasvatatud 1,5ja 2,5-aastaseks.
Kunnar Klaasi sõnul on kaheaastased ja osa üheaastasi noorkalu piisavalt suured, et olla valmis paari
nädala jooksul jõest merre rändama.
Meres on lõhele paremad toitumistingimused kui jões. Merre jõudnud
noorkalad asuvad toitumisrändele,
mis hõlmab kaks kuni neli suve. Selle

Seire Narva jõel. Kalu märgistatakse projekti CleanEST raames
ka teistel Eestimaa jõgedel. Kesk
konnaagentuuri projektijuht Timo
Kark selgitab, et keskkonnaagentuuri
ülesanne on jõgede kalastiku seisundi
hindamiseks korraldada ulatuslikku
seiret, mis võimaldab võrrelda kalastiku seisundit praegu ja siis, kui pro-
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15 000 kala Purtse jõkke. Nii lastigi näiteks juba aprilli lõpus koostöös
ühe projektipartneri, RMK Põlula
kalakasvatuskeskusega Purtse jõkke
12 100 üheaastast ja 3200 kaheaastast
lõhe noorkala.
„Ajalooliselt oli Purtse jõgi üks
parimaid lõhejõgesid Eestis. Jõgi oli
tugevasti reostatud põlevkiviõli tootmise pärast Kiviõlis, mis sai alguse
eelmise sajandi kolmekümnendatel
aastatel,“ sõnab RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.
Ta lisab, et kuigi jõe veekvaliteet on
taasiseseisvumise järel paranenud, on
probleemiks jääkreostus jõepõhjas ja
rändetõkked.
Kui jões on mõne kalaliigi asurkond hävinud ja seda soovitakse taas-

aja jooksul rändavad lõhed ringi laial
merealal, mis ulatub Läänemere keskja lõunaosani. Kodujõe lõhn püsib aga
kaladel meeles ning suguküpsuse saabudes naasevad nad samasse jõkke
kudema.
Ligikaudu pooled tänavu jõkke lastud üheaastastest kaladest ei ole aga
füsioloogiliselt veel valmis merre rändama. Nemad jäävad aastaks jõkke ja
laskuvad merre järgmisel kevadel.
„Viiesajale jõkke asustatud kaheaastasele kalale panime individuaalmärgised, mille abil saavad teadlased
uurida lõhe rändeid ja kasvukiirust
ning hinnata taaspüüki. Ikka selleks,
et lõhel läheks tulevikus veel paremini,“ selgitab Kunnar Klaas. Kõikidel
asustatud kaladel on ära lõigatud rasvauim, et neid saaks eristada looduslikest liigikaaslastest.
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Eesti jõgedel on loendatud üle tuhande paisu, millest ligi enamikku ei suuda kalad ületada. Purtse jõel asuv Püssi pais on üks
rändetõkkeid, mis püütakse projekti käigus eemaldada
jekt on lõppenud. Seirel kasutatakse
nii traditsioonilisi teaduspüügivahendeid kui ka moodsat biotelemeetriat.
Põhiliselt seiratakse Narva jõge.
„Eestis on suurte jõgede kalastiku
seire metoodika välja töötatud, aga
seda pole varem testitud. Suured jõed
on Emajõgi ja Narva jõgi. Selle projekti raames saamegi seire Narva jõe
näitel pilootprojektina läbi viia,“ märgib Timo Kark. Ta lisab: „Oleme ise
paigaldanud mõrrad ja teeme koostööd kaluritega. Teatud aja tagant
käime vaatamas, millised on kalaliigid ja missugune on kalade vanuseline ning sooline struktuur.“
Timo Kark tutvustab seireks kasutatavaid kalade individuaalse märgistamise võimalusi: „Oleme tellinud
Austraaliast 4000 kahes eri suuruses
märgist. Iga kala saab eraldi märgistuse. Teeme head koostööd harrastus- ja kutseliste kaluritega, et saaksime infot, kus märgistatud kala liigub. Kui nemad püüavad märgistusega kala, siis palume, et nad teeksid
50
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sellest foto ja saadaksid meile koos
püügiinfoga meiliaadressil margis@
rmk.ee või edastaksid veebiankeedil
(www.rmk.ee/polula). Samuti soovitame märgisega kala igal juhul tagasi
vette lasta, et rännete, kasvukiiruse ja
muude näitajate kohta rohkem infot
saada. Märgiste kogumise ja andmete säilitamise süsteemi on Eestis välja
töötanud RMK Põlula kalakasvandus.“
Üks moodus kalu seirata on akustiline biotelemeetria, mis võimaldab
välja selgitada kalade elupaigaeelistusi ning rändemustreid. „Sellisel meetodil seiret hakkame tegema sügise
poole, kui jõkke tulevad jõesilmud ja
lõhed. Näeb see välja selline, et püüame kala kinni, lõikame kõhu veidi
lahti ja paigaldame pisikese saatja.
Seejärel kleebime kõhu kinni ja laseme kala veekogusse tagasi,“ annab
keskkonnaagentuuri projektijuht ülevaate. Veekogusse paigaldatakse signaali vastuvõtjad, mis salvestavad
kalalt tuleva signaali, kui too vastuvõtjast mööda ujub.

Üht tavalist seiremeetodit, nimelt
elektripüüki, on Narva jõel keeruline rakendada. Seda saab teha üksnes madalamates soppides. Seetõttu
kasutatakse seires eelkõige mõrdu ja
silmutorbikuid. Aeglasemates jõeosades saab kasutada seirevõrke.
Narva jõe seire on üksiti hea võimalus proovida, kui hästi üks või
teine seiremeetod toimib. „Hiljem
saame selle metoodika alusel anda
kalastiku seisundi kohta hinnanguid.
Nende põhjal saame teha otsuseid,
kas ja mida on vaja muuta, et olukord paraneks,“ arutleb Timo Kark.
Sel kevadel prooviti seiremeetodina
edukalt noodapüüki, mida teadaolevalt ei ole Narva jões tehtud vähemalt
25 aastat.
Rändetakistused jäävad minevikku. Üks peamine kalastiku seisundit
mõjutav tegur on jõgede paisutamine, mille tõttu ei pääse siirdekalad
kudealadele, ning see mõjutab otseselt kalade arvukust.
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Paisutamiseks loetakse veetaseme tõstmist üle 0,3 meetri, ent ka
madalam tõke võib olla kaladele ületamatu. Põhiprobleem on inimese
ehitatud paisud, sest nende mõju
loodusele on suurem ja neid on keerulisem lammutada kui looduslikke,
näiteks koprapaise. „Loomulikult on
üksikuid kalaliike ja isendeid, kes on
võimelised paise ületama, aga näiteks jõesilm on üks neist, kelle jaoks
see on võimatu, kuna tema on vilets
ujuja ja liigub enamasti veepõhjas,“
räägib Timo Kark rändetakistustest.
Enamasti on paisud jäänukid ajaloost ega täida enam seda otstarvet
mis vanasti.
Ent enamjaolt on paisud eraomandis, seega peab riik tegema maaomanikega koostööd ning pidama läbirääkimisi paisude eemaldamise kohta.
Õnneks on maaomanikud võrreldes
varasemaga rohkem valmis koostööd
tegema. Projektijuht selgitab, millised
on võimalused olukorda parandada:
„Kõige parem oleks, kui pais saaks
eemaldatud. Aga kui pais on majanduslikult vajalik, siis rajame võimalusel kalapääsud. Võimalusi on mitmeid, levinumad kalapääsutüübid on
tehiskärestik, möödaviik, tiikide kaskaad ja kamberkalapääs.“
Kuna kõikide rändetakistuste
eemaldamiseks ei jagu raha, tuleb
otsustada, millised on otstarbekas
esmalt eemaldada, et kasu kalastikule
ja veekogude seisundile oleks suurim.
Timo Kark meenutab, et 2019. aastal
kaardistati kõik piirkonda jäävad rändetakistused ja tehti järeldused, kuidas need mõjutavad veekogude seisundit. Olukorda ilmestavad kõnekalt
arvnäitajad. Projekti kaasatud veekogudes on inimese ehitatud paise
kokku 68, need paiknevad 29 jõel ja
ojal. Timo Kargi sõnul on meil praegu
rahalisi vahendeid kuue rändetakistuse kõrvaldamiseks. Õnneks saab osa
rändetakistusi lammutada ka käsitsi,
talgute korras.
Kokku on Eestis ligi tuhat paisu,
mis vähem või rohkem takistavad
kalade liikumist. Muu hulgas on probleemiks sileda põhjaga või valesti paigaldatud maanteetruubid. Timo Kark
selgitab, et teinekord tekitavad truu-

LIFE IP CleanEST: ilus ja elus!
10 aasta jooksul Lääne- ja IdaVirumaal
• tehakse pinna-, põhja- ja rannikuvee uuringuid,
• puhastatakse Erra jõe säng ja
kaldad 1,5 km pikkuselt jääkreostusest,
• eemaldatakse
jääkreostust
Kohtla-Nõmmel ja Pahnimäel,
• taastatakse jõgedes kalade kudemisalasid,
• taastatakse kalade liikumisteid,
• taasasustatakse Purtse jõkke
lõhesid.
Projekti rahastavad Euroopa
komisjoni LIFE-i programm ja

Eesti riik, kogumaksumus on ligi
16,7 miljonit eurot. Projekti juhtpartner on keskkonnaministeerium, partnerid on keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, keskkonnainspektsioon, Eesti keskkonnauuringute keskus, Eesti geoloogiateenistus, riigimetsa majandamise keskus, maaeluministeerium,
keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskus, Tallinna tehnikaülikool, Eesti maaülikool, teaduskeskus Ahhaa, Eesti rahvusringhääling, Eesti põllumajandus-kaubanduskoda, The Rivers Trust ja
Viru alamvesikonda jäävad kohalikud omavalitsused.

bid mitmekümne sentimeetri kõrguse astme, mida kalad ei suuda ületada.
Mõnikord on voolukiirus truubis nii
suur, et kaladel on seal raske vastuvoolu ujuda. Sile truubipõhi takistab
näiteks silmudel ujumist.
Peale inimeste loodud paisude ja rändetakistuste on osa süüst
ka loodusel endal, näiteks kobrastel.
Näiteks Pada jõel tekitavad nad suuri
probleeme, sest pärsivad kalade liikumist. Hiljuti eemaldati ühe teise projekti raames talgute korras Pada jõel
mitu paisu, kuid see on järjepidev töö,
koprad ehitavad üha uusi. Oluline
on koostöö eri projektide vahel, mis
aitab tegevusi ja eesmärke võimendada.
„Lisaks kalastiku seirele hindame
ka veekogude ökosüsteemide teenuseid,“ ütleb Timo Kark. Selle raames
kaardistatakse ka muu elustik, eelkõige keskendutakse kaitsealustele liikidele. Kaardile kantakse ka kõikvõimalikud teenused, mida vooluveekogud
pakuvad: veevõtt tehastele, kalakasvatustele, joogivesi, puhastatud reovee suunamine, matkad, kalapüük,
kaitsealuste liikide elupaigad jm.
„Hetkel töötame välja metoodikat ja
samal ajal kaardistame hetkeolukorda ning hindame teenuste väärtust.
Projekti keskel teeme vahehindamise

ja pärast praktiliste tööde teostamist
ka lõpphindamise. Metoodika oleks
tulevikus otsustajatele üheks tööriistaks, mida otsuste tegemisel ja lubade
andmisel kasutatakse. Samas kasutame seda tööriistana juba projekti
jooksul, sest see aitab meil välja valida prioriteetsed paisud, mille eemaldamist või kalapääsu rajamist oleme
valmis CleanEST-i projektist rahastama,“ märgib Timo Kark.
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Veekogu kui elupaik. Ent plaanides
rändetõkkeid kõrvaldada, püütakse
siiski leida kesktee inimeste majandustegevuse, väärtusliku kultuuri
pärandi ja looduskaitse vahel. Paisud
on teinekord vajalikud kalakasvandustele, samuti hüdroenergia tootmiseks, mõni pais on osa ajaloolisest mõisatiigist jne. „Üks näide on
Purtse jõel asuv Sillaoru pais, kus
toodetakse hüdroenergiat, kuid ka
kalade läbipääs on tagatud. Kalade
jaoks ehitatud kalapääs peab olema
kaladele atraktiivne ega tohi olla liiga
järsk,“ arutleb Timo Kark. Ja lisab:
„Teeme seal seiret ja hindame varasemalt rajatud kalapääsude efektiivsust.
Esialgsetele tulemustele tuginedes
saab juba öelda, et ühtekuuluvusfondi toel rajatud kalapääs toimib ning
see on läbitav isegi jõesilmule. Kala
51

jõuab Püssi paisuni, mis on Purtse
jõel järgmine takistus. Selle paisuga
tegeleme projekti CleanEST raames
ning hetkel töötatakse välja võimalikke lahendusi. Püssi pais on hädavajalik tehasele tulekustutuseks vajamineva vee võtuks.“
Timo Kark juhib tähelepanu sellele, et paisud ei avalda mõju üksnes
kalastikule, vaid põhjustavad suuremaid keskkonnamuutusi: „Paisjärv
mõjutab veekogu kui elupaika, selles
hakkab elustik ja kooslus muutuma.
Domineerima hakkavad teised kalaliigid, näiteks haug ja ahven“.
Kalastik on üks valdkond, mida
projekt soodustab, ent seiratakse ka
muud elustikku. Timo Kargi sõnul
on koostöös keskkonnaametiga välja
valitud jõelised elupaigad, mida hakatakse taastama: „Eesmärk on parandada kogu vee-elustiku seisundit.
Parandades veekogu seisundit, mõjutame lisaks kalastikule positiivselt ka
teisi liigirühmi, näiteks paksukojalist
jõekarpi, kes on teise kaitsekategooria
liik. Otsime sünergiat looduskaitsealadega, sest jõed on üks Natura 2000
elupaigatüüpidest“.
Mari Sepp nendib, et selline mastaapne projekt on Eestis esmakordne. „Erinevate valdkondade integ-

Foto: Taavi Bergmann

Looduskaitse

Erra jõgi on olnud Virumaa kalarohkemaid jõgesid, kuid inimtegevuse tõttu on
sellest elu kadunud. Kallast katavad enamjaolt paarikümne sentimeetri paksused
pigilaigud, kohati ulatub nende paksus poole meetrini. Eeldatav pigilaikude maht
on 14 700 km³. Projekti raames eemaldatakse Uhaku karstialal Erra jõe sängist ja
kallastelt jääkreostust 1,5 km ulatuses
reeritus muudab selle nii mahukaks
ja mitmekülgseks. Parandame veekogumite seisundit, sealhulgas taastame jõelisi elupaiku ja toome tagasi
elu sinna, kust see kord kadunud on.
Oleme praegu projekti algusjärgus,
aga väikesi töövõite saame tähistada pidevalt. Näiteks see, et aprillis taasasustati Purtse jõkke 15 300

noorkala, annab juba põhjuse rõõmu
tunda.“
Loe lisaks:
• Vaikmaa, Madis; Vabamägi, Eero 2016.
Arseenitiigid ja pigijõgi: astu mööda IdaViru suurtööstuste mürgiseid jalajälgi. –
Postimees, 26. mai.

