Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud 1933. aastast. 5,90 € AUGUST 8/2022

Saak salve!

Hilissuvel korjakem ravimtaimi
ISSN 0131-5862 (trükis)
ISSN 2228-3692 (võrguväljaanne)

Pihlakas on püha puu
Kes närib vilju ja seemneid?
Ülikuum ilm muutub tavaliseks

Sisukord
Tamme-kirjurähn kirsiga
Foto: Arne Ader

3

Sõnumid

12

EL küsib: vastavad Maria
Vikentjeva ja Olavi Kurina

14

Kuu looduses: August lõhnab ja
laulab. Piret Pappel

16

Sarapuupähklid

18

Marjaaega ei tasu mööda lasta:
kuhu minna vaarikale ja
jõhvikale?

52

20

Aasta puu: Väge täis pihlapuu:
uhke emand mäe peal, roheline
kleit seljas, punased pärlid kaelas
Marju Kõivupuu meenutab pihlakaga seotud rahvatarkusi: nii väge
täis puuga pole
hea isegi elumaja ahju või pliiti
kütta

Intervjuu: Taimetundmine võib
alguse saada ka vanaema ravanduserohust. Kirjaniku ja botaaniku
Rein Sanderiga vestelnud Toomas
Kukk

58

Poster: Vereta Jahi Eesti Looduse
auhind; Remo Savisaar

60

Aasta puu: Miks nimetatakse pihlaka marju õunteks?
Toomas Kukk selgitab põhjusi,
miks roosõieliste sugukonna paljude
taimede vilju nimetatakse õunviljaks

Üks Eesti paigake: Väike-Umbjärv
Illil meeldib õhuõitele
Juhani Püttsepp viib lugeja Elva
lähedale Umbjärvele, mille ümbrus
rõõmustab kiilirohkuse poolest

62

Sada rida Eesti loodusest:
Jää vabaks, Eesti meri! Tiit Pruuli

64

Suvised äärmustemperatuurid:
kas üha sagedam nähtus?
Mait Sepp heidab pilgu äärmuslike
temperatuuride põnevasse maailma:
paraku kaasnevad ilma tegeva palavusega võimalikud tervise- ja majanduskahjud

26

28

36

38

44

48

Metsast ja põllult: Sigur
Triin Nõu kiidab kauni siniseõielise taime väärtuslikke omadusi, mille
tõttu saab teda muu hulgas pruukida kohvijoogi ja raviteena

50

Tegutse teadlikult:
Kas ravimtaim ravib?
Martin Tikk jagab ravimtaimeteadlaste ja kasutajate arvamusi:
kui mõistlikult kasutada, siis saab
ravimtaimest kindlasti kasu

Viljade „ussid“
Mati Martin tutvustab selgrootuid,
kellega võime kohtuda mitmesuguseid vilju süües
Abiks õpetajale:
Mis teeb poes müüdavast pähklist
tõelise pähkli?
Varreleedik:
kas uus kahjurliblikas Eestis?
Mati Martin hoiatab uue putukaliigi
eest, kelle röövikud
eelistavad toiduna enamasti maisivarsi, kuid võivad
jõuda isegi kartulivartele
Kust leida ravimtaimi?
Katrin Heinsoo ja Marika Kose on
uurinud, kuhu minna ravimtaimi
korjama – ootuspäraselt on liigirikkaim ravimtaimefloora puisniitudel

68

Rajakaamera lood:
Kährikukäimla
Arne Ader jagab pilte ja tähelepanekuid kährikute elu kohta: nende
väljaheitehunnikud pakuvad huvi ka
pärismaistele lindudele

72

Reisikiri: Fotogeenne maastik, kus
valgus ja varjud vahelduvad
Karl Adami soovitab nautida
Soome Riisitunturi sügisest ilu –
õige aeg saabub sel aastal peagi

77

Raamatud

78

Mikroskoop

79

Ristsõna

80

Ajalugu, sünnipäevad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

28

Foto: Ain Raal

Toimetaja veerg: Martin Tikk

50
64

Foto: Villu Anvelt

2

Foto: Tom71067 / Wikimedia Commons

www.eestiloodus.ee

Foto: Karl Adami

73. aastakäik Nr 8, august 2022

72
AUGUST 2022 EESTI LOODUS |561|

1

Toimetaja veerg

Tali tuleb tasahilju

u

kog

73. aastakäik Nr 8, august 2022
Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee
Peatoimetaja Toomas Kukk
742 1143, toomas.kukk@loodusajakiri.ee
Toimetaja Juhan Javoiš
juhan.javois@loodusajakiri.ee
Toimetaja Katre Palo
katre.palo@loodusajakiri.ee
Toimetaja Piret Pappel
piret.pappel@loodusajakiri.ee
Keeletoimetaja Monika Salo
monika.salo@loodusajakiri.ee
Küljendaja Raul Kask
raul@ww.ee
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Veski 4, 51005 Tartu, 610 4105
www.loodusajakiri.ee
www.facebook.com/eestiloodus

Tegevjuht, reklaam: Riho Kinks
508 6690, riho.kinks@loodusajakiri.ee
Turundusjuht: Mariliis Kesküla
501 0119, mariliis@loodusajakiri.ee
Tellimine: www.tellimine.ee/loodusajakirjad
617 7717, tellimine@expresspost.ee
Ajakiri ilmub
keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel

© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2022
Summaries of some articles can be found at
our web site www.eestiloodus.ee
C