Kaia Gil (1986) on projekti LIFE IP
CleanEST kommunikatsioonipartner.

Eesti Eesti
suuremad
suuremad
jahid jahid
ja
ja
Eesti suurimad jahid
katamaraanid.
katamaraanid.
Kevadised
Kevadised
ja katamaraanid.
purjetamised
purjetamised
vastavalt
vastavalt
Hinnaga
alates
€/tund
2+2 reeglile.
2+2 reeglile.

70

Sündmused
Sündmused
merel
merel
juba
juba
2020
aastat.
aastat.

Turvalised
Turvalised
meresõidud
meresõidud
juba aastast
juba 2001.
aastast 2001.
KlientideKlientide
usaldus usaldus
ja tagasiside
ja tagasiside
on meileon meile
alati tähtsad
alati tähtsad
ning püüame
ning püüame
oma teenuseid
oma teenuseid
igati nauditavaks
igati nauditavaks
teha! teha!

Tulge
Tulge
tuulutama
tuulutama

info@sailing.ee
info@sailing.ee
www.sailing.ee
www.sailing.ee
5333 1117
5333 1117

52

|620| EESTI LOODUS AUGUST 2020

Meeldejäävaid
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merel! merel!
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Foto: Helar Laasik

Matkarada

Niisugune lummav vaade rabale avaneb Suuretüki torni kõrgeimalt korruselt

Soo mitut palet näeb
Selli-Sillaotsa õpperajal
Julgelt paaritunnisele ringile minnes olen kursis, et teekond
viib mind sohu. 4,7-kilomeetrisel Selli-Sillaotsa õpperajal on
peale loodusesse sukeldumise võimalus saada teadmisi eri
sootüüpide kohta.
Elen Rekand

V

iimase jääaja lõpul oli
Võrtsjärv tunduvalt suurem; ala, mille ta enda alla
võttis, kutsutakse nüüd Võrtsjärve
nõoks. Looklevad jõed, peale selle
arvukad vanajõed kannavad suurelt
valglalt kokku vihma- ja lumesulamisvee. 1994. aastal rajatud AlamPedja looduskaitseala piirid kulgevadki valdavalt mööda veesooni: lõunas Suur-Emajõgi, idas Laeva jõgi,
54
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läänes Pede ja Põltsamaa jõgi, põhjas
Pedja, Umbusi ja Pikknurme jõgi [2].
Selli-Sillaotsa matkarada on vanim
Alam-Pedjal. Laeva–Palupõhja tee
on ainus maismaad pidi kulgev tee,
mis viib peale Selli-Sillaotsa raja ka
Palupõhja looduskooli juurde ning
Palupõhja küla ümbruses asuvatele
lamminiitudele, kus on haruldaste
linnuliikide elupaigad. Just lamminiitudel asub tosin rohunepi mängupaika; kevaditi käib siin mängimas üle
saja isaslinnu [4].

Laeva–Palupõhja tee on kõrgete pervedega. Pisut kõhedaks
võtab kuuldus, et hea juhuse korral
võiksin siin näha lähenevat põtra,
kitse, metssiga või isegi karu ja
hunti, rääkimata rebastest-kähriku
test. Seekord ma Euroopa suurimat
kõrgejalgset maismaaimetajat ei
märganud, ei otse ega puude vahelt
piilumas. Aga siiski tasub olla valmis kohtuma kas temaga või teiste
metsaasukatega.
Iseloomulikud on suurveeaegsed
üleujutused ning soode-rabade
lähedus ja kehv põllumaa. Seetõttu
on elu siin kandis olnud pigem vaevaline. Õpperaja nimi on antud talukohtade järgi. Praegugi elab siin

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Minnes Selli rajale Laeva poolt,
satun sihvakate taevasse kõrguvate mändide lummusesse. See
on tüüpiline palumännik – kaunis ja
osoonirikas. Rada on mugav, tasane ja
lai. Korraga on siin nii palju rohelist.
Pööran pilgu maapinnale: samblavaip
koosneb karusamblast ja laanikust,
neist kõrgemale turritavad pohla- ja
mustikavarred. Mändide vahele on
siginenud kuuski. Järsku on ümbrus
muutunud üsna vesiseks, liigun
mööda laudteed. Kui laudtee lõpeb,
jõuan kuusikusse.
Kuusik teeb ümbruse tunduvalt
hämaramaks, samas sumedamaks ja
põnevamaks. Hubasust lisab maad
kattev ühtlane samblavaip. Siin hakkavad silma haralised suured kuused
otse raja ääres. See on Suuretüki
kuuseallee, mis kõneleb minevikust.
Võimsad harud kõrguvad kõrvuti
asetsevatel kuuskedel taeva poole.
Need ei ole tavalised kuused, vaid
kaheharulised kuused, kuna mingis
kasvuetapis on neid ladvast kärbitud. Põigates rajalt ühele haruteele,
pääsen lähemale kahele kummituslikule kasele. Need on väga vanad
ja teaksid olnust pajatada, kui vaid
saaksid.
Suuretüki talust ongi järele
jäänud ainult uhkelt kõrguvate
põliskuuskede allee. Kuna see talu
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Foto: Elen Rekand

piirkonnas vähem püsielanikke kui
ühel käel sõrmi. Sõidutee lõpus paikneb Palupõhja küla, kus tegutseb
looduskool. Seal käiakse silmaringi
laiendamas.
Kuivemas kohas sooseljandikul on
asunud Selli talu, mis on rajatud enne
Põhjasõda, 1665. aastal [4]. Mihkel
Sell olevat kroonut teenides viga saanud, ametivõimud aga andnud talle
loa riigimaadele kodu rajada. Mihkel
valis Sellisaare. Nii sai temast tulevase
Sooküla esimene elanik.
Siinse kandi elanikud pidid kasutama taliteed ja sooseljandiku kõrgemaid osi, mis andis võimaluse liikuda neis paigus, kus muidu oli märg.
Sepa ja Varamäe talu rahvas käis üle
raba taliteed mööda põhja poole:
mõne kilomeetri kaugusel asuvasse
Rehesaarde ja Marjasaarde [3].

Kohalike inimeste meenutuste järgi olid siin liivase pinnasega männikus omapärased kartulikoopad, kus hoiti talvekartulit
asus liivase sooranna ääres, said
nad kohalike inimeste meenutuste
järgi endale omapärase kartulihoidla teha, kasutades ära looduslikke
olusid. Liivase pinnasega männikusse
on uuristatud koopad, kus hoiti kartuleid. Talvekartul, mis auku hoiule
pandi, kaeti pealt lahtistest palkidest
katusega, mille peale pandi sammal.
Samblakihile puistati liiva. Nii õnnestus kartulid kenasti ületalve hoida.
Siinse piirkonna olulised taimed on
ka jõhvikad, mis on ajast aega andnud
head saaki ja toidulisa.
Kui kuusik on lõppenud, üllatab

mind oma valgusküllasusega männik. Isegi pilku kõrgustesse heitmata annab männikust tunnistust see,
et teerada on tihedalt kaetud männiokastega. Kohati vilksatab ilusat
heledat liiva – mändidele meeldib
liivane pinnas. Metsaalust katavad
vaibana pohlad ja mustikad. Laiguti
leidub siin-seal samblikke, nagu alpi
põdrasamblik ja islandi käokõrv, kuid
sammaldele ei ole ruumi jäänud. See
männimets ei ole lõputu, mändide
vahelt on taamal näha teistsugust,
väljataolist maastikku. Hakkan lähenema rabale.
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Matkarada
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Olete jõudnud Sillaotsa talu maile. Ja peagi paistab ka raja lõpp, kui alustasite Sellilt

Suuretüki kuuseallee, mis kõneleb minevikust. Võimsad harud kõrguvad kõrvuti
asetsevatel kuuskedel taeva poole

Keerdus puu üsna raja lähedal.
Matkajale on see iselaadne leid

Matkaraja pärl on vaatetorn, mis
annab võimaluse heita ümbrusele pilk kõrgemalt. Männiku servas
asetseb kolmekorruseline vaatetorn.
Seda sooserva kutsutakse Suuretüki
rannaks. Jõudnud torni kõrgeimale
korrusele, märkan suuri aknaavasid.
Seal haarab silm avara vaate kolmes
suunas. Neljandast avast paistavad
mändide latvad. Teadjamatelt loodus
inimestelt olen kuulnud, et siin lähedal on tetrede mänguplats. See on
välja kujunenud põlvkondade jooksul. Selleks et saada elamus tedremängust, tuleb aprillikuus olla tornis aegsasti kohal: juba varahommikul. Tetredel on oma kindlad mängureeglid.

Selleks et
saada elamus
tedremängust, tuleb
aprillikuus olla tornis aegsasti
kohal: juba varahommikul.
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Looduses ei püsi midagi täpselt
samasugusena, kulgemise loomulik osa
on aeglased muutused. See ringkäik
rajal annab ilmeka võimaluse tutvuda soo kolme arenguetapiga: madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba. Kui
minna rajale Selli „väravast“, läbin need
sootüübid küll vastupidises järjekorras.
Ent alustades Sillaotsa „väravast“, saaksin neid näha just soo arengujärjekorras. Aga praegu siis kõigepealt raba.

Raba on hõre, kuid omamoodi lummav. Ta on vaikne. Tillukesed männid jätavad mulje, justkui liiguks aeg
siin aeglasemalt. Tõepoolest, need
kidurad männid on peaaegu saja-aastased. Raba on justkui kausi sees,
mistõttu taimed ei ulatu põhjavee ega
toitva mullani. Rabataimed saavad
toitu üksnes vihmast ja lumest. Vähe
on neid taimi, kellele sellised toitainevaesed olud sobivad. Kuid turbasammaldele on see parim paik.
Turbasammaldel on imepärane võime siduda 20 korda rohkem
vett, kui nad ise kaaluvad. Rabal on
suur tähtsus, kuna ta kogub ja talletab puhast vett. Turbasammal hoiab
keskkonna happelisena. See omakorda takistab orgaanilise aine lagunemist, seetõttu kasvab turbakiht üliaeglaselt: ainult umbes millimeeter
või paar aastas. Selliste nigelate oludega leppivate taimede hulka kuuluvad küüvits ja hanevits, väike kukemari ja veel lumesulamise aegu õitsev tupp-villpea. Viimane on kevadel
ringi luusiva karu eriline maiuspala.
Varem kutsuti siirdesood üle
minekusooks. Muutunud taimestiku
tõttu märkan, et olen jõudnud rabast
siirdesoosse. Ümbrus näib lage, kuid
uhkelt kasvab pilliroog. Juba hakkab ohtralt silma turbasamblamättaid, mis on kõrgemad kui rabas.
Samblamätaste taustal kiikavad kaunilt vastu jõhvikavarred.
Ümbrus on ikka vaikne. Kuni äkitselt – kägu kukub. Seisatan, kuulatan.
Viin uitama läinud pilgu taas enda
ette laudrajale ja meenub, et kunagi
olen siinmail näinud vilkalt liikvele
läinud sisalikku, kes seni oli päikest
võtnud. Nüüdne laudtee on kaetud
võrguga, kus inimesel on julge astuda
ka märjemal ja libedamal ajal. Kuid
sisalikke enam ei paista.
Vaheldust pakub varjuline rabamännik, kuhu nüüd olen jõudnud.
Rästikutele meelepärasel teelõigul
siiski ühtki rästikut ei kohta. Selles
Kõrgepalu männikus torkab silma
sookailutihnik, mille seas kasvab ka
pohla ja mustikat. Sookailu õitsemise
ajal levivad taimes sisalduvad eeterlikud õlid, mis kergesti lenduvad. Neid
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tunneb ära vänge lõhna järgi.
Järsku teeb tee looke ja olengi jõudnud madalsoosse, kus ümbrus on vesisem kui ülejäänud sootüüpidel. Puudest tervitavad peale
väiksekasvuliste mändide kased.
Siin kasvavad soopihl ja ubaleht.
Kolmetised karvadeta rohelised
lehed näivad üldise taimestiku taustal ootamatult lopsakad. Ubalehe
lehed on tuntud väga mõru maitse
poolest. Eemal turritavad suursugused hundinuiad. Tarnamättad vahelduvad veega. Turbasammalt paistab
vähe. Taimestik ongi selles sootüübis
liigirikkam ja lopsakam, kuna taimed
saavad toitaineid ka põhjaveest.
Madalsoo lõppedes jõuan Jõhvi
saarikutele. Kui lasta kujutlusvõimel lennata, võib end leida justkui kõrgete sammastega saalist, kus
on kena vaadelda taevas liuglevaid
pilvi ja heita pilk varem läbitud avarale madalsoole. Nüüd olen jõudnud Sillaotsa talu maile. Ja peagi olen
jõudnud raja lõppu – rahulikku kuusikusse, kust piilub sekka ka mõni
kask ja mänd, puude all terendab
kena laiguke kattekolda.
Tasane retk kulges ringjalt ja tutvustas rabaloodust ning siin kandis elanud inimeste elutegevust.
Mõlemas rajalemineku kohas on tee
ääres väike parkla, kuhu autod jätta,
ja varjualune. Seal saab keha kinnitada; lähedal on ka moodne ökoloogiline kuivkäimla.

Soovõhk

Jõhvikad

Kollane võhumõõk

Murakas

Õpperajal kohtab piirkonnale iseloomulikke taimi

Kuna 1994. aastal loodi AlamPedja looduskaitseala, saame siin
praegu nautida puutumatut loodust.
Siin jätkub ruumi karudele, huntidele, ilvestele, kotkastele jt. Rajal käies
neid alati küll ei näe, kuid nad elavad
siin piirkonnas.
1. Ader, Arne; Začek, Sven 2012. Alam-Pedja.
Keskkonnaamet, Harjumaa.

2. Ader, Arne; Tammur, Einar (koost) 1997.
Alam-Pedja looduskaitseala. Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus, Tallinn.
3. Lilles, Ilmar jt (koost) 1939. Eesti talundid.
Tartumaa. Raudvara, Tartu.
4. Püttsepp, Juhani 2019. Alam-Pedja lood.
Mariekuld, Elva.

Elen Rekand (1972) on õppinud Tartu
kutsehariduskeskuses loodusturismikorraldust.

Terve
suve
väärilised matkarajad!
RAAMATUD,
MIS LOEVAD
pegasus.ee
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Fotod: Rauno Kalda

Aasta loom

Eesti
nahkhiirte
ränded
Rõngastatud veelendlane. Rõngastamine on nahkhiirte rännete uurimise põhimeetod

Ränneteks nimetatakse mõne loomaliigi korrapäraseid,
suhteliselt pikki ja enamasti aastaaegade vaheldumisega
seotud liikumisi elupaikade vahel. Rändeid teevad nii lendavad, maismaal kui ka vees liikuvad loomad. Lendajate
seas on hästi tuntud rändajad linnud, vähem teatakse, et
pikamaarändureid leidub ka nahkhiirte seas.
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indude rännet on maininud
juba antiikaja õpetlased, kuid
nahkhiirte ränded avastati
üsna hiljuti. Esimesed aimdused selle
kohta pärinevad Põhja-Ameerikast
19. sajandi lõpust. 1897. aastal kirjutas Ameerika loodusteadlane Gerrit
S. Miller ajakirjas Science mitme allika põhjal, et mõndagi nahkhiireliiki
on talviti pandud tähele piirkondades, kus nende sigimist teada ei ole.
Ta on märkinud ära ka kirjutise, mis
otsesõnu kinnitab kahe nahkhiireliigi rändeid, ning kirjeldanud omaenda vaadeldud nahkhiirte rännet

Eestis rõngastatud nahkhiirte
taasleidude põhjal tõestatud
pikamaaränded

hõ
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Oliver Kalda, Rauno Kalda

Massachuchetsi osariigis [6]. Umbes
samal ajal avaldati ka Euroopas esimesed arvamused, et osa nahkhiiri
vahetab regulaarselt suviseid ja talviseid elupaiku [2].
Ränded on oluline osa paljude nahkhiireliikide elukäigust, kuid
praeguste teadmiste järgi on käsitiivaliste seas ränded siiski suhteliselt
vähe levinud. 202 tänapäevaks eristatud käsitiivaliste perekonnast [5] on
rändavaid liike teada 15 [6]. Ent paljudes piirkondades on nahkhiirte bioloogia kohta veel vähe teada, ilmselt
avastatakse lähitulevikus ränded veel
mitmel nahkhiireliigil.
Nahkhiirte rändeid uuritakse rõngastamise abil. Esialgsed arvamused nahkhiirte rännete kohta põhinesid
peamiselt oletustel, rännetega seletati
nahkhiirte hooajalist leidumist mõnes
piirkonnas. Täpsemaid andmeid rännete kohta hakkas kogunema alles siis, kui
nahkhiiri hakati rõngastama. Esimesed
katsetused selles vallas tehti 20. sajandi
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esimestel kümnenditel, seejärel kogus
rõngastamine hoogu paljudes maades,
sealhulgas Eestis [2].
Eestis rõngastas esimese nahkhiire
Tiit Randla 9. novembril 1947. aastal.
Rõngastatu oli Tallinna külje all paiknevates Laagri käikudes talvitunud
pruun-suurkõrv (Plecotus auritus).
Aastatel 1947 kuni 1996 sai Eestis
rõnga üle 16 000 nahkhiire, viimastel
aastatel on nendele lisandunud ligikaudu poolteist tuhat looma.
Praegusajal rõngastatakse nahkhiiri peamiselt suvistes elupaikades,
kuid varem, aastatel 1947–1993, on
neid enamasti rõngastatud talvituspaikades. Talviti rõngastades on võimalik aga infot koguda vaid paiksete
liikide kohta, kes jäävad Eestisse talvituma. Siiski rõngastati ka tol ajavahemikul väiksemal hulgal loomi muudel aastaaegadel. Nii on saadud teavet
ka Eestis elavate nahkhiirte pikamaa
rännete kohta [3].

Kuidas saada üle mere?

M

itme rändse nahkhiireliigi levila põhjapiir
jääb Lõuna-Soomesse
ja Rootsisse. Et liikuda talvitusaladele ja tagasi, on neil kaks võimalust: kas lennata piki rannikut või
ületada ka suuremaid merealasid.
Mööda rannikut rännates on teekond pikem, kuid teel leidub puhkevõimalusi, kus kehva ilma puhul
varjuda.
Üle mere lennates on vahemaa
lühem, ent karmi ilma saabudes
ei ole varjuda kuskile. Arvatavasti
on Läänemerel mitu olulist piirkonda, kustkaudu nahkhiired
merd ületavad. Need alad tuleks

gita lennata ainult lõuna poole, nina
võidakse pöörata ka muudesse ilmakaartesse. Näiteks viimastest aastatest on teada kaks leidu, kus veelendlased siirdusid Vana-Vigalast
talvituma põhja poole, Tallinna külje
all paiknevasse tunnelisse.

Oletatavad tähtsamad
nahkhiirte rändeteed
Läänemerel
SOOME
ROOTSI
EESTI
LÄTI
TAANI

SAKSAMAA

LEEDU

POOLA

kindlasti välja selgitada ja võtta
arvesse näiteks avameretuule
parke rajades.

Pikamaarändurid on liigid, kelle
ränded ületavad 1000 kilomeetri
piiri. Selliseid rändeid sooritavad liigid, kelle talviseid harjumusi ei suuda
kohalikud olud rahuldada. Näiteks
nii mõnigi rändliik soovib talveune
veeta puuõõnsustes, kuid põhjamaistes oludes pole see võimalik. Puud ei
paku külma eest piisavalt kaitset ja
seega tuleb liikuda sobivama kliimaga aladele.
Läänemere piirkonda asustavatest nahkhiirtest peetakse pikamaaränduriteks kuut liiki: pargi-nahkhiirt (Pipistrellus nathusii), kääbusnahkhiirt (P. pipistrellus), pügmeenahkhiirt (P. pygmaeus), suurvidev-

last (Nyctalus noctula), väikevidevlast
(Nyctalus leisleri) ja hõbe-nahkhiirt
(Vespertilio murinus) [2, 4].
Tänu rõngastamisele on Eestis tehtud kindlaks pargi-nahkhiire, suurvidevlase ja hõbe-nahkhiire pikamaaränded. Neist esimese liigi kohta on
saadud kuus taasleidu ning ülejäänute kohta üks. Pikima tõestatud rände
on Eesti nahkhiirtest sooritanud pargi-nahkhiir, kes rõngastati 1986. aastal Võrtsjärve limnoloogiajaama juures ning sattus taas nahkhiireuurijate
kätte 1530 km kaugusel Rotterdami
linnas 1987. aasta 9. märtsil.
Ainus teadaolev Eesti hõbe-nahkhiire taasleid pärineb aga Austriast
Steyri linnast (13.11.1988), rõnga oli
see loom saanud sama aasta suvel
taasleiu kohast linnulennult 1440 km
kaugusel Alatskivil (29.07.1988).
Kõige hiljutisem pikamaaränduri
taasleid pärineb 2018. aastast: 2. septembril 2017. aastal Palupõhjas rõngastatud suurvidevlane leiti järgmise aasta 24. jaanuaril talvitumas IdaSaksamaal Babowis.
Viimasel aastakümnel on sagenenud teated selle kohta, et mõni rändliikide isend on leitud keset talve
oma suviselt elualalt. Mitmel pool
Põhja-Euroopas, sealhulgas Eestis, on
osa hõbe-nahkhiiri otsustanud jääda
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Kui kaugele nahkhiired Eestist rändavad? Liikumisulatuse alusel jagatakse nahkhiireliigid paikseteks ning
lähi- ja pikamaaränduriteks. Päris
paikseteks liikideks peetakse liike,
kelle aastane liikumisraadius jääb
50 kilomeetri piiresse. Paikseteks
peetakse meie liikidest näiteks
pruun-suurkõrva, põhja-nahkhiirt
(Eptescius nilssonii) ja tõmmulendlast (Myotis brandtii), kelle taasleiud
Eestis on pärinenud rõngastuspaigast mõnekümne kilomeetri kauguselt [3].
Ent nahkiirte käitumine võib küllaltki palju oleneda asukohast: mõni
liik võib mõnes areaali osas olla paikne ja teisal sooritada rändeid. Näiteks
Saksamaal on tõmmulendlane läbinud üle 300-kilomeetrisi teekondi
ning rekord ulatub lausa 618 kilomeetrini [2].
Lähiränduriteks
nimetatakse
neid nahkhiiri, kes rändavad suviste ja talviste elualade vahel kuni
1000 kilomeetrit. Nii on teada, et
Eesti vee- ja tiigilendlane (Myotis
daubentonii ja M. dasycneme) ning
Nattereri lendlane (M. nattererii)
võivad rännata sadakond kilomeetrit. Talvituspaiga leidmiseks ei pruu-

Nii mõnigi
rändliik soovib
talveune veeta
puuõõnsustes, kuid
põhjamaistes oludes pole
see võimalik.
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Aasta loom

Euroopa pisimate nahkhiirte sekka kuuluv pargi-nahkhiir (pildil kõrvuti männisuruga) sooritab väga pikki rändeid
talvituma suvisele elualale. Samuti
on kinnitust leidnud pargi-nahkhiire talvitumine 2018.–2019. aasta talvel Soomes [1], ehkki tavaliselt on
selle liigi talvitusalaks peetud Kesk- ja
Lääne-Euroopat.
Kus nahkhiired rändavad? Nüüdis
ajal uuritakse nahkhiirte rändeid
peamiselt rõngastamise kaudu.
Õigupoolest annab see rännete kohta üsna vähe informatsiooni.
Rõngastamine võimaldab meil heal
juhul teada saada kaks kindlat punkti, kus nahkhiir oma aastaringi jooksul paikneb, kuid vahepealne teekond jääb teadmata. Kombineerides
rõngastamisega muid meetodeid, on
veidi selgitatud sedagi, mida nahkhiired rände ajal teevad.
Üldise arusaama järgi rändavad
nahkhiired sageli mööda rannikut,
aga ka suuremaid jõgesid pidi. Need
on rändel kindlad maamärgid ning
aitavad hoida õiget suunda. Nii näiteks õnnestus Matti Masingul ja Lauri
Lutsaril 1980. aastatel Eesti edela60
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rannikul Kabli linnujaamas tabada
ühel rändeperioodil kõik toona Eestis
teada olnud 11 nahkhiireliiki.
Ent mööda rannikut lennates võib
rändetee vahel muutuda küllaltki
pikaks, seetõttu võetakse mõnikord
ette lühem teekond üle mere. Soome
lõuna- ja edelarannikul on teada mitu
kohta, kus nahkhiired rändeperioodil
arvukalt kogunevad, et soodsa ilma
korral üle Läänemere lennata. Kuna
vahepeal puhkevõimalusi ei ole, ületatakse suur mereala ühe hooga.
Eesti rannikul on aastate jooksul
tehtud mitu nahkhiirte rände uuringut, mis on andnud teavet rände ajastuse ja rändeteede kohta. Esimesi
rändliikide isendeid võime Eestis
kohata mai alguses, kuid suuremal
hulgal jõuab neid kohale mai teisel
poolel ning kuu lõpuks on ränne läbi.
Sügisel hakkavad rändurid liikuma
augusti alguses ning kõige hulgalisem on ränne augusti teisel poolel.
Viimaseid rändavaid isendeid kohtame siinmail tavaliselt septembri
lõpus.