N
SWA ECO
LA

: era

BEL

Foto

Tihtipeale näib, et meie laiuskraadil valmistub loodus talveks varakevadest hilissügiseni – igast päikesekiirest ja vihmapiisast võetakse
viimast. Iga päev on kulla hinnaga
ja pisemgi viivitus kevadel võib näiteks lindudel tähendada kehvemat
pesakohta, hilisemat poegade lennuvõimestumist või suuremat poegade suremust toidupuuduse tõttu.
Taimedel napib aega, et kasvada, õitseda ja lasta viljadel valmida.
Juba aastatuhandeid on osatud
kasutada taimi, taimeosi. Kuigi nüüdismeditsiin on teinud suure arenguhüppe, käiakse ikka looduses
ravimtaimi korjamas, apteekides leidub ravitoimega teesid ning aeg-ajalt
ilmub taas mõni ravimtaimeraamat.
Loodusajakirjanikku ja ravimtaimede tundjat Kristel Vilbastet ei
lumma mitte niivõrd ravimtaimedes
sisalduvate keemiliste ainete toime,
vaid see, kuidas taimed suudavad inimesi terviklikult aidata.
Intervjuust Rein Sanderiga selgub,
mismoodi käis varem ja käib praegu
ravimtaimede kasvatamine ja müük.
Kas ravimtaimed on juriidiliselt toit,
ravimid või midagi kolmandat? Kas
ravimtaimed ravivad?
Igatahes näib, et kuigi paljudel
on suvel palgatööst puhkus, on see
parim aeg võtta käsile talveks valmistumise tööd. Seetõttu toimetatakse agaralt aiamaal ning metsasalud
ja rabalaamad täituvad marjulistega.
Kes otsib rasvasemat ning kiudaineja valgurikkamat toitu, võib koguda
sarapuupähkleid. Ega siis pasknäär
ilmaasjata pähkleid ja tõrusid talveks
sambla alla peida.
Mis siis muud kui lugema ja valmistuma! Ega tali taeva jää.

NOR
DI

H

uvitav, kas talv sel aastal
ikka tuleb? Suvekuumuses
ei kipu mõtlema, et kui jaan
on peetud, siis tuleb hakata jõule
ootama. Kui tulevad jõulud, tuleb
ka talv, ja peaaegu alati ootamatult.
Kuigi alati on olnud kahtlusi talve
tulekus, pole siiani ükski aasta vahele
jäänud. Seetõttu on igati omal kohal
küsimus, kuidas peaks juba suvel valmistuma külmaks ja pimedaks ajaks.
Kas see on üldse tänapäeval vajalik?
Kui loodus end vaikselt talveks
puhkama sätib, algab inimesel järjekordne töö- või õppeperiood. Näib,
et inimene on oma aastaringi ümber
sättinud, kuid ei pääse siiski hilissügisesest pimedusest ega veebruaripakasest. Seetõttu on targem suvine
soojus ja valgus kokku koguda, et talvel käepärast võtta oleks.
Üks levinud moodus on käia marjul. Selle juures on esmatähtis ajastus ja õige koha valik, mistõttu tasub
enne minekut natuke eeltööd teha.
Kui näiteks jõhvikatel ei muutu kasvukoht kiiresti, siis metsmaasika ja
-vaarika marjarohke kasvukoht võib
sobimatuks muutuda juba paari
aastaga.
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Loodusvaatluste maraton
tõi uue seenesääseliigi
Foto: Olavi Kurina

J

ärjekorras viies loodusvaatluste
maraton toimus 11. ja 12. juunil
2022 osana kaheksanda loodusfestivali programmist. 24 tunni
jooksul tegid loodushuvilised üle
7000 loodusvaatluse. Need on kantud eElurikkuse andmeportaali.
Vaatlusi tehti 42 vaatlusalal, millest 17 asus eramaal ja 25 avalikel
aladel. 192 vaatlejat sisestas vaatlusandmeid 1905 liigi või liigist kõrgema
taksoni kohta ning kokku saadi 7180
vaatluskirjet.
Kui eelmisel aastal kuulusid vaadeldud liikide esikolmikusse taimed, siis sel aastal oli kõige enam
vaadeldud liik metsvint, kes ongi
Eesti kõige arvukam haudelind.
Mullu avastati esimest korda maratoni ajaloos Eestile uus liik, muu-

Tänavusel loodusvaatluste maratonil
avastati Tartumaalt Vorbuse ligidalt
Eestile uus seenesääseliik Mycomya
denmax

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

lukal elav pahklest Fragariocoptes
setiger, kelle leidis Maarika Männil
setiger
Raplamaalt Sõtke vaatlusalalt.
Ka tänavune maraton tõi samasuguse üllatuse. Tartu külje alt Vorbuse küla
juurest leiti seenesääseliik Mycomya
denmax, keda Eestis pole varem kohadenmax
tud. Kahetiivalise püüdis ja määras
Eesti ainuke seenesääse-ekspert Olavi
Kurina, kes on eksemplari talletanud
Eesti maaülikooli kollektsiooni.
Enim liike leiti sel aastal Võrumaalt
Ess-soo vaatlusalalt, kus vaadeldi 454
liiki. Individuaalarvestuses sisestas
andmebaasi kõige rohkem taksoneid (460) Jüri Kõiv, kes uuris loodust Raplamaal Kuusiku vaatlusalal.
Tartu ülikooli loodusmuuseum ja
botaanikaaed / Loodusajakiri
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Lihula kandi oluline maamärk on
Tuudi jõgi, mida alamjooksul kutsutakse ka Suitsu jõeks

Lihulas
tähistatakse Eesti
looduse päeva

A

astal 1957 loodi Eestis
neli riiklikku kaitseala: Matsalu, Viidumäe,
Nigula ja Vilsandi looduskaitseala. Tänavu viiendat korda peetava Eesti looduse päevaga meenutataksegi nende alade sündi ning
Eesti riikliku looduskaitse taastamist laiemalt. Päeva tunnuslause
on „Tunne ja hoia kodumaa loodust ja kultuuri“.
Esimest korda tähistati Eesti
looduse päeva 2018. aasta
18. augustil Eesti vabariigi juubeliaasta raames. Tänavune Eesti
looduse päeva aktus-kontsert
toimub Eesti looduskaitse seltsi eestvõttel 13. augustil Lihulas.
Päeva eesmärk laiemalt on kutsuda meie loodusseltside, -ühingute ja -muuseumide juhendusel inimesi Eesti loodust paremini tundma õppima; see on meie
ühine üritus, millega soovitakse
ühe pika nädalavahetuse jooksul pakkuda valikut võimalustest, kuidas Eesti loodust paremini väärtustada ja hoida. Ühtlasi
on see kõigi loodussõprade päev,
et viibida looduses, seal õppida
ja õpetada. Eesti looduse päeva
kohta saab lisaks lugeda keskkonnaministeeriumi kodulehelt.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

4

|564| EESTI LOODUS AUGUST 2022

Vasakult: Andre Viitamees, Kert Lelov, Maivo Sirelbu, Endrik Einberg, Karl-Erik
Volberg, Martin Ottas, Salme Sillamaa. Pildilt on puudu Anna Milena Linder, kes
siirdus pildistamise ajal juba järgmisele võistlusele