Rändavate isendite suhtelise rohkuse kohta andis infot rändeseire,
mida tehti aastatel 2005–2009. See
näitas, et sügisel kohtab rändajaid
põhiliselt läänerannikul ja Peipsi
rannikul; põhjarannikul leidub rändavaid nahkhiiri rände ajal märksa
vähem [4].
Viimastel aastatel on Eestimaa
looduse fond uurinud rännet ka avamerel. On selgunud, et sügisel kohtab rändliike rannikust üle 10 kilomeetri kaugusel. Enamjaolt on tegu
pargi-nahkhiirega, kuid kohtab ka
suurvidevlast ning koguni põhjanahkhiirt, keda peetakse paikseks
liigiks. Ehkki avamerel on nahkhiiri
registreeritud tunduvalt hõredamalt
kui rände ajal rannikul, tuleb meeles pidada, et meri on suur ja lai ning
nahkhiirte salvestaja katab vaid oma
lähiümbruse. Seega võib meie rannikumere kohal rännata tegelikult
üpris palju nahkhiiri.
Nii avamere kui ka maismaa
kohal kulgevaid rändeteid tuleb
tulevikus kindlasti täpsustada, sest
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Tõmmulendlane, kes sai endale n-ö juubelirõnga, tähisega BV1000

Nahkhiirte rõngad
Nahkhiirerõngad
kinnitatakse
nende küünarvarre külge. Erinevalt
linnurõngastest ei suruta nahkhiirerõnga otsi teineteisega kokku,
vaid nende vahele jäetakse pilu tiivamembraani jaoks. Õigesti paigaldatud rõngas peab saama küünarvarre ühest otsast teise libiseda. Nahkhiirerõngaste servades on
labad, et vältida lennunaha vigastusi.

Nagu linnurõngaste puhul peab
ka nahkhiirerõngaste üle Eestis
arvet Matsalu rõngastuskeskus,
kuhu tuleks leitud rõngastest teatada. Varasematel aegadel on nahkhiiri rõngastatud ka kohandatud
linnurõngastega, mis algul kandsid tähist „Est.Tartu“, hiljem aga
Moskva ja Matsalu rõngastuskeskuse nime.

T ULE MEILE ÕPPIMA!
AEDNIK – köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus, puukool, iluaiandus
FLORIST – lille- ja taimeseaded, lillekaupluse töö
KESKKONNAKAITSE – Eesti fauna ja floora, loodushoid, jäätmemajandus
MAASTIKUEHITAJA – haljastus, puit- ja kivirajatised aias, sillutised
TEKSTIILKÄSITÖÖLINE – õmblemine, tikkimine, kudumine, heegeldamine

ROHKEM INFOT KOOLI JA ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA

www.aianduskool.ee
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Urmas Tartes

Saame tuttavaks!

Vapsikute trofallaksis: üks pesakonnakaaslane toidab teist

Ühiselulised

herilased
Augustikuus sagenevad tahes-tahtmata inimeste ja ühiseluliste herilaste kokkupuuted. Seepärast on paras aeg neid
põnevaid putukaid paremini tundma õppida. Ehk aitab
herilaste tundmine ka inimesi, kes neid pelgavad, sest teatavasti kardetakse seda, mida ei tunta.
Villu Soon

H

erilaste sugukondadest oli
juttu eelmises Eesti Looduse
numbris [5]. Sealt võib lugeda, et ühiselulised herilased kuuluvad
koos mitmete erakeluliste saviherilastega voltherilaste (Vespidae) sugu62

|630| EESTI LOODUS AUGUST 2020

konda. Eestist on leitud ühiselulisi herilasi kahest alamsugukonnast:
kärjeherilased (Polistinae; Eestis
1 liik) ja ühisherilased (Vespinae;
Eestis 11 liiki).
Ka ühiselulistest herilastest eraldi on Eesti Looduses korduvalt juttu
tehtud. Nende eluviisidest võib pike-

malt lugeda Vambola Maavara põhjalikust kirjutisest [2], pesitsuskommetest on kirjutanud Jaan Luig [1] ning
omapärastest kärjeherilastest saab
teadmisi Mati Martini ja Jaan Luigi
ühisartiklist [3].
Vähevõitu on aga kirjutatud Eesti
ühisherilaste liikidest, eriti sellest, kuidas neid ära tunda. Mõnikümmend
aastat tagasi avaldatud Eesti ühis
herilaste ülevaade [4] on praegugi
täiesti piisav liikide määramiseks.
Paraku pole huvilistel seda trükist
lihtne kätte saada. Samuti on teadmised Eesti liikidest täienenud, süstemaatika perekonna tasemel muudetud, aga ka fotograafia vahendid
arenenud. Seetõttu on igati asjakohane avaldada uus praktiline abivahend,
millega Eesti liike määrata.
Siinne määramisskeem sobib vaid
emaste ja tööherilaste kohta; isaseid isendeid on märksa keerukam
määrata, seepärast ei ole neid siia ei
kaasatud. Isaseid herilasi võib kohata vaid suve lõpus, kui koorub uus
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Foto: Villu Soon

Isaseid ühisherilasi iseloomustavad pikad tundlad ja pikk tagakeha, mõlemad on lüli võrra pikemad kui emastel ja töölistel. Samuti
puudub neil astel ning tagakeha ei
ole tipust teravnenud. Isaseid ühis
herilasi kohtab ainult suve lõpus
ning nende liiki on raske määrata.
Pildil on isane liht-maaherilane

Foto: Villu Soon

Liht-maaherilase pesa ava
Foto: Urmas Tartes

suguvõimeliste herilaste põlvkond.
Pärast koorumist veedavad nad
mõnda aega pesas, kus nad paraku pesa ehituses ja toidu varumises
kaasa ei löö. Hiljem pesast väljununa nad sinna tagasi ei lähe ning neid
võib leida enamasti sarikalistel nektarist toitumas.
Ühiseluliste herilaste määramisel
saab suuresti tugineda värvustunnustele, aga veidi tuleb vaadata ka kehaehitust, ennekõike pea piirkonnas.
Et siinsest määrajast paremini aru
saada, peab tundma mõningaid herilaste kehaosi.
Teatavasti koosneb putukate keha
kolmest osast: pea, rindmik ja tagakeha. (Huvitav on siinkohal märkida,
et herilastele ja teistele rippkehalistele
omane peenike „talje“ kuulub tegelikult tagakeha koosseisu.) Rindmikule
kinnituvad mõlemad tiivapaarid ja
kõik kolm jalapaari. Herilase tundlate
ja lõugade vahel asub näokilp, mille
kuju, punkteeritus ja värvus on ühiseluliste liikide olulised määramis
tunnused.
Herilaste perekondi eristades on
tähtis veel teada, et põseks nimetatakse piirkonda ülalõua ja liitsilma vahel. Pea küljeosa, mis jääb liitsilmast tahapoole, nimetatakse aga
oimuks. Ühisherilaste liitsilmad on
iseloomuliku neerja kujuga, silma
siseservas paiknevat sissesopistust
nimetatakse silmasämbuks. Pea ülaosas, liitsilmade vahel, paiknevad
pisikeste täppidena täppsilmad.
Ühisherilasi määrates tuleb arvestada, et nende värvus on üsna varieeruv. Määrajas leiduvate piltide värvusmustri vaatlemisest üksi ei piisa,
et liik kindlaks teha, ennekõike tuleb
jälgida kirjeldatud määramistunnuseid.

Soo-kärjeherilase (Polistes nimpha)
emane jahutab hauet, lehvitades tiibu

Vapsik (Vespa crabro)

Ühisherilasi
määrates tuleb
arvestada, et nende
värvus on üsna varieeruv.
elavad herilased seda teevad.
Soo-kärjeherilasi võib Eestis enamasti kohata kuivas ja päikesepaistelises maastikus. Nimetusele kohaselt

sobib levila põhjapiiri lähedal neile
mitmesugune rabamaastik.
Soo-kärjeherilaste pesakonnad ei
arene eriti suureks ning pesa ainsa
kärje läbimõõt ei ulata suve lõpuks üle
kümne sentimeetri. Kärjeherilased ei
ole agressiivsed, isegi oma pesa kaitsel nad pigem lahkuvad ja ootavad
ohu möödumist, selle asemel et oma
elu ohtu pannes seda kaitsta.
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Liikidest lühidalt
Soo-kärjeherilane (Polistes nimp
ha) on meie ainus kärjeherilaste perekonna ja alamsugukonna esindaja;
siin elutseb ta oma levila põhjapiiri
ligidal [3]. Troopilistel ja lähistroopilistel aladel on see perekond võrdlemisi liigirikas. Usutavasti ei sobi jahedam kliima neile seepärast, et nad ei
kata oma kärgi nii, nagu teised Eestis
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Eesti loodus
ALUSTA MÄÄRAMIST SIIT
TAGAKEHA ALGUS
SUJUVALT LAIENEV

TAGAKEHA ALGUS
JÄRSULT LAIENEV

soo-kärjeherilane
(Polistes nimpha)

PEA
SILMADE TAGA
LAIENENUD

PEA EI OLE
SILMADE TAGA
LAIENENUD

vapsik

(Vespa crabro)

TAGAKEHA ALGUSES
OSALISELT RUUGE

ruske-maaherilane
(Vespula rufa))

PÕSK LAI (KÕRGE)
SILMASÄMP
ÜLENI KOLLANE

suur-metsaherilane

SILMASÄMP
VAID OSALISELT KOLLANE

(Dolichovespula media)

TAGAKEHA ALGUSES
OSALISELT RUUGE

TAGAKEHA EI OLE
RUUGE

norra-metsaherilane
(Dolichovespula norwegica)

NÄOKILBI
ALANURGAD
TERAVNURKSED

Herilase pea
TÄPPSILM

SILMASÄMP
LIITSILM
NÄOKILP

NÄOKILP KESKEL
TIHEDALT PUNKTEERITUD
JA MUSTA TÄPIGA

Dolichovespula omissa

PÕSK
TUNDEL
ÜLALÕUG
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NÄOKILP KESKEL HÕREDALT
PUNKTEERITUD JA MUSTA LAIGUGA

kägu-metsaherilane
(Dolichovespula adulterina)

Eesti ühiseluliste
herilaste määraja

PEA

RINDMIK

TAGAKEHA

SILMASÄMP
OIMUVÖÖT
PÕSK

PÕSK KITSAS
ÜLALÕUG

Herilase
kehaehitus

TAGAKEHAL POLE
RUUGET VÄRVI

SILMASÄMP VAID OSALISELT
KOLLANE

SILMASÄMP
ÜLENI KOLLANE

kägu-maaherilane
(Vespula austriaca)

KOLLANE OIMUVÖÖT KATKESTATUD
VÕI VÄHEMALT MUSTA TÄPIGA

liht-maaherilane
(Vespula vulgaris)

OIMUVÖÖT ÜLENI
KOLLANE

täpik-maaherilane
(Vespula germanica)

NÄOKILBI
ALANURGAD
NÜRINURKSED

NÄOKILP ÜLENI KOLLANE
VÕI MUSTA TÄPIGA

päris-metsaherilane
(Dolichovespula sylvestris)

NÄOKILP MUSTA
LAIGU VÕI PIKITRIIBUGA

saksi-metsaherilane
(Dolichovespula saxonica)
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Norra-metsaherilane (Dolichoves
pula norwegica). Tüüpiliselt on norra-metsaherilasel tagakeha teisel või
ka esimesel lülil külgedel punakat
tooni laigud, aga harva võivad need ka
puududa. Sel juhul sarnaneb ta välimuselt suuresti saksi-metsaherilasega. Et neil vahet teha, tuleks vaadata
täppsilmi: norra-metsaherilase tagumised täppsilmad on teineteisest kaugemal, võrreldes kaugusega esimesest
täppsilmast, moodustades täisnurkse
kolmnurga, seevastu saksi-metsaherilase täppsilmad moodustavad enam66
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Foto: Villu Soon

Saksi-metsaherilane (Dolichovespula
saxonica)

Päris-metsaherilane (Dolichovespula
sylvestris)

Kägu-metsaherilase (Dolichovespula
adulterina) isane Põhja-Ameerikast

Dolichovespula omissa

Sageli nimetatakse
vapsikut
vaablaseks, mis
pole siiski päris korrektne.

Eestis on norra-metsaherilane
levinud kogu maal, kuid võrdlemisi
haruldane liik.

Foto: gailhampshire / flickr.com

Norra-metsaherilane (Dolichovespula
norwegica)

Foto: Tobias1984 / Wikimedia Commons

Suur-metsaherilane (Dolichoves
pula media). Nagu kõik metsaherilased riputab suur-metsaherilane oma
pesa kuhugi varjulisse kohta maapinnast kõrgemale. Sageli võib pesa paikneda aga lihtsalt okste külge kinnitatuna puuvõras. Kuna liik asustab enamasti loodusmaastikke, ei puutugi ta
inimestega tihti kokku. Aga kui nad
siiski inimeste lähedusse pesa ehitavad, siis ei jää see märkamata, sest
pesa mõõtmed võivad suve lõpuks
olla üsna suured.
Suur-metsaherilane on kõikjal
Eestis levinud, kuid mitte sage.

Suur-metsaherilane (Dolichovespula
media)
Foto: Villu Soon

Vapsik (Vespa crabro) on meie suurim ühiseluline herilane ja üks suurimaid putukaid Eestis. Oma suuruse
tõttu on ta hästi tuntud. Pesa ehitavad vapsikud varjatud kohta enamasti maapinnast kõrgemale. Tüüpilisel
juhul on pesa puuõõnsuses, aga sobivad ka linnupesakastid või varjulised
kohad hoonetes. Harvem võib pesa
paikneda ka madalamal, näiteks tühimikus kivide vahel.
Sageli nimetatakse vapsikut vaablaseks, mis pole siiski päris korrektne:
teadlaste kokkuleppe järgi kannavad
vaablase nimetust hoopis need kiletiivalised, kes kuuluvad pidevkehaliste alamseltsi.
Vapsik on kogu Eestis levinud
tavaline liik.

Katja Schulz / Wikimedia Commons

Liigi arvukus on meil pidevalt suurenenud ning Lõuna-Eestis kohtab
teda nüüd juba üsna sageli. Eesti põhjaosast ja läänesaartelt pole teda veel
leitud.

Foto: S. Rae / Wikimedia Commons

Saame tuttavaks!

vähem võrdkülgse kolmnurga.
Norra-metsaherilane riputab oma
pesa samamoodi nagu suur-metsaherilane kuhugi taimestikku, harvem teistesse varjulistesse kohtadesse. Sagedasem loodusmaastikus, eriti
rabades ja soostunud maastikel.