Edukas Baltimaade
geograafiaolümpiaad

L

eedus Kaunase linnas toimus 27. juunist kuni 1. juulini
8. Baltimaade geograafiaolümpiaad. Eesti õpilased naasid olümpiaadilt kahe hõbemedaliga.
Sel aastal osales olümpiaadil
32 õpilast Eestist, Lätist, Leedust
ja Poolast. Venemaa ja Valgevene
esindajaid tänavu polnud. Võistlus
programm koosnes kirjalikust osast,
kahest välitööst ja valikvastustega
multimeediatestist.
Kirjalikus töös käsitleti mereökosüsteeme, mullaerosiooni, rahvusvahelise turismi olukorda, kiirronge
ja ostukeskusi. Esimene välitöö tehti
Kaunase kesklinnas, kus osa ülesandeid tuli lahendada Nemunase saarel Žalgirise staadioni lähedal. Teine
välitöö oli korraldatud looduslikumas
keskkonnas, kus sai siiski köisraudteega sõita.
Eesti parimatena said Pärnu
Sütevaka humanitaargümnaasiumi
õpilane Karl-Erik Volberg (üldarves-

tuses 5. koht) ja Tallinna reaalkooli
õpilane Endrik Einberg (8. koht) kaela
hõbemedalid. Võistkonda kuulusid
ka Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilased Martin Ottas (22. koht) ja Kert
Lelov (26. koht), Tallinna reaalkooli
õpilased Andre Viitamees (27. koht)
ja Salme Sillamaa (32. koht), Maivo
Sirelbu (28. koht) Nõo reaalgümnaasiumist ning Anna Milena Linder
(29. koht) Gustav Adolfi gümnaasiumist.
Tuleval aastal on plaanis korraldada Baltimaade geograafiaolümpiaad Läti ja Eesti koostöös Valga
ja Valka piirkonnas. Võistlus pakub
hea võimaluse valmistuda rahvusvaheliseks geograafiaolümpiaadiks,
sest ülesanded on sarnased ja võistelda tuleb inglise keeles. Ühtlasi
saavad võistluskogemuse ka 9. klassi õpilased.
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Tartu ülikooli teaduskool /
Loodusajakiri
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Eesti võistkond koos juhendajatega Sevani järve ääres. Seisavad (vasakult) juhendaja Ando Vaan, pronksmedali pälvinud Vesta Selg ja Karl Valter Oja, aukirja saanud Liisa Pata, juhendajad Mari Remm ja Sulev Kuuse. Kükitavad juhendaja Karl
Jürgenstein ja Adeele Must

Kaks medalit rahvusvaheliselt
bioloogiaolümpiaadilt

E

esti õpilased said 10.–18.
juulini Armeenia pealinnas
Jerevanis peetud 33. rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil kaks
pronksmedalit ja aukirja. Tänavu osales olümpiaadil 66 riiki, sh Eesti neljaliikmeline esindus. Meie võistkonda kuulusid sel kevadel gümnaasiumi lõpetanud Vesta Selg, Karl Valter
Oja (mõlemad Hugo Treffneri gümnaasiumist) ja Adeele Must Tallinna
reaalkoolist. Eesti võistkonna pesamuna oli Liisa Pata, kes läheb sügisel
Tallinna reaalkooli 11. klassi.

Olümpiaadi praktilised tööd kontrollisid arusaamist bioinformaatikast,
taimeanatoomiast ja -füsioloogiast,
zooloogiast ja biosüstemaatikast ning
biokeemiast. Praktilistele töödele
järgnes kaheosaline teooriatöö, mida
tuli teha arvutis.
Tänapäeva elus ja teaduses nõuab
järelduste tegemine paljude andmete
analüüsi, seetõttu oli sel aastal erilisel kohal bioinformaatika. Õpilased
pidid praktikumis uurima võimalikke kemokiinide signaaliraja häireid
ja leidma seoseid kümnete valkude

omavahelises toimes. Uurides arvutis soolekepikese genoomi, oli vaja
tuvastada näiteks DNA termofiilse
polümeraasi geeni olemasolu.
Peale arvutioskuse tuli õpilastel näidata käelist osavust.
Taimeanatoomia praktikumis pidid
nad suutma teha taimevarrest mikroskoobilõigud ja määrama, kas tegu on
maismaa- või veetaimega. Zooloogia
praktilises töös tuli määrata kolm
kalaliiki ja teha kindlaks üks oletatav
uus kala, leides vajalikud tunnused.
Biokeemia praktikumis nõuti oskust
määrata spektrofotomeetriga alkoholi dehüdrogenaasi aktiivust ja uuriti,
mil moel mõjutavad kõrvalproduktid
ensüümi aktiivsust.
237 õpilase seast valiti tehtud
tööde põhjal välja parimad. Meie
õpilastest olid kõige tublimad Vesta
Selg (üldarvestuses 123. koht) ja Karl
Valter Oja (139. koht), kes pälvisid
pronksmedali. Liisa Pata (155. koht)
sai aukirja. Kui tal on hakkamist, võib
ta osaleda veel ühel rahvusvahelisel
olümpiaadil. Adeele Must saavutas
üldarvestuses 172. koha.
Eesti žürii töös osalesid juhendajatena Tartu ülikooli arstiteaduskonna kolmanda kursuse üliõpilane
Mari Remm ja äsja arstiteaduskonna
lõpetanud Ando Vaan, molekulaarja rakubioloogia instituudi doktorant
Karl Jürgenstein ja vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.
Tartu ülikooli teaduskool /
Loodusajakiri

Sügisel peetakse Eesti olümpiaadide
70. aastapäeva konverents

T

artu ülikooli teaduskool
korraldab 24.-25. oktoobril Tartus konverentsi „Talendid tuleviku teenistuses IV“, millega tähistatakse Eesti
olümpiaadide 70. aastapäeva.
Konverentsile on oodatud kõik
lapsevanemad, haridusjuhid ning
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üldharidus- ja huvikoolide õpetajad. Täpsem ajakava pannakse üles
teaduskooli kodulehele 15. sep-

tembril, kui algab registreerimine.
Lisainfot annab Ana Valdmann,
Tartu ülikooli teaduskooli direktor (tel 5565 2425, e-post ana.valdmann@ut.ee).
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Ohtlike võõrliikide nimekirja kantud
ümaralehise
tselastri
(Celastrus
orbiculatus)
looduslik
levila piirdub
Hiina, Jaapani
ja Korea poolsaarega. See
ronitaim takistab puude
kasvu

Ohtlike võõrliikide nimekiri
on saanud täiendust

E

uroopa Liit on lisanud looduskaitse mõttes ohtlike invasiiv
sete võõrliikide nimekirja 22
uut taime- ja loomaliiki, keda ei tohi
Euroopa Liitu tuua ega siin levitada.
Muutused võivad puudutada näiteks
lemmikloomaomanikke, aiandusja lemmikloomakauplusi, aednikke,
maaomanikke ja teadlasi.
Eestile on ilmselt kõige olulisemad
kolm liiki: roostevähk (Faxonius rusticus), ümaralehine tselaster (Celastrus
orbiculatus) ja himaalaja põhjatatar
(Koenigia polystachya). Roostevähk
kannab edasi kodumaisele jõevähile
surmavat vähikatku ning sööb ka mitmesuguseid karpe, kalamarja ja veetaimi ja võib sel moel märkimisväärselt
mõjutada vee-elustikku.
Ümaralehine tselaster levib nii
seemnete kui ka juurevõsudega.
Ronitaimena kasutab ta puid toeks,
lämmatab noori puid, võib hakata
varjutama suuremate puude võra,
ühtlasi suurendab võra massi, mille
tõttu võivad puud tormi ajal murduda. Kliima soojenedes kujutab see
ronitaim üha suuremat ohtu.
Himaalaja põhjatatart kasvatatakse
ilutaimena, ta võib levida ka mulla veol,
kuna taimel on suur hulk maa-aluseid
risoome. Mõju sarnaneb juba keelatud
sahhalini pargitatra (Reynoutria sachalinensis) ja voolja pargitatra omaga
(R. japonica). Suureleheline taim var-

jab teiste taimede eest valguse ega
lase metsal uueneda. On märgatud, et
himaalaja põhjatatra kolooniates leidub vähem putukaid, mis omakorda
mõjutab ka teisi liike.
Nimekirja on lisandunud ka eksootilisi lemmikloomi, nagu kuningmadu
(Lampropeltis getula) ja suur-kannuskonn (Xenopus laevis), samuti akvaariumis peetavaid kalu (näiteks harilik
gambuusia, Gambusia baffinis).
Lemmikloomana võib nimekirja
kantud loomi edasi pidada, kui need
ei paljune ega pääse loodusesse. Poed
võivad juba varuks olevad isendid
aasta jooksul inimestele müüa. Uus
omanik peab tagama, et ostetud lemmik loodusesse ei pääse ega paljune.
Nimekirja lisatavate liikide galeriiga ja uue määrusega saab tutvuda
keskkonnaministeeriumi kodulehel.
Võõrliikide tõrjet ja ohjamiskavade
koostamist korraldab ning võõrliikidega seotud teadustöö lube väljastab keskkonnaamet (kontaktisik on
Eike Tammekänd, e-posti aadress
eike.tammekand@keskkonnaamet.
ee). Täpsematele küsimustele uue
määruse kohta vastab keskkonna
ministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Merike Linnamägi (merike.linnamagi@envir.ee).
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Loobu jõel on tänavu spinningu
ja lendõngega lõhe ja meriforelli
püügiks vaja kalastuskaarti alates
Joaveski hüdroelektrijaamast kuni
suudmeni. Kõiki selliseid andmeid
saab kalamees nüüd vaadata keskkonnaportaalist

Lõhejõgede info
on nüüd avalik

A

lates juulist saavad kõik
huvilised keskkonna
portaalist vaadata Eesti
lõhejõgede andmeid. Lõhe
jõgedeks nimetatakse keskkonnaministri määrusega kinnitatud
veekogusid ja veekogude lõike,
mis on kantud lõheliste kudemisja elupaikade nimistusse.
Eesti vooluveekogude hulgas
on selliseid jõgesid või jõelõike
125. Nende kogupikkus on üle
2500 kilomeetri. Lõhejõgedele
rakenduvad eri seadustes ja eeskirjades sätestatud piirangud.
Näiteks ei tohi lõheliste kudemis- ja elupaikades uuesti taastada paisu, kui selle tõttu hakkab veetase tõusma. See takistab
lõheliste rännet ja mõjutab tuntavalt nende arvukust.
Lõhejõgede nimistusse kuuluvatel veekogudel kehtivaid piiranguid
peavad arvestama ka kalamehed.
Kalapüügieeskirja järgi on lõheliste
kudemisveekogudel keelatud püük
nakkevõrgu, unna ja harpuunpüssiga ning lõheliste püügikeelu ajal
ei tohi kala püüda vees viibides.
Lihtne ligipääs ametlikule teabele aitab loodetavasti selgust luua ja
vähendada rikkumisi.
Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri
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Foto: Henri-Kristian Kirsip / arvamusfestival

Foto: Ivan Fourie / Wikimedia Commons

Sõnumid

Tänavune arvamusfestival on juba
kümnes. Osa teemasid käsitleb
tuleviku elukeskkonda

Arvamusfestivalil
arutletakse
pesitsusrahu üle

M

ittetulundusühing
Päästame
Eesti
Metsad ja Eesti ornitoloogiaühing korraldavad arvamusfestivalil 12. augustil kell 18
arutelu „Kuidas saavutada pesitsusrahu Eesti metsades?“.
Teadlased ja looduskaitsjad on juba viimased paarkümmend aastat selgitanud, miks
on vaja pesitsusrahu. Sel kevadel tehtud küsitluse järgi toetab
pesitsusrahu 93% eestimaalastest. Arvamusfestivalil uurivad
vabaühendused, kuidas saavutada kevadsuvine pesitsusrahu nii
riigi- kui ka erametsades.
Arutelul osalevad Eesti
ornitoloogiaühingu juhataja
Kaarel Võhandu, Eestimaa looduse fondi metsaekspert Liis
Kuresoo, keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel ja
riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees Aigar
Kallas.
Arvamusfestivali kavaga saab
tutvuda veebilehel arvamusfestival.ee. Kõik huvilised saavad
Paides toimuval festivalil osaleda tasuta.
Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri
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Diadema setosum elutseb looduslikult India ja Vaikse ookeani piirkonnas.
Nüüdseks on ta levinud ka Vahemerre. 2018. aastast on merisiilikuid leitud Taani
randadest. Merisiilikud elutsevad vaid soolases vees ja Piritalt leitud liik võib olla
pärit näiteks ristluslaevalt