Saksi-metsaherilane (Dolichoves
pula saxonica). Rippuvad pallikujulised pesad katusealustes kuuluvad
valdavalt just sellele liigile. Pesad ei
arene siiski väga suureks ning saksimetsaherilased ei ole ka kuigi agressiivsed.
Eesti kõige tavalisem metsaherilane, levinud kõikjal Eestis.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Villu Soon

Foto: Villu Soon

Ruske-maaherilane (Vespula rufa)

Liht-maaherilane (Vespula vulgaris)

Täpik-maaherilane (Vespula germanica)

Kägu-maaherilane (Vespula austriaca)

Foto: Villu Soon

Dolichovespula omissa sarnaneb
eluviisilt eelmise liigiga, aga peremeheks on tal hoopis päris-metsaherilane. Hoolimata peremeesliigi tavalisusest on tegemist väga haruldase liigiga, kelle kohta on Eestis teada vaid
kümmekond leidu.

Foto: Magne Flåten / Wikimedia Commons

Kägu-metsaherilane (Dolichoves
pula adulterina) on parasiitse eluviisiga liik, kes ise pesa ei ehita.
Selle asemel tungib ta teiste metsaherilaste pesadesse ning muneb
sinna oma munad. Töölisi kägumetsaherilasel ei olegi, oma järglased laseb ta üles kasvatada teiste
liikide töölistel, kes ei suuda tema
vastseid oma liigi vastsetest eristada. Kägu-metsaherilane parasiteerib saksi-metsaherilase ja norrametsaherilase pesades.
Kägu-metsaherilane on levinud üle
Eesti, kuid on võrdlemisi haruldane.

Foto: Villu Soon

Päris-metsaherilane (Dolichoves
pula sylvestris) sarnaneb eluviisilt
saksi-metsaherilasega, elupaigana
eelistab mõneti metsasemat maastikku, aga hästi sobivad ka näiteks linnapargid. Päris-metsaherilane on tavalise liigina levinud üle kogu Eesti.

Ruske-maaherilane (Vespula rufa)
paigutab nagu teisedki maaherilased
oma pesa enamasti pinnasesse, harvem varjatud paika maapinnast kõrgemale. Laia levikuga tavaline liik,
kelle pesakonnad ei arene siiski nii
suureks kui kahe järgneva liigi omad.
Liht-maaherilane (Vespula vulga
ris) on Eesti kõige tavalisem herilane ja üks põhilisi liike, kellega inimesel tüli tõuseb. Suve lõpuks on nende
pinnases paiknevad pesad väga suured ja isendirohked. Ühes pesas on
siis tuhandeid töölisi, kes kõik vajavad
toitu, mida on inimese juurest võrdlemisi lihtne leida.

Suur-metsaherilase pesa Tartus Balti kaitsekolledži aknal
Kägu-maaherilane (Vespula aust
riaca) on Eesti ainus parasiitse eluviisiga maaherilane, tema peremeheks
on ruske-maaherilane. Nagu teised
parasiitsed ühisherilased on ta üsna
haruldane liik, kuid leitud siiski nii
Eesti idaosast kui ka läänesaartelt.

meelt. – Eesti Loodus 35 (7): 431–437.
3. Martin, Mati; Luig, Jaan 2008. Sookärjeherilane oma majale katust ei ehita. –
Eesti Loodus 59 (7): 24–26.
4. Remm, Kalle 1983. Eesti ühisherilased
(Hymenoptera, Vespidae). – Abiks loodusevaatlejale 83.
5. Soon, Villu 2020. Eesti herilased. – Eesti
Loodus 71 (7): 16–21.

1. Heinsoo, Erik; Luig, Jaan 2005. Lugeja küsib.
Herilasepesa pööningul. – Eesti Loodus 56
(3): 51.
2. Maavara, Vambola 1984. Herilane ei heida

Villu Soon (1979) on Tartu ülikooli zooloogiateadur, kiletiivaliste spetsialist, töötab ülikooli loodusmuuseumis ja botaanikaaias.
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AUGUST 2020 EESTI LOODUS |635|

Täpik-maaherilane (Vespula ger
manica) on samamoodi kui lihtmaaherilane Eestis väga tavaline ja
sage külaline inimese toidulaual. See
liik on sagedasem just asulate ümbruses.
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Tegutse teadlikult

Kuidas koguda infot ja teavitada

kaitsealustest liikidest?
Foto: Trinus Haitjema / PlutoF

Martin Tikk

L

ooduses liikudes märkame mitut liiki taimi ja loomi.
Sagedamini püüavad pilku
ümbritsevast värvi või muu tunnuse
poolest eristuvad objektid või meile
tuntud olendid. Kohtudes hundi või
ilvesega, on ilmselt peaaegu kõigile
teada, mis liigiga on tegu, kuid paljude harulduste puhul mitte.
Looduses leidub hulganisti liike,
kes esialgsel vaatlusel silma ei torka.
Seetõttu on nende kohta ka vähem
teavet. Seda olulisem on märgata
kaitsealuseid liike ja neist teada anda.
Nõnda aitab iga tähelepanelik loodusesõber infot koguda ning seeläbi tõhusamalt looduskaitset kavandada. Loodusevaatlemise ja harrastusteaduse kohta tasub lugeda mulluses
juuninumbris ilmunud Veljo Runneli
artiklit.
Kaitsealuste liikide leiukohtade
ametlik teave on esitatud Eesti looduse infosüsteemis (EELIS). Sinna
saavad isikliku kasutajatunnusega
sisse logida keskkonnaametnikud ja
-eksperdid, kellel on andmete tarvituse kohta sõlmitud leping keskkonnaagentuuriga.
Avalikult on kättesaadavad kolmanda kaitsekategooria liikide andmed. Nende teadaolevaid täpseid
leiukohti võib vaadata maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 alade kaardirakendusest (geoportaal.maaamet.
ee/est/Kaardirakendused-p2.html) ja
keskkonnaregistri veebirakendusest
(register.keskkonnainfo.ee).
Eesti liikide, sh kolmanda kaitsekategooria liikide täpsed vaatlusandmed on kõigile kättesaadavad
eElurikkuse portaali (elurikkus.ee)
kaudu, kust leiab ka liikide kirjeldusi koos fotode ja helidega ning saab
vaadata huvipakkuvas ümbruskonnas registreeritud liike. Selles por-
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Näide suurepäraselt dokumenteeritud taimevaatluse kohta: jänestarna (Carex
leporina) vaatlusele 9. juunil 2019 Haeska lähedal on lisatud taime üldvaate foto ja
pilte määramistunnustest
taalis on üle nelja miljoni andmekirje.
Liikide leiuandmed on näha ka
loodusvaatluste andmebaasis (lva.
keskkonnainfo.ee), selle kohta vaata
ka Eesti Loodus 2012, nr 5. Sealt
andmebaasist on võimalik alla laadida loodusvaatluste nutirakendus ning
enda kogutud vaatlusandmeid lihtsalt sisestada. Oma kinnistule jäävate kõigi kaitsekategooria liikide kohta
saab infot, kui logida end sisse metsaportaali (register.metsad.ee/#).
Kaitsealuseid liike aitavad tuvastada nutirakendused. Neist oli pikemalt juttu Eesti Looduse mulluses
juuninumbris. Kõige otstarbekam on

siiski võtta aluseks määrajad, mille
abil saab kindlate tunnuste alusel eristada sarnaseid liike. Keskkonnaameti
liigikaitse büroo juhataja Marju Eriti
sõnul on enamiku liigirühmade kohta
olemas eestikeelsed määrajad trükistena. Mõningaid liike, näiteks kaunist kuldkinga, limatünnikut, kõret ja
suitsupääsukest, on väga lihtne õppida ära tundma.
Kui looduses liikuja leiab tõenäolise kaitsealuse taimeliigi, siis tasub
teha foto nii taimest tervikuna kui ka
lähifoto õitest, lehtedest ja viljadest.
Enamasti sellest piisab, et liiki määrata, ehkki mõne liigi saab kindlaks teha
ainult luubi abil. Fotot tehes tasub olla
ettevaatlik, sest taimi ei tohi ära tallata.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kui ise määrata ei oska, võib pöörduda keskkonnaameti või asjaomase
huviklubi, näiteks orhideede puhul
Eesti orhideekaitse klubi või MTÜ
Käoraamat poole. Abi saab ka sotsiaalmeediast, näiteks Facebookirühmadest „Loodusesõbrad“, „Eesti
maa floora“, „Väikesed elusolendid“
jpt. Kaitsealuste ja võimalike võõrliikide infopäringud võib koos fotode, asukohakoordinaatide, leidmise kuupäeva ja leidja nimega saata
keskkonnaametile: info@keskkonnaamet.ee.
Loomaliike on keerulisem määrata: kaugelt on neid raske fotole saada,
pealegi on oluline eristada, kas loomi
on kohatud nende sigimisalal või olid
nad seal pigem juhuslikult. Enamik
loomaliike rändab pärast sigimis
aega talvitusaladele ning võib rände
perioodil sattuda kuhu iganes.
Teave sügisel silma hakanud lendava kotka kohta ei ole kuigi väärtuslik, sest see võib juhtuda peaaegu kõikjal loodusmaastikus. Ent metsas suure okstest risupesa leidmine
on tähtis info, millest tasub kindlasti keskkonnaametile või kotkaklubile
teada anda.
Ka mõned koduaedades leiduvad
liigid on kaitse all, näiteks suitsupääsukesed ja kimalased. Oluline on
saada infot nende leviku ja arvukuse

Foto: Ott Luuk

Marju Eriti sõnul ei tasu kaitsealuseid taimi määramiseks kaasa
korjata, sest tegu võib olla väga
ohustatud liigiga, mille iga isendit tuleb hoida. Kolmanda kaitsekategooria liike võib küll vähesel
määral kaasa võtta, aga enne tasub
veenduda, et need ei kuulu esimese
või teise kaitsekategooria taimede
hulka, mille korjamine on seadusega keelatud.
Kui määrang on pigem kindel, võib
vaatluse vastava nutirakenduse kaudu
sisestada loodusvaatluste (LVA) andmebaasi. Kindlasti tuleb lisada fotod
ja võtta mobiiltelefoni või GPS-i abil
asukohakoordinaadid. LVA andmebaasi sisestatud kaitsealuste liikide
andmed vaatavad üle spetsialistid
ja kontrollitud andmed edastatakse
EELISesse.

Väike konnarohi (Alisma gramineum) on arvatud teise kaitsekategooriasse. Teda
võib leida Peipsi ja Emajõe liivastel-mudastel kallastel. Vaatlus peab olema tõendatud fotoga, aga veelgi kindlam oleks herbaareksemplar, mida tohib koguda
ainult siis, kui on saadud asjaomane luba. Seda liiki määrates on kerge eksida

Veebikohti, kust
vaadata ja kuhu
lisada leiuandmeid
• Natura 2000 alade
kaardirakendus:
geoportaal.maaamet.ee/est/
Kaardirakendused-p2.html
• Keskkonnaregistri
veebirakendus:
register.keskkonnainfo.ee
• eElurikkuse portaal:
elurikkus.ee
• Loodusvaatluste andmebaas:
lva.keskkonnainfo.ee
• Metsaportaal:
register.metsad.ee
• Info liikide kohta, mida
koguda ei tohi:
www.riigiteataja.ee/
akt/118062014020

kohta, mis nimetatud liikide puhul
kahjuks kahaneb. Vaatlused, võimaluse korral koos fotodega, saab sisestada loodusvaatluste andmebaasi. Nii
saab igaüks anda oma panuse liikide
ja seeläbi looduse kaitsesse lihtsalt
loodusvaatlusi tehes.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Teiseks on väga oluline kaitsta liikide kasvukohti ja elupaiku endale kuuluval maal. „Kui on teada, et
oma maal elab kaitsealune liik, siis
selle üle tasub uhkust tunda,“ sõnab
Marju Erit. Keskkonnaameti liigikaitse büroost saab alati küsida nõu, kuidas ise kanda hoolt kaitsealuste liikide elupaikade eest.
Maaomanikuna on tähtis jätta
ohustatud metsalinnuliikidele mets
alles ning niita orhidee kasvukohta alles suve teisel poolel, et taimed
jõuaksid viljuda. Ka muru niites on
soovitatav jätta alles ohustatud ja
haruldased liigid, näiteks Noarootsis
on õueala, kus muru on küll madalaks
niidetud, kuid käpalisi on hoolikalt
hoitud – nad kõrguvad uhkelt madala
muru kohal.
Marju Erit lausub: „Lõpuks kõige
olulisem – aidake harida lähedasi ja
tuttavaid. Ei jõua keskkonnainspektorid igale poole kontrollima ega keskkonnahariduse spetsialistid kõigile
haridust andma. Nii palju, kui loodushoiust teate, rääkige edasi. Hoidke ise
loodust ja utsitage oma pereliikmeid ja
sõpru seda samuti tegema!“
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ
rohelise ülikooli peaspetsialist.
AUGUST 2020 EESTI LOODUS |637|
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Fotod: Anne-Ly Feršel

Loodusmaja

Keskkonnaamet kutsub üles harvem muru niitma, et hoida liigirikkust. Seda põhimõtet järgitakse ka Iisaku looduskeskuse
ümbrust hooldades

Iisakus antakse
keskkonnaharidust kahes keeles
Anne-Ly Feršel

I

da-Virumaa looduskaitse ajalugu
ulatub üle 70 aasta taha. Esimese
loodusobjektina siin kandis võeti
1936. aastal kaitse alla toonast presidendilossi ümbritsenud Oru park.
Selle hooldamine andis tööd rohkem kui sajale inimesele. 1938. aastal loodi Eesti esimene sookaitseala
just Ida-Virumaal Ratva rabas, mis
praegu kuulub meie kõige noorema,
Alutaguse rahvuspargi koosseisu.
Alajõe metskonna hoonest energiasäästliku
looduskeskuseni.
Aastail 1967–2006 asus Alajõe metskonna hoone praeguse looduskeskuse kohal. Kui metskonnad liideti, anti hoone kasutada hiljuti loodud riiklikule looduskaitsekeskuse-
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le. Pikka aega oli Ida-Virumaa teiste
maakondadega võrreldes erilaadses
seisus, kuna sealsetel suurtel kaitsealadel polnud administratsiooni. Ligi
kolmandiku maakonna pindalast hõlmavate kaitsealade kaitset korraldasid Ida-Virumaa keskkonnateenistus,
omavalitsused, RMK, MTÜ-d, külaseltsid ja muud ühendused.
Uue keskuse ülesanne oli kanda
hoolt looduskaitse praktilise korralduse
eest, sh pakkuda tegevusi, mis aitavad
omandada loodusteadmisi. Nii kuulusid töötajate hulka ka loodushariduse ja
külastuskorralduse spetsialistid.
Koostati ja tutvustati uusi looduskaitse- ja keskkonnateemalisi teabeja õppematerjale, näitusi ja trükiseid,
korraldati loodushariduse konverents
ning õppereise Eesti teistesse looduskeskustesse.