Terviseamet ootab teateid
merisiilikuleidude kohta

T

erviseameti mürgistusteabekeskus teatas 30. juunil, et
Tallinnas Pirita rannas astus
inimene jalga merisiiliku. Fotot ta loomast ei teinud, kuid kirjeldas okkalist
kerajat loomakest. Torkekohas tekkis
kohe tugev valu ja paistetus.
Kuna tegu on esmajuhtumiga, julgustab terviseamet inimesi teada
andma, kui nad märkavad randades
merisiilikuid. Kui olete loomale peale
astunud, saab haava rannas kohe
puhastada mereveega. Valu vastu
aitavad valuvaigistid. Tugev valu kestab tavaliselt mõni tund, ent kui valu
vältab kauem, tasub pöörduda EMO-

sse. Seal saab vajaduse korral röntgeniga tuvastada, kas haavas on okkad,
ja kirurg saab need välja võtta.
Paljude liikide okkad lahustuvad inimese kudedes ise kuni kolme
ööpäeva jooksul. Ent näiteks pika
okkalise Diadema okkad ei lahustu.
Praegu pole teada, millist liiki Pirital
kohati.
Nähtud merisiilikust võib teada
anda mürgistusteabekeskusele e-posti teel info@16662.ee ja infotelefonile
16662. Foto leiust tuleb alati kasuks.
Terviseamet/Loodusajakiri

Sinimäel on taas vaatetorn

U

us ligemale 30 meetri kõrgune torn avati 5. juulil. Torn
on püstitatud Pargimäe
tippu. Eelmine vaatetorn lammutati 2018. aastal, sest ta oli muutunud

ohtlikuks. Torni juures asub Vaivara
maastikukaitseala ja Sinimägesid tutvustav teabetahvel.
Narva-Jõesuu linnavalitsus /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Olavi Hiiemäe

Loodusfotovõistluse
Vereta Jaht tänavusel
võidutööl on aasta
loom karu. Metsaott
jõudis pildi teinud
Olavi Hiiemäest umbes
30 meetri kaugusele.
Fotograafi sõnul on
pildil viimane hetk, mil
nii inimene kui ka karu
mõlemad taipasid, et
turvalisest vahemaast
on saanud ebaturvaline.
Karu andis sellest märku
hoiatava urahtusega

Vereta Jahi saak

pärineb tänavu Alutaguselt

T

raditsiooniline loodusfotovõistlus peeti tänavu maikuu
eelviimasel nädalavahetusel.
Seekord jäädvustati Alutaguse rahvuspargile omaseid liike, kellest nii
mõndagi mujalt kergelt ei leia.
Riigimetsa majandamise keskuse ja Overalli korraldatud fotojahist

võttis osa 37 fotograafi, kel õnnestus jäädvustada nii kiskjaid, suur- ja
väikeulukeid, haruldasi linde kui ka
putukaid, mõnel üksikul korral jäi
kaamera ette isegi lendorav.
Tänavu oli võistluse saakloom
pruunkaru. Kogu Vereta Jahi veerandsajandipikkuse ajaloo jooksul pole

kunagi nähtud ja pildile saadud nii palju
karusid kui sel aastal. Ka võidupildile on tabatud hetk piltnikule ohtlikult
lähedale jõudnud urahtavast karust.
Eesti Looduse toimetuse auhinna pälvinud fotot näeb siinse ajakirjanumbri postril. Pildi „Munavaras“
on teinud Remo Savisaar. Ajakirja
Horisont auhinna sai vihitajaid pildistanud Olavi Hiiemäe.
Ajakirja Eesti Mets auhinna pälvis Olavi Hiiemäe, kelle pildil ilutseb laanepüü. Ajakiri Eesti Jahimees
tunnustas Ingmar Muusikuse metsnugisefotot ja Eesti jahimeeste selts
Richard Viidalepa ilvesepilti. Tallinna
loomaaia auhind läks Mart Arraku
karufotole. Hotelli Pesa lemmik on
Andres Killingu pilt suur-kirjurähnist. Looduse Omnibuss pidas auhinna vääriliseks Remo Savisaare fotot
„Metssiga pisikesega“.
Tänavuse Vereta Jahi parimad pildid ripuvad riigimetsa
majandamise keskuse metsamaja
(Toompuiestee 24, Tallinn) hoovis
kuni septembrikuu keskpaigani.
Riigimetsa majandamise keskus /
Loodusajakiri

KÄSITÖÖSÕBRA KAUBAMAJA
24 H SINU ARVUTIS
KAASAEGNE PÄRLIPOOD
• Ühine postitus ja arveldus
• Sind ootab enam kui 120 000 toodet
• Kudumine, heegeldamine, kangad, lapitehnika,
naha- ja pärlitöö, tikkimine
• JUKI, Janome õmblusmasinad ja overlokid
• Nika kudumismasinad

Otse maaletoojalt Karnaluks OÜ laos, Hermanni 1, C-trepikoda, Tallinn
Otse maaletoojalt Karnaluks OÜ laos,
Hermanni 1, C-trepikoda, Tallinn

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Välismaalt

USA
Allikas: Wikimedia Commons

USA metsaamet üritab
kaitsta mammutipuid
metsapõlengute eest
Mammutipuud ehk hiidsekvoiad
(Sequoiadendron
giganteum) kasvavad ainult
California osariigis Sierra
Nevada mäeahelikus. Suur osa
mammutipuusaludest on viimase seitsme aasta jooksul
metsatulekahjudes kannatada
saanud. Viimase kahe aasta jooksul on hävinud ligi viiendik mammutipuudest. Nüüd plaanib USA metsaamet hiidsekvoiade ümbruses osa
väiksemaid puid maha võtta ja metsaalust puhastada, et tuli haruldaste
hiiglasteni ei jõuaks [1].
Allikas: USA metsaamet

Allikas: Wikimedia Commons

LÕUNA-AMEERIKA
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MAA
Allikas: NASA