Üha enam haridusasutusi õnnestus
nakatada õuesõppepisikuga. Loodi
tänini toimiv Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoda. Napi ajaga
suudeti ära teha väga palju tööd.
2009. aastal asutati keskkonnaamet. Seetõttu sai loodushariduse spetsialistist keskkonnahariduse
spetsialist. Mõnevõrra muutusid ka
tööülesanded, kuid looduse tutvustamise ja keskkonnaharidustöö maht
maakonnas ei kahanenud.
Iisaku looduskeskuse uus hoone
sai valmis 2013. aastal, ehitamist toetas Euroopa regionaalarengu fondi
programm. Tartu–Jõhvi maantee ääres asuv looduskeskus hakkab
möödujatele silma oma omapärase
välimusega.
Põhja poolt saabujatele võib see
hoone jääda pisut märkamatuks, sest
madalale ulatuv mätaskatus, kaetud
kukeharjade ja samblaga, ning akendeta fassaad loob mulje suletusest ja
privaatsusest. Kuid lõuna poolt lähenejaid tervitab suurte akende ja avara
terrassiga valgusküllane maja. Väliselt
väheldane hoone üllatab aga sisemise

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

avarusega; ekspositsioone võib seal
näha ka mõneti tavatutes kohtades.
Maja on projekteeritud keskkonnahoidlike põhimõtete järgi, mõeldud
on mitmesuguste energiaallikate tarvitusele, jäätmetekke vähendamisele
jms. Muu hulgas kasutatakse majas
päikese- ja tuuleenergiat ning maakütet. Keskuses on kaldtee ja invatualett. Hoone põhikorrusel saab vabalt
liikuda ratastooliga.
Haridustöö. Iisaku looduskeskuse kakskeelne ekspositsioon tutvustab viimase jääaja mõjutusi ja IdaVirumaa eriliste maastike teket: struugasid ehk vanajõgesid ja luhti, mandriluiteid ehk kriivasid, oose, mõhnu,
soid ja metsi. Neid omapäraseid maastikke saab näha ja uurida keskuse lähedalt algavatel matkaradadel. Näiteks
algab ja lõpeb keskuse juures 38 km
pikkune Agusalu rattarada.
Keskuse lähedale jääv Tärivere
mägi on üks Eestimaa kõrgemaid
oose. Mäel kasvavas kaitsealuses metsas elab lendorav ja hulk teisi loomi.
Looduskeskus pakub mäel mitmesuguseid õppeprogramme ja tegevusi.
Mäel asuvast 28 meetri kõrgusest vaatetornist saab hea ilmaga
näha põlevkivi kaevandamisest või
töötlemisest tekkinud tööstuslikke
mägesid Kiviõlis, Kohtla-Järvel ja
ka Slantsõs ning muidugi Alutaguse
metsi ja soid.
Lühikese bussisõidu kaugusele jäävad õpperajad soodes. Looduslikult
huvitava ja rikkaliku kultuuripärandiga Kotka rada annab võimaluse tutvuda siirde- ja madalsooga, mandriluidete ja eri metsatüüpidega ning saada
ülevaade, mismoodi on keskkonda
aegade vältel kasutatud. Selisoos saab
korraldada õpet väga kaunis lauka- ja
älverohkes rabas.
Peale Alutaguse maastike tutvustatakse looduskeskuses loodusvarude
säästlikku tarvitust. Täpsemalt vett,
aineringkäiku ja kompostimist, ringmajandust (jäätmetekke vähendamise
võimalusi, jäätmete sortimist ja taaskasutust), maavarasid ning eri energiaallikaid.
Ekspositsioon on loodud nii, et
see toetaks õpilastele mõeldud õppe-

Mõisaaegsest tellisevabriku savivõtuaugust on saanud tiik, mille ääres saab tundma
õppida vee-elustikku. Kevadine õppeprogramm on väga menukas
programme, aitaks teavitada kohalikke elanikke ning tutvustada piirkonda turistidele. Aastas saab õppeprogrammidest osa ligi 4000 õpilast
ja muudest üritustest kuni 2500 täiskasvanut.
Loodus- ja keskkonnateemalisi õppeprogramme korraldatakse nii
Iisaku looduskeskuses kui ka kaitsealadel ning õppeasutuste lähikonnas.
Üks populaarsemaid kevadisi õppeprogramme tutvustab keskuse juures
asuva tiigi elustikku. Uuritakse magevees elavaid organisme, nende mitmekesisust, omavahelisi seoseid ning
mõju meie kõigi heaolule.
Tiik on kunagise Iisaku rüütlimõisa tellisevabriku vana savivõtuauk.
Neist tellistest on ehitatud näiteks
vana postimaja valla keskuse teeristil.
Keskuse välialal on avar väliõppeklass, loodusteemasid tutvustavad
stendid ja lõkkeplats. Keskuse muruplatse niidetakse elurikkuse hoiu põhimõtete järgi, nii ehivad meie haljasalasid ristik- ja käbiheinad, härjasilmad,
kellukad jpt putukatele olulised liigid.
Ida-Viru piirkonnale omaselt käib
töö kahes keeles, sest 70–80% looduskeskuses käijatest kõneleb vene
keelt. Keskusesse tulek on kindlasti vaja enne kokku leppida, sest kõik
meie töötajad on töökohustuste tõttu
üsna liikuvad.

on anda teavet Alutaguse rahvuspargi
kohta. Keskuse juures asub infostend,
mis annab rahvuspargist ülevaate;
keskuses jagatakse rahvuspargi kohta
trükiseid. Hiljuti valmis rahvuspargi varjatud aardeid tutvustav lühifilm
ning alates sügisest saavad huvilised
osaleda maastikumängus.
Mõtte luua Alutaguse rahvuspark
tegi Gustav Vilbaste juba 1920. aastatel, kuid teoks sai see alles 2018. aastal. Üsna inimtühjas Alutaguse rahvuspargis, mis võtab enda alla IdaEesti ulatuslikke metsi, soid ja rannikumaastikke, on läbi aegade laiutanud läbimatud õõtsikud ja mühisenud vägevad metsad ning elanud
palju loomi.
Alutaguse iseloomulik pinnavorm
on mandriluited, mida kohalikud kutsuvad kriivadeks. Need pikad kitsad
liivaseljandikud loovad justkui sildu
üle raskesti läbitavate soomaastike.
Sajandite vältel on Alutagusel
kohtunud eesti, vadja ja vene kultuur. Kalevipoja lugude kõrval on
Alutagusel rikkalik pärimus jumalaemast ja vürstinna Olgast.
Siin asub Eesti suurim vadjalaste kääbaskalmistu; Iisaku piirkonnas
elas vadja juurtega omapärane, kuid
nüüdseks kadunud rahvakild – poluvernikud, kes panid 11. sajandil aluse
Iisaku piirkonna põlisküladele.

Tutvustame Eesti noorimat rahvusparki. Looduskeskuse tähtis ülesanne

Anne-Ly Feršel (1970) on keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, töötab Iisaku looduskeskuses.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Nuputa
Kutsume lahendama bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel olnud ülesandeid.
Proovi järele, kas leiad neile õiged vastused!

1

Fotol on üks vana hoone Sompa kaevanduspiirkonnas.
Leia see hoone kaardilt!

2

Mida on juuresoleval Eesti kaardi väljavõttel
kujutatud rohelise värvusega?

A. Mis on selle hoone koordinaadid?
B. Mis ilmakaarest on pilt tehtud?
C. Mis ajal on pilt tehtud? (varahommikul / enne keskpäeva (enne kl 12) /
keskpäeval / pärastlõunal (pärast kl 13) / õhtupoolikul (kl 18 paiku) /
õhtul (pärast kl 18)

3

Internetist leitud info põhjal otsusta,
millised väited Veneetsia kohta on tõesed.

5

A. Üleujutuste tõttu väheneb turistide arv
Veneetsias
märgatavalt.
B. 2018. aasta
oktoobri lõpus
tõusis veetase
Veneetsias
156 cm üle
tavapärase nulltaseme, sama aasta
jaanuaris olid aga kanalid kuivad.
C. Veetaseme tõusu põhjustavad Veneetsias tõus
ja mõõn, mis on eriti ulatuslikud sügiseti.
D. Veneetsiasse saab sõita autoga.
E. Veneetsia linn on viimase mitmekümne aasta
jooksul vajunud.
F. Veneetsia laguunis on üldine veetase tõusnud.

Uitnärv (nervus vagus) on parasümpaatilise närvisüsteemi närv, mis innerveerib enamikku rindkere
ja kõhukoopa siseelundeid. Milline järgmistest talitlustest on tingitud uitnärvi aktivatsioonist?

A. südamelihase kokkutõmmete nõrgenemine
B. pupilli ahenemine
C. bronhides silelihaste kontraktsioon ja bronhinäärmetes
limatootmise suurenemine
D. põrna kokkutõmbumine
E. soolestiku veresoonte seina
endoteeli
silelihaskiudude
kontraktsioon

4

Aktiivselt jagunevat bakterikultuuri kasvatati radioaktiivselt
märgistatud adeniini (A*) sisaldaval söötmel. Kui kogu bakterirakkudes leiduv adeniin sai märgistatud, külvati bakterid ümber
mitteradioaktiivset adeniini (A) sisaldavale söötmele. Pärast ühte
DNA-replikatsioonitsüklit uuel söötmel analüüsiti bakterite DNA-d.
Milline alljärgnevatest võiks kujutada saadud DNA-d?

A.

A*A*T TGA*TC
T TAACTAG
B. A*AT TGA*TC
T TAA*CTAG
C. AAT TGATC
T TAACTAG
D. A*A*T TGA*TC
T TA*A*CTA*G
E. Radioaktiivselt märgistatud adeniiniga DNA ei replitseeru
märgistamata adeniiniga söötmel.
Küsimused on koostanud:
1., 2. ja 3. küsimus TÜ geograafiaosakond,
4. ja 5. küsimus bioloogiaolümpiaadide ülesannete põhjal
Sulev Kuuse (Eesti bioloogiaolümpiaadi žürii esimees)
Vastused: 1) A. 59°19’35’’N ja 27°16’13’’E, B. läänest, C. õhtupoolikul kl 18 paiku; 2) sood; 3) väide B, C, D, E, F; 4) A; 5) C.

72

|640| EESTI LOODUS AUGUST 2020

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Parim matkavarustus
nõudlikule kasutajale
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Foto: Katre Liiv

Kroonika

24.–28. nädal
Suve nägu juuni

T

Looduse Omnibuss võttis 19.06 ette
õhtuse retke Keila-Joa lossi vaatama
näitust „Kutse ballile“. 20.06 sõideti
Mädapea mõisa pojengipäevale
ja 21.06 Vahenurme puisniidule,
Tolkuse rappa ja Sindi kärestikku
uudistama. 22.06 korraldati õhtune
orhideeretk Nabala looduskaitsealale
ja 26.06 õhtune retk Türisalu randa,
Pakri pangale ja Peetri Tolli taverni.
27.06 sõitis Omnibuss Hiiumaale
ja sealt mere kaudu Kaevatsi laiule. 28.06 siirdusid marjahuvilised
Tontoli marjatallu endale maasikaid
korjama. 29.06 sai osaleda õhtusel
orhideeretkel Mahtra looduskaitsealale.
15.–18.06 Tartu ülikooli muuseumi
Hullu Teadlase linnalaager.
19.–21.06 Säntpooliate näitus
Tallinna botaanikaaias.
20.06 Hullu Teadlase eksperimendihommikul Tartu ülikooli
muuseumis uuriti ekraane.
21.06 Kell 00.43 algas suvi.
27.06 Hullu Teadlase eksperimendihommikul Tartu ülikooli
muuseumis tutvustati jää
aega.
28.06 Tartu ülikooli loodusmuuseumi huvipäev „Loomade
lasteaed“. Tallinna botaanikaaia teemapäev
„Pühapäev pojengide
seltsis“.