Kuidas mõjub elupaikade
killustumine suurtele
röövlindudele?
Andides elutsev koidukotkas
(Spizaetus isidori) on metsaliik.
Jälgides märgistatud linde, on
teadlased saanud teada, et see
liik suudab mingil määral kohaneda elupaikade killustumisega. Vanemad linnud on õppinud
vältima inimasustust ja kasutavad elupaigana kõige järsemaid
mäenõlvu. Noorlindudele on see
siiski raske. Kuuest uuringu tarbeks märgistatud noorest kotkast neli hukkus. Suurimat muret
teeb toit. Kui looduslik elupaik ei
paku piisavalt küttimisvõimalusi,
hakkavad kotkad kodulinde kimbutama ja sel juhul lastakse nad
sageli maha [2].
Allikas: Mongabay

Uus tehiskaaslane asub uurima
Maa magevett
Novembris peaks kosmosesse lendama USA, Prantsusmaa,
Suurbritannia ja Kanada kosmoseagentuuri koostöös valminud
tehiskaaslane SWOT (Surface
Water and Ocean Topography),
mis hakkab jälgima 95 protsendi Maal asuvate jõgede, järvede
ja veehoidlate veetaseme muutusi. Andmeid hakatakse koguma vähemalt kuue hektari suuruste järvede kohta ning nende jõgede kohta, mis
on laiemad kui sada meetrit. Siini on usaldusväärsed andmeread olemas
ainult mõne tuhande järve kohta. Jõgede kohta on teavet veelgi vähem [3].
Allikas: NASA

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

INGLISMAA

Harilik kärnkonn
üllatab ronimisvõimega
Inglismaal nahkhiirte ja pähklinäpi pesakaste ning puuõõsi seiranud vabatahtlike kogutud andmed on pakkunud suure üllatuse. Selgub, et üsna kohmakaks
peetud harilik kärnkonn suudab ronida kuni poolteise meetri kõrgusele. Alates 2009. aastast
on kärnkonni leitud 18 pesakastist ning 19 korda ka puuõõnsustest. Eriti tundub see kahepaikne armastavat raagremmelgat. Ilmselt pakuvad puuõõnsused harilikule kärnkonnale sobivat niisket mikroelupaika [4].

Rotimürk ohustab õlipalmiistanduste läheduses elavaid kiskjaid
Rotid võivad õlipalmiistandustele palju kahju teha. Et seda vältida,
kasutatakse ohtralt mürki. Mürk
tekitab närilistel verehüübimishäireid. Ajakirjas Exotocicology ilmunud ülevaateuuringus on tehtud
kokkuvõte rotimürgi võimalikust
mõjust teistele Kagu-Aasia loomadele. Kõige suuremas ohus on need
kiskjad ja kõigesööjad (näiteks aasia palmitsiibet, Paradoxurus hermaphroditus), kelle toidus on oluline osa närilistel. Ohtu satuvad ka istanduste ligidal elavad loorkakud, kelle toidust võivad rotid hõlmata kuni
90 protsenti. Veel avaldab mürk mõju raipesööjatele, näiteks vöötvaraanile (Varanus salvator). Teratoidulised linnud, väikeimetajad ja ka
makaagid võivad süüa rottidele pandud mürksööta [5].
Allikas: Mongabay

Foto: Praveenp / Wikimedia Commons

Foto: Piret Pappel

KAGU-AASIA

Allikas: PhysOrg

Foto: Mtaylor848 / Wikimedia Commons

MAA

Kuumalained esialgu
nime ei saa
Maailma meteoroloogiaorganisatsioonil pole praegu plaanis hakata kuumalainetele andma nimesid
samal moel nagu näiteks suurtormidele. Tormide kohta on täpselt teada, millal ja mis põhimõttel ilmastikunähtus nime saab.
Nimesid kasutatakse, et teavitada üldsust võimalikust ohust. Hiljutise rekordkuumuse tõttu on näiteks
briti teadlased kutsunud üles kuumalainetele nime andma, juhtimaks
hapra tervisega inimeste tähelepanu sellele, et ees on ohtlik aeg ning
argielu ei saa samal kombel jätkata [6].
Allikas: maailma meteoroloogiaorganisatsioon

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikad:
1. fs.usda.gov/news/releases/forest-service-taking-emergency-action-protect-giant-sequoias
2. news.mongabay.com/2022/06/andeaneagles-have-managed-to-adapt-tofragmenting-habitats-for-now
3. nasa.gov/feature/jpl/us-europeansatellite-will-make-world-s-first-global-freshwater-survey
4. phys.org/news/2022-07-toads-scientists-climbing-trees-uk.html
5. news.mongabay.com/2022/07/studyassesses-wildlife-exposure-to-rat-poison-on-oil-palm-plantations/
6. public.wmo.int/en/media/news/
wmo-has-no-immediate-plans-nameheatwaves
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EL küsib

Kas Eestis on puukidel
Maria Vikentjeva
tervise arengu instituudi
nooremteadur

P

Foto: erakogu

rohkem haigustekitajaid kui varem?
uug ihaig ustest
registreerib terviseamet puukborrelioosi ja -entsefaliidi juhtumeid.
Puuke ja nende levitatavaid haigustekitajaid uuritakse maailmas üha
põhjalikumalt ja ka meie üritame
seda teha. Meil on päris suur puugikogu. Oleme varasemate projektide käigus kogunud metsast puuke
ja nüüd uurime neid põhjalikumalt.
Uute meetoditega tekivad võimalused otsida uusi haigustekitajaid ka
varem kogutud proovidest.
Suvel avaldasime värske uuringu Eesti puukide kohta. 2020. aasta
kevadel palusime, et inimesed saadaksid meile posti teel puuke. Sel
moel saime proove ka seni vähe uuritud piirkondadest.
Saadeti üle 6400 puugi, uuringu

valimisse võtsime neist 3559 puuki,
igast maakonnast enam-vähem võrdse
koguse. Proovidest oleme analüüsinud
puukentsefaliidiviiruse, Lyme’i tõve ehk
puukborrelioosi, neoerlihhioosi, inimese anaplasmoosi, taastuvat palavikku
tekitava Borrelia miyamotoi ning puukriketsioosi tekitajate olemasolu.
Vähemalt ühe haigustekitaja olemasolu tehti kindlaks 62 protsendil kõikidest uuritud puukidest.
Levinuimad haigustekitajad on riketsiad, neid tuvastati 35 protsendil
uuritud puukidel. 28 protsenti Eesti
puukidest kannab edasi puukborrelioosi tekitajaid, see on viimase 15
aasta jooksul kohati kuni kolm korda
suurenenud.
Ka neoerlihhioosi tekitava bakteri
(Candidatus Neoehrlichia mikurensis) levimus on võrreldes varasemate
uuringutega suurenenud. Riketsioosi
ja neoerlihhioosiga nakatunud inimesel enamasti haigusnähte ei teki, kuid

vajaduse korral saab haigust ravida
antibiootikumidega.
Puukentsefaliidiviirus tuvastati
uuringu käigus ainult kahel puugil.
Üks puuk oli pärit Võrumaa metsast
ja teine Hiiumaa koduaiast. Vähene
leid ei viita sellele, et viiruse levimus looduses oleks vähenenud, vaid
viiruse pistelisele levikumustrile.
Entsefaliidi vastu tasub end kindlasti vaktsineerida. Viirus asub puugi
süljenäärmetes ja võib sealt inimese
kehasse jõuda juba tunniga.
Puukide levikut mõjutab see, kui
palju on kõrget rohtu ja varjekohti. Näiteks leidub puuke palju koduaedades. Tähtis on ka see, kui palju
leidub imetajaid ja roomajaid, näiteks
sisalikke, kelle peal puugid toituda
saavad. Mida rohkem on loomi, seda
rohkem on ka puuke. Eelkõige näriliste ja lindude kaudu saavad puugid ka
hästi levida.
Piiramaks puukide levikut, tasub
majade läheduses hoida rohi madalana. Mesilaste ja muu elurikkuse tarbeks saab jätta niitmata alasid elumajast kaugemale.

Olavi Kurina, Eesti maa
ülikooli põllumajandus
ja keskkonnainstituudi
vanemteadur

A

Foto: erakogu

Kas mürkseened ussitavad?
ugustis-septembris hakkavad paljud eestimaalased
mööda metsi käima ning head-paremat, s.o marju ja seeni koju tassima. Seeni, kelle viljakehasid võib
toiduks korjata, on Eestis üle kahesaja. Tavaseeneline piirdub mõnekümne liigiga. Siinkohal peab ikka
ja jälle meelde tuletama, et seeni,
keda päris täpselt ei tunne ega oska
määrata, ei tohi toiduks tarvitada.
Keerulisematel juhtudel ei piisa selleks, et liiki pädevalt tuvastada, seenekübara nägemisest, vajalikud on ka
tunnused seenejalal ning kasuks tuleb
teadmine täpsest kasvukohast. Neid
viimaseid asjaolusid ei ole kodus seenekorvi sortides ja raamatutest abi
otsides alati kerge meenutada ja ega
12
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siin aita suuremat ka abipalve ja fotode jagamine sotsiaalvõrgustikes.
Suisa pahatahtlik ja vastutustundetu on selliste postituste kommentaariumites mitmel korral kõlanud
soovitus „Vaata, kui mõni sarnane
seen natuke ussitab, küllap aitavad
siis teised ka potti või pannile panna“.
Selline arvamus on tekkinud ilmselt
kuuldusest, et vanarahvas olla kärbseseeneleotisega kärbseid tapnud,
kuigi tegelikult muutuvad kärbseseent söönud kärbsed ainult uimaseks. Seente ussitamise korral on see
väide aga läbinisti väär ja lausa ohtlik.
Seeneussid asustavad peaaegu kõikide seeneliikide viljakehasid, tegemata
vahet, kas seen on inimesele mürgine
või mitte. Tõsi, seeneliikide viljakehad
on eri konsistentsi ja keemilise koostisega, mis avaldab mõju seal toituvate seeneusside liigilisele koosseisule.
Kindlasti peab aga meeles pidama, et
inimesele ohtlikult või surmavalt mür-

gised seened – valge kärbseseen, roheline kärbseseen ja panter-kärbseseen,
punakas narmasnutt, mitmed vöödikud – ussitavad ja seenemürgid (amatoksiinid, muskariin, orellaniin jt) ei
avalda seeneussidele tapvat ega ka peletavat mõju. Näiteks punases kärbseseenes võib olla üle 30 liigi seeneusse, kellest enamik asustab ka teisi seeneliike.
Osa seente viljakehad ussitavad
vähem, hea näide on kukeseened. See
on arvatavasti tingitud asjaolust, et
kukeseen on fülogeneetiliselt vanapärane ja tema keemiline koostis
ning muud omadused teistsugused.
Seeneussid on valdavalt kahetiivaliste,
s.o sääskede ja kärbeste vastsed, kellele seene viljakeha on nii toit kui ka elukeskkond. Praeguseks on teada üle 700
kahetiivaliseliigi (üle 40 sugukonna)
seentoidulisus. Põhjalikum ülevaade
seeneusside mitmekesisusest on ilmunud Eesti Looduse 2014. a septembrinumbris.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kasuta koodi “TELES10” ja saad 10% soodustust kõikidelt toodetelt
Külasta www.teleskoobid.ee

Foto: Svetlana Aleksejeva / Scanpix

Kuu looduses

Augustis toretsevad väikesed kellukjad kanarbikuõied nii rabades, männikutes kui ka rannaluidetel. Need kanarbikupõõsad
näitavad oma violetseid õisi ja soomuselaadseid lehti Lahemaa rahvuspargis Viru rabas

August lõhnab ja laulab
Piret Pappel

A

ugustiks lühemaks muutunud päevad annavad põllupidajale märku, et saak küpseb. Saabunud on korilaste ja hoidistajate lemmikaastaaeg. Pimedus
hiilib küll iga päevaga lähemale, kuid
niitudel ja aias sumisejaid ega siristajaid see ei sega.
Linnulaulu jääb suve lõpus üha
vähemaks, aga osa pääsukeste ja teistegi liikide hoolsad vanemad kasvatavad veel teist kurna üles. Põllud
ja heinamaad on täis valge-toonekurgi. Asulates torkavad silma noored varesed. Mõne nädala pärast on
suur osa kaugränduritest juba teele
asunud.
Kevadel või suve alguses sündinud
nahkhiired lendavad nüüd ise ringi.
Sellepärast võib hämaruse saabudes
tunduda, et käsitiivalisi on eriti palju
liikvel. Kes nahklappide elu lähemalt
tunneb, see teab, et suve hakul jätavad
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emased nahkhiired saagijahile lennates oma pojad poegimiskolooniasse
ootama. Mõnikord ripub väike piimamaias poeg ema küljes ja saab nii
putukaküttimisest osa, kuid inimene
ei pane seda hämaras tähele.
Augustikuus sobib nahkhiirevaatluseks näiteks madalalt valgustatud
park, mis jätab kõrgemad puud piisavalt varju. Sel moel tekkivad valguslaigud meelitavad ligi putukaid ja ka
käsitiivalisi, keda on võimalik näha
neid häirimata.
Juulist saati on sihktiivalised muutunud üha häälekamaks. Need, keda
huvitavad tirtsud ja ritsikad, otsigu
üles täpselt viis aastat tagasi ilmunud Eesti Loodus, kus on avaldatud Eestis leiduvate liikide määraja. Kiilide, kimalaste või liblikatega
võrreldes on sihktiivalised peidulisemad ja nende nägemiseks peab rohkem vaeva nägema, kuid liike saab
üsna edukalt eristada ka häälitsuste
põhjal.