J

uunis oli Eesti keskmine õhutemperatuur 17,4 °C, mis on
3,0 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine on 14,4 °C).
1961. aastast on juuni veel soojem
olnud ainult kahel aastal: 1999 ja
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Niitmisvõistluse finaali pääses tänavu kümme meest ja viis naist. Parimad on
Toomas Liivak ja Kaily Moones

Niitjad katsusid Raadil rammu

E

estimaa looduse fondi eestvõttel peeti 12. juulil Raadil juba
teine vikatiga niitmise võistlus ja pärimuspäev. Kokku registreerus niitmisvõistlusele 39 huvilist.
Võisteldi kolmes kategoorias: mehed,
naised ja kuni 16-aastased noored.
Meeste kolm parimat olid Toomas
Liivak Kääpalt, Aavo Moltsaar
Tallinnast ning Jaan Prost-Kängsepp
Elvast. Naiste esikolmikusse kuulusid Kaily Moones Jõgevamaalt, Kaisa
Laur Tallinnast ja Triin Iva Tartust.
Kuni 16-aastaste noorte seas võist-

les kaks noormeest. Esikoha vääriliseks hindasid kohtunikud Aksel Kursi
Tartust ja teise koha sai Setomaa
noormees Pärtel Palolill.
ELF-i projektijuhi Indrek Kuubeni
sõnul on niitmiskvaliteet võrreldes mulluse võistlusega paranenud.
Tänavu osales arvukamalt ka vanemaid niitjaid, kes jäid silma eriti puhta
heinakaarega. Võimalik, et järgmisel
aastal saab eraldi võistelda ka seenioride arvestuses.
Eestimaa looduse fond /
Loodusajakiri

Edouard murdis puid
ja ajas merevee sogaseks

T

mitte ainult mere ääres,
roopilist päritolu
tsüklon
vaid ka sisemaal. KeskEdouard jõudis
Eestiski ulatus edelatuule puhangute kii10. juulil Madalmaade
kohalt Läänemerele.
rus kohati üle 25 m/s.
Tormise laupäeva mõju
11. juuli öösel kandus
pööris Edela-Eestisse ja
võis uue nädala alguses
tuul kogus aina hoogu, Juulitormi murtud puud
märgata suisa kosmosest. Riigi ilmateenistus
liikudes üle Saaremaa, andsid hulga tööd nii
andis teada, et 13. juuli
Pärnu- ja Raplamaa, Elektrilevile kui ka pääsJärvamaa, Harju- ning teametile
keskpäeval tehtud satelVirumaa. Tormituul
liidifotol on näha Pärnu
tekitas peaaegu kõikjal ulatuslik- ranna sogane vesi ja rohkelt vetikaid
ke elektrikatkestusi. Vooluta jäi üle mitmel pool lahtede ümber.
20 000 majapidamise, kõige rohkem
oli neid Pärnumaal ja Raplamaal.
Riigi ilmateenistus / Elektrilevi /
Loodusajakiri
Tugev tuul ei lõõtsunud seekord

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikas: Elektrilevi OÜ

änavuse aasta juunikuu
oli ilmateenistuse kinnitusel pikas andmereas üks
soojemaid. Jaanipäevgi oli
eestlase jaoks ootamatult täitsa
suve nägu. Juba jaanilaupäeval anti
hoiatus, et tulekul on kuumalaine,
ning jaanipäev ise oli samuti kuiv ja
soe. Palavus jäigi püsima ja lahkus
alles kuu lõpus koos äikese ja paduvihmaga.

Kroonika

Foto: Karl Adami

R

iigimetsa majandamise keskus tegi Kurgjal keskkonnaregistris arvel oleva kanakulli
pesa naabruses ulatuslikku lageraiet,
hoolimata Eesti ornitoloogiaühingu
linnukaitsekomisjoni liikme saadetud kirjast. Tegevust õigustades toodi
esile, et pesapuu jääb raiealast välja ja
kaitstava liigi elupaigas lubab raiuda
ka seadus.
Hiljuti tehtud kanakulli seire käigus
selgus, et läks siiski nii, nagu ornitoloogid olid hoiatanud: linnud on Kurgjal
asuva pesa maha jätnud. Rõõmsama
uudisena andis ornioloogiaühing
teada, et raie tõttu kolinud kanakullipaar leidis umbes kilomeeter kaugemal
uue pesapaiga. Uueks koduks valisid
linnud vanametsa, kus RMK möödunud talvel kavatses samuti teha lageja harvendusraiet, kuid mille metsateatised vaidlustas kodanikuühendus
Eesti Metsa Abiks. Nüüdseks on keskkonnaamet määranud selle vanametsa
vääriselupaigaks.
Paraku selgus, et uus pesapuu
ei suutnud kanakulli kogukat pesa
kanda. Pesa varises paar nädalat
tagasi koos poegadega. Sellest hoolimata oli vähemalt osa poegi juuli
keskel lennuvõimelised. Eesti orni-

Kanakulli poeg mullu Kurgjal
toloogiaühingu linnukaitsekomisjoni liikme Indrek Tammekännu
sõnul ilmestab Kurgjas toimunu
metsade üleraiega seotud probleeme: „Kolimisvõimeline elustik püüab
raietega hävitatavate kodude asemel leida uusi, mis paratamatult on
üha halvema kvaliteediga. Enamikul
metsaelustikust aga ümber asumise
võimalust ei ole“.
Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri

Alutaguse rahvuspargis
korraldati militaarpärandi päevad

A

lutaguse rahvuspargi kultuuripärand on erakordselt
mitmekesine ja põnev. Kaks
inimtekkelise kultuuripärandi eripärasemat joont siin kandis on vadjamõjuline poluvernikute kultuuriruum ja piiriäärne militaarmaastik.
Alutaguse kultuuripärandi päevadel 1. ja 2. juulil käsitleti põhjalikumalt militaar- ja ehituspärandit.
1. juulil tegid pärandieksperdid väljasõidu ja huvilised said Sinimägede
muuseumis osaleda aruteluringis
Alutaguse rahvuspargi kandis leitud

raskerelvastusest ja militaarleidudest.
2. juulil peeti kõigile huvilistele mõeldud väliseminar Alutaguse
militaarpärandi paikades. See algas
loengutega Iisaku muuseumis, järgnes ekskursioon, kus käidi vaatamas
teise maailmasõja ohvrite mälestusmärke, Vasknarva linnust, Agusalu ja
Permisküla militaarobjekte ja muid
põnevaid paiku. Ajaloohuvilised saavad militaarpärandi päevade ettekandeid vaadata Youtube’ist (youtu.be/
biIDB_jYyCA).
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2019, mil keskmine õhutemperatuur oli vastavalt 17,8 °C ja 17,5 °C.
Õhutemperatuuri maksimumiks
registreeriti 31,7 °C (18. juunil Valgas
ja Võrus) ning miinimumiks 0,5 °C
(2. juunil Narvas).
Eesti keskmine sajuhulk oli 77 mm,
mis on 111% normist (paljuaastane keskmine on 69 mm).
Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 50 mm
(30. juunil Valgas).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet
314,3 tundi, mis on 117% normist
(paljuaastane keskmine on 268
tundi). Äikesepäevi oli 16. Kõige
äikeselisem oli 8. juuni, siis registreeriti 7256 välku.
Looduse Omnibuss sõitis
01.07 Jänedale vaatama Gerda
Kordemetsa lavastust „Elevandi
kõrts“. 03.07 võeti ette õhtune reis
Esko tallu ja 04.07 retk Soomaale
suvist suurvett ja Aresse känguruid
ja alpakasid vaatama. 07.07 vaadati
suvelavastust „Lootuskiir pimeduses“. 10.07 sõideti suurele kunstipeole Viinistul. 11.07 korraldati retk
Noarootsi ja Haava tallu ansambli
Naised Köögis kontserdile. 12.07
sõitis Omnibuss vaatama Suurupi
tuletorne ja Vääna mõisa.
01.07 Marko Mägi ja Margus Otsa
juhendusel sai osaleda loodusretkel „Parimaid linnurikkuse näiteid Tartu linnas“.
02.–03.07 Pernova hariduskeskus
korraldas Pärnu rannas
keskkonnahariduskampaania „Hoia merd!“.
04.07 Tipu külas Sonni talu
õuel peeti traditsiooniline
vikatiga niitmise võistlus „Soomaa vikatimees
Foto: Piret Pappel

Lageraie muutis Kurgja
kanakulli pesapaiga sobimatuks

Tartu parkides niidetakse tänavu
vähem, et linna elurikkus võiks
suureneda
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05.07
06.07
07.07

Allikas: Tallinna linnavalitsus

08.07

2020“. Metsalaulupidu
„Iseolemine“ Kuresoos
Hüpassaare matkaraja rabasaarel. Hullu Teadlase eksperimendihommikul Tartu
ülikooli muuseumis uuriti
korda ja kaost.
Soomaa kodukohvikute
päev.
Keskkonnaamet kutsus
huvilised Karula rahvusparki saunavihtu tegema.
RMK Pähni külastuskeskuses korraldati tänavuse
aasta puule kuusele pühendatud huvipäev.
Tallinna Vanasadamasse
paigaldati keskkonnahariduslik mereprügipüüdur.

Prügipüüdur Seabin kogub vette
sattunud olmeprügi. Andmed
edastatakse ülemaailmse projekti
andmebaasi, seda aitavad teha
Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse üliõpilased
09.–10.07 Pernova hariduskeskus
korraldas Pärnu rannas
keskkonnahariduskampaania „Hoia merd!“.
10.07 Tallinna linnavalitsus tutvustas Kopli kaubajaamast
Stroomi rannani kulgeva
rohekoridori ehk Putukaväila
rajamise plaane.
11.07 Hullu Teadlase eksperimendihommikul Tartu ülikooli
muuseumis uuriti DNA-d.
11.07 Muraste looduslaupäevak Keila-Joa pargis: õpiti
tundma nahkhiiri. Tallinna
botaanikaaias sai osaleda
teemapäeval „Kodumaised
taimed suvel“.
12.07 Aasta linnu tuttpüti teemaline loodusretk Haapsalus.
Juunis-juulis sai Pärnus Pernova
hariduskeskuses igal nädalal võtta
osa looduse suvekoolist.
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Botaanik Aveliina Helm (paremal) koos taimehuvilistega märjal niidul Ähijärve ääres

Karulas mõtiskleti
märgade niitude tuleviku üle

E

estis nähakse vaeva, et taastada ja hooldada poollooduslikke kooslusi. Enamik jõupingutustest on koondunud Lääne- ja
Põhja-Eestisse, kus ajalooliselt on selliseid kooslusi olnud rohkem. KaguEesti kuplistikel paiknevad väikesed,
kuid väga omapärased niisked niidud
ei ole seni pälvinud kuigi palju tähelepanu. Need omapärased niidulapid
võivad ilma teadliku sekkumiseta lõplikult kaduda, kuna nende pindala on
väike ja neid on keerukas hooldada.

Karula rahvuspargis peeti 7. juulil
arutelu Kagu-Eesti kõrgustikel asuvate märgade niitude tuleviku üle. Pille
Tomson rääkis Karula märgade niitude ajaloolisest levikust. Seejärel tehti
jalutusring ja vahetati mõtteid märgade niitude tuleviku üle. Õhtupoolikul
tegid huvilised pikema ringsõidu
Karula endistele ja praegustele märgadele niitudele.
Eestimaa looduse fond /
Loodusajakiri

Noored soovivad elulähedast
keskkonnaharidust

K

eskkonnaministeeriumi juures tegutseva noorte keskkonnanõukogu korraldatud küsitlusest on selgunud, et ligi pool noortest peab meie koolides jagatavat keskkonnaharidust heaks või väga heaks.
Üldhariduskoolides pakutava keskkonnahariduse hindas 29% vastanuist
väga heaks, 22% heaks ja 29% rahuldavaks. Keskkonna- või loodushariduse
teemasid ei käsitleta aga noorte meelest piisavalt, jagatavad teadmised jäävad tihti kuivaks ja elukaugeks.
Noored tõid ühe näitena esile, et
põhjalikult õpitakse loomade ja lindude siseelundeid, ent loodust kui terviklikult toimivat ökosüsteemi ei käsitleta.
Või räägitakse väga keerulistest kesk-

konnaprobleemidest, mille lahendamisele noored ise kaasa aidata ei saa.
Noorte keskkonnanõukogu päris
koolidele saadetud 13-punktilises
küsitluses sedagi, kui keskkonnateadlikuks hindavad noored iseennast ja
oma kooli. Oma keskkonnahoidliku käitumise hindas heaks üle poole
vastanutest (56%), väga heaks 15% ja
rahuldavaks 26%. Eakaaslaste keskkonnahoidlik tegevus arvatakse olevat
pigem rahuldav. Siin ilmneb samasugune tendents nagu 2018. aastal tehtud Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringus: ennast peetakse märksa
keskkonnateadlikumaks kui teisi.
Noorte keskkonnanõukogu /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaagentuuri ulukite seire raport
hindab Eesti ulukite seisundi heaks
Foto: Marko Saarm / Sakala

K

eskkonnaagentuur avaldas
3. juulil ulukiasurkondade
seisundi ja küttimissoovituse aruande. Selles kirjeldatakse jahi
ulukite asurkondade seisundi muutusi aasta jooksul ning analüüsitakse
nende põhjusi. Ühtlasi annab aruanne hinnangu asurkondade praegusele seisundile ja küttimissoovitused
uueks jahihooajaks.
Selgub, et huntide, karude, punahirvede ja metssigade arvukus Eesti
looduses on kasvanud ja nende ulukite küttimist soovitab keskkonnaagentuur suurendada. „Ilveste seisundit kõrvale jättes võib kokkuvõtvalt öelda, et ulukite seisund on
Eestis hea. Ilveste pärast oleme natuke mures, aga teiste peamiste jahi
ulukite asurkondade seisund on hea.
Möödunud soe ja pehme talv mõjus
loomadele kindlasti hästi,“ rääkis aruande koostaja, keskkonnaagentuuri
eluslooduse osakonna peaspetsialist
Rauno Veeroja.
Üks huvipakkuvamaid liike on aas-

Metskitsel läheb hästi, liigi arvukus on suur Jõgeva-, Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja
Viljandimaal
taid olnud karu, kelle küttimismahu määramisel lähtutakse peale seire
tulemuste ka tekitatud kahju suurusest. Karud valmistavad mesinikele
järjest rohkem peavalu. Eelmise aasta
1. juuli seisuga oli teada 120 juhtumit,
kus karu oli mesilat rüüstanud, kuid

tänavu on karud tarude kallal käinud
juba 144 korral.
Kogu aruannet saab lugeda keskkonnaagentuuri kodulehelt www.
keskkonnaagentuur.ee/et/kuttimine.
Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Abimees Eesti loodusloo- ja ajaloohuvilistele
Allikas: Eesti looduseuurijate selts

T

asub meenutada, et Eesti
looduseuurijate seltsi sarjas
„Abiks loodusevaatlejale“ on
ilmunud Linda Kongo raamat „SaksaEesti kohanimed“.
Eesti looduseuurijate selts hakkas sarja välja andma 1951. aastal,
teoste eesmärk on juhendada looduse vaatlejaid ja avaldada vaatlustulemusi. Linda Kongo raamat „SaksaEesti kohanimed“ valmis 2016. aastal
sarja sajanda teosena. Raamatus on
ka Eesti looduseuurijate seltsi aupresidendi Hans Trassi koostatud ülevaade sarja eelmisest 99 trükisest.
Raamatut esitleti Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul 26. jaanuaril
2017. aastal.
Kõnealust raamatut ärgitas kirjutama Linda Kongo töö oma väitekirjaga „История исследовательских

Raamatu „Saksa-Eesti kohanimed“
kaanel on foto 1905. aastal hävinud
Järvakandi mõisahoonest. Baltisaksa
kõnepruugis kandis see nime
Jerwakant
работ по естественным наукам
в Эстонии в период до 1917 г.“
(„Loodusteaduslike uurimistööde ajalugu Eestis 1917. aastani“). Allikates
olid Eesti kohanimed saksa keeles,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

seetõttu tuli autoril leida neile eestikeelsed vasted. Raamatus on saksa
tähestiku järgi tabeli kujul esitatud
kohanimed, mis olid kasutusel 18. ja
19. sajandil. Kümmekond aastat kestnud saksakeelsete kohanimede uurimisest kujunes Kongole meeldiv harrastus pärast aktiivset eluperioodi.
See raamat on abiks taimeliikide
esmaleidude otsingul, aitab teha kindlaks loomaliikide varasemaid elupaiku ning pakub huvi neile, keda paeluvad Eesti varasemad kohanimed.
Teos on kättesaadav veebis e-raamatuna (shorturl.at/uxyC8).
Trükisena on „Saksa-Eesti koha
nimed“ näha Eesti looduseuurijate
seltsi raamatukogus.
Eesti looduseuurijate selts /
Loodusajakiri
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Mikroskoop

Kas inimene kaitseb loodust

või loodus inimest?

M

Foto: Georg Aher

eil on juba üle saja aasta
olnud looduskaitsealad,
kus inimene ei saa samasugusel viisil majandada nagu mujal.
Nendel aladel lastakse loomadel rahulikult elada ning ilusatel, ohustatud
või haruldastel taimedel ja seentel
kasvada.
Tegelikult kaitstakse kogu ökosüsteemi, sest ainult linnu või taime kaitse all olevaks kuulutamine tema heaolu ei taga. On tarvis, et säiliks elupaigale omane mullastik, veerežiim,
maastikud ja seal elavad elusolendid.
Hea oleks, kui inimesed hoiaksid loodust omakasupüüdmatult, lihtsalt selleks, et mitmekesisus säiliks. Paraku
on vaja looduskaitseseadust. Sellel on
kolm eesmärki. Esimene ongi hoida
looduse mitmekesisust. Teised on
otseselt seotud inimese heaoluga:
hoida alles kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtuslik looduskeskkond ning
aidata kaasa säästlikule loodusvarade
tarvitusele.

Hea oleks, kui inimesed hoiaksid loodust omakasupüüdmatult, lihtsalt selleks, et mitmekesisus säiliks
Selle üle, mida ja kuidas kaitsta, on
vaieldud alatasa ja jäädaksegi vaidlema, sest inimestel on erisugused väärtused. Ühele on tähtis, et kotkas saaks
rahulikult pesitseda, teise meelest
võiks kotkas pesitseda kuskil mujal
kui tema metsas. Üks arvab, et kodu-

NUPUTA!
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lähedane mets on ilus ja armas (seaduse keeles „esteetiliselt väärtuslik“),
teise hinnangul aga ohtlik või kasutu
ning parem oleks see rahaks teha.
Paljud inimesed imetlevad käpaliste omapäraste õite ilu, teistele on nad
„üks hein kõik“. Seadus näeb ette ka
seda, et looduse kaitseks tuleb soodustada loodusharidust. Küllap see ongi
ainuke viis, kuidas selgitada, et loodust
peab hoidma meie enda huvides.
Kui väärtustame kogu loodust,
mitte ainult kaitsealust ning seda,
mille kohta teame, et see on meile
kasulik, siis kahaneks nii mõnigi praegu terav keskkonnaprobleem. Me
kaitseme loodust, aga suur osa inimestest ei mõista, et tegelikult kaitseb
loodus meid. Üksnes tasakaalus ökosüsteemid tagavad meile puhta õhu,
vee, viljaka mulla, toidu ja muu tarviliku, peale selle ilusad vaated ja loodusega seotud elamused.
Georg Aher, bioloog ja loodusemees

Eestis on kuus rahvusparki: Karula, Alutaguse, Vilsandi, Matsalu,
Lahemaa ja Soomaa. Vali igale rahvuspargile õige kontuurkaart ja logo!
Rahvuspargi logol kujutatu iseloomustab hästi selle piirkonna eripära.
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Vastused: Lahemaa – A6, Alutaguse – B3, Karula – C1, Matsalu – D5, Soomaa – E2, Vilsandi – F4.
78

|646| EESTI LOODUS AUGUST 2020

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 21. augustiks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil Veski 4,
51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel loosime
välja „Eesti taimede kukeaabitsa“ 8., parandatud trüki (2020). Eelmise ristsõna õige vastus on „... kes söövad teisi madusid“. Kokku
saime 31 õiget vastust. Juulinumbris meeldisid artiklid Eesti herilastest ja India madudest. Ristsõna auhinna, Eesti Looduse poolaastatellimuse, võitis Maris Vain-Norris.
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Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
M. Härmsi tegevus Loodusuurijate Seltsis
on olnud rohke ja viljakas. Nii on ta
olnud kestvalt üheks Seltsi revidendiks ja
hiljem raamatukoguhoidjaks; ta on üks
Ornitoloogiasektsiooni rajajaid ning kauaaegne abiesimees. Ta tööle on antud tõsine
tunnustus välismaa teaduslikkude ornitoloogiliste organisatsioonide poolt. Nii on
M. Härms valitud The International Office
for the Protection of Nature’i kirjavahetajaks liikmeks, The International Commitee
for Bird Preservation’i ja Deutsche
Ornitologische Gesellschaft’i liikmeks.
Arvestades Eesti vanima ornitoloogi Mihkel
Härmsi viljakat elutööd ornitoloogina,
Loodusuurijate Seltsi liikmena ning pedagoogina võime tõsises tänumeeles tervitada teda Loodusuurijate Seltsi uue auliikmena. [Mihkel Härms – uus Loodusuurijate
Seltsi auliige, 1940: 58]

Augusti lõpuks peavad suure osa liblikaliikide röövikud leidma turvalise paiga
nukkumiseks. Võimalike vaenlaste eest kaitseb neid priskeid mauke sageli välimus. Papli-harksaba rööviku muster eksitab linnu silma, lõhkudes keha kontuuri.
Kui ka sellest ei piisa, muutub röövik kardetava välimusega peletiseks

Lõikuskuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
40 aastat tagasi
Kiire linnastumise tingimustes peaks muutma väljakujunenud traditsioone ja praktikat
noorte õpetamisel. Paljud tänastest noortest
on ilma jäänud maamiljööst ja looduslikust
keskkonnast, seepärast tuleks neile anda
rohkem teoreetilisi teadmisi loodusest üldse,
sealhulgas ka loomariigist. Pioneeritöös,
loodusesõprade ringides ja igasuguste klassi
väliste ürituste korraldamisel olgu kindel koht
loomariigi tutvustamisel. Looduskaitseliste
teadmiste õpetamisel võime edu loota
üksnes siis, kui alustame varakult. Sellega
tagame, et järeltulevad põlved meie poolt
heakskiidetud ja vastuvõetud seadust
ka täpipealt täidavad. [Felix Nõmmsalu:
Loomariik – inimene – seadus, 1980: 489]

20 aastat tagasi
Kaitsealade arvu ja pindalaga uhkeldamine
on selgelt lühinägelik. Kuigi kaitsealad
tuleb panna võimalikult kiiresti ja paremini
teenima looduskaitse eesmärke, peame
lisaks sellele tagama looduskaitse sihtide
saavutamise ka väljaspool kaitsealasid.
Valikut pole: tuleb rakendada nn. totaalset
looduskaitset, mis ongi saamas kaasajal
põhisuunaks. Looduskaitseideid on arukas
juurutada ka majandussektorites, näiteks
metsanduses, põllumajanduses, transpordis jm., samuti peaks nendega rohkem
arvestama ruumiplaneeringutes. Totaalne
looduskaitse eeldab ka inimeste endi
väärtushinnangute muutumist – kohalik
tooraine on parem kui kõiksuguste maaletoojate pakutav, hajusad tootmissüsteemid
on pikemalt ette vaadates säästlikumad kui
kontsentreeritud süsteemid. [Kalev Sepp:
Eesti looduskaitse algusest ja arengust
XX sajandil 1, 2000: 270]
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120 (snd 1900)
10.08 Nikolai King, piimandusteadlane
ja biokeemik (srn 1973)
115 (snd 1905)
06.08 Felix Laidoner, aednik ja kaktuste
koguja (srn 1945)
110 (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)
105 (snd 1915)
29.08 Endel Laas, metsateadlane, dendroloog (srn 2009)
95 (snd 1925)
14.08 Juhan Ross, biogeofüüsik, Eesti TA
liige (srn 2002)
90 (snd 1930)
02.08 Gunnar-Raimond Karu, füüsika
didaktik
05.08 Edgar Kask, soode kaitsja ja loodusfotograaf (srn 2008)
11.08 Urve Miller, kvaternaarigeoloog
(srn 2015)
21.08 Leopold Meensalu, hortoloog
(srn 2016)
23.08 Harry Karis, fütopatoloog
(srn 2018)
85 (snd 1935)
06.08 Väino Puura, geoloog (srn 2018)
12.08 Elmo Märtinson, füüsik
25.08 Enn Lumet, ajakirjanik ja loodusfotograaf, Eesti Looduse kunsti
toimetaja 1969–2000
80 (snd 1940)
29.08 Jüri Toomre, astrofüüsik

75 (snd 1945)
02.08 Kaarel Jaanits, arheoloog
(srn 2012)
27.08 Rein Männik, füüsik (srn 1994)
70 (snd 1950)
22.08 Uno Mäeorg, keemik
24.08 Mati Ilomets, telmatoloog
65 (snd 1955)
14.08 Tiiu Koff, paleobotaanik
17.08 Marje Loide, botaanik
60 (snd 1960)
09.08 Laurits Leedjärv, astronoom
12.08 Andres Tõnisson, geograaf
22.08 Urmas Lips, merefüüsik
55 (snd 1965)
04.08 Riho Västrik, filmimees
10.08 Peeter Burk, keemik
15.08 Aivar Kriiska, arheoloog
22.08 Kristel Vilbaste, looduskirjanik
22.08 Meelis Tambets, ihtüoloog
31.08 Jana-Maria Habicht, botaanik
50 (snd 1970)
03.08 Martin Vällik, skeptik
03.08 Lauri Klein, zooloog ja looduskaitsja
05.08 Krista Fischer, matemaatik
05.08 Tanel Tenson, molekulaarbioloog
13.08 Tarmo Evestus, looduskaitsja
14.08 Tiit Lepp, Eesti Looduse endine
küljendaja
16.08 Andres Rõigas, geograaf ja regionaalplaneerija
17.08 Artur Kuus, Eesti Looduse endine
küljendaja
22.08 Hanno Zingel, looduskaitse
tegelane
29.08 Kersti Püssa, taimeökoloog
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Avasta maailma!
SEIKLUSEKS POLE KUNAGI LIIGA PIME

FENIX TK20R

FENIX HL60R

Kompaktne ja võimas taktikaline taskulamp

Võimas ja pika tööajaga pealamp

• Ülimalt vastupidav taktikaline taskulamp
• Topeltkorpus
• Aku tühjenemise indikaator
• Aku ja USB laadimisjuhe komplektis

• Komplektis laetav aku (2600mAh)
• USB laadimisjuhe
• Vee- ja tolmukindel (IP68)
• Valge ja punane valgus
• Reguleeritav kaldenurk

FENIX HL60

Võimsus 950 lm
Valgusvihk max 116 m

90 €
FENIX TK20R
Võimsus 1000 lm
Valgusvihk max 310 m

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

TAMREX OHUTUSE OÜ

FENIX
CL26R
matkalatern

FENIX UC30
Väike, kompaktne
ja võimas taskulamp

Võimsus 180 lm
Valgusvihk max 44 m

Võimsus 400 lm
Valgusvihk max 25 m

Võimsus 960 lm
Valgusvihk max 204 m

36 €

72 €

72 €

FENIX
BC05
ratta tagatuli

FENIX UC35
Kompaktne
ja võimas taktikaline
taskulamp

Võimsus 10 lm
Valgusvihk max 6 m

Võimsus 960 lm
Valgusvihk max 200 m

FENIX HL15
jooksja pealamp

FENIX
BC21R
rattalamp
Võimsus 880 lm
Valgusvihk max 125 m

90 €

24 €

108 €

Tel 654 9900 Faks 654 9901 e-post: tamrex@tamrex.ee www.tamrex.ee

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

120 €