Suve lõpu helimaastikele lisandub
nüüd herilaste sumin. Need putukad on toimetanud ringi juba varakevadest saati, aga augustikuuks on
pesaelanike hulk tavaliselt võimsalt
suurenenud. Triibukirja töölised hoolitsevad majapidamise eest ja inimene
näeb neid kõikjal, kus vähegi leidub
midagi magusat või käärivat. Eesti
herilasi oleme tutvustanud tunamullu
nii juuli- kui ka augustinumbris.
Kui herilaserohkeks sügise haku
päevad muutuvad, oleneb ilmastikust
ja sellest, kui külluslik on nende putukate looduslik toidulaud. Herilased
armastavad sooja. Inimesele tulevad
nad külla siis, kui mujal toitu napib.
Lutikaid leidub augustis tavaliselt
samuti ohtralt, iseasi, kui tihti neid
tähele pannakse. Sageli tähendab lutikaga kohtumine üksnes lõhnajälge
marjakorvis või näppude küljes.
Lutikalised arenevad nagu sihktiivalisedki vaegmoondega. Munast

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kanarbikuimetlejad pangu tähele
ka tillukeste mustade viljadega kukemarja, mida võib tihti leida kasvamas
just kanarbiku kõrval. Neid võib julgesti korjata, kuigi meie kukemarjad
olevat maitsetumad kui need, mis
märksa põhja pool kasvavad.
Jõhvikakorjajad peavad veel natuke aega ootama, aga esimeste pohlade aeg saabub tavaliselt just lõikuskuus. Kui niiskust jagub, jõuab kätte
ka korralik seeneaeg. Suve keskpaigas
tüütasid korilast sääsed ja avamaastikul ka parmud, ent nüüd on liikvel

Foto: Tõnis Tuuga / Wikimedia Commons

koorunud vastsed sarnanevad täiskasvanuga, ent nad on siiski pisemad
ja kõik kehaosad pole veel korralikult
välja arenenud. Suguküpseks saadakse umbkaudu pärast viit kestumist.
Taimedele on suve lõpp eelkõige
seemnete valmimise aeg, kuid õisi
veel jätkub. Juba juunis õide puhkenud taimedest õitsevad edasi näiteks kurerehad, tihashein ja metsvits.
Kätte jõuab kõige ilusam kanarbikuaeg, mis võib kesta veel septembriski.

Roheline haisulutikas (Palomena prasina) on meil laialt levinud liik. Noore lutikavastse rohekat selga ehib tume muster; vanemad vastsed ja täiskasvanud on
üleni rohelised. Lutikalõhna saab külge juba noorelt vastselt
aina enam põdrakärbseid.
Lapiku kehaga vereimeja vastupidavus avaldab muljet. Tema kitiiniga
kaetud keha on ülimalt sitke. Juuste
vahele pugenud põdrakärbes elab
kergesti üle nii šampooniga peapesu

kui ka korraliku loputuse. Pole haruldane, kui pisut rääbakas, kuid igati
hea tervise juures olev põdrakärbes
ilmub nähtavale alles juuksekuivatuse ajal.

KOOLILAPSE
KOOLIKOTTI
Sadade värviliste piltidega mahukad
ja hõlpsasti kasutatavad lasteentsüklopeediad. Usaldusväärne
allikas nii koju kui ka kooli.

Apollo / Rahva Raamat / tnp.ee
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Sarapuupähklid
Sarapuu on meile hästi tuntud liik, tema toitvaid vilju
on Eestis loodusest kogutud ajast aega. Augustis saavutavadki siinsed sarapuupähklid täissuuruse, kuigi
küpsemiseks kulub veel aega: kohalikke looduses kasvavaid pähkleid saame korjata septembris. Meie poelettidel müüdavad sarapuupähklid pärinevad enamasti
Türgist, kes on suurim sarapuupähklitootja ja
eksportija maailmas.

Pähkliistandus

Foto: M / Wikimedia Commons

Maailma suurim tootja on Türgi
Maailmas toodeti 2019. aasta andmeil üle 1,1 miljoni tonni
sarapuupähkleid. Suurim tootja on Türgi, kes annab umbes
70% maailma sarapuupähklitoodangust. Türgi suurimad
sarapuuistandikud asuvad Musta mere rannikul. Sealseid
istandikke on mõnel viimasel aastal tabanud mitu probleemi:
äärmuslikud ilmaolud (üleujutused) ja kahjurputukate rünnakud. Nõnda on Türgi pähklitoodang olnud mõnel aastal märkimisväärselt väiksem, nt 2020. a oli üle saja tuhande tonni
vähem kui aasta varem: 2019. aastal
640 000 tonni. Ka Euroopa mitme
teise maa istandusi ohustavad
samalaadsed mured.

Foto: Anneli Palo

734,4 Türgi

Maailma suurimad
sarapuupähklitootjad
2019

776

Istanduste pindala hektarites
Toodang tuhandetes tonnides
Hispaania
12,4

79,4 Itaalia
43,4 Aserbaidžaan

Türgi

Prantsusmaa

20,2 USA

11,7

24,4 Tšiili

24 Gruusia

39,9

98,5

USA

Itaalia

16,1

Iraan

53,8

29,3

Aserbaidžaan

Hiina

Allikas: FAO

13,8
13,4
18,5
13
5,2

Hiina
Gruusia
Iraan
Hispaania
Prantsusmaa

35
Tšiili
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Kultuuristandikes kasvatatakse mitmesuguseid sorte. Sageli
nimetatakse sarapuu kultuursortide vilja fundukiks. Selle tuum
on suurem ja koort on lihtsam purustada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Rammus ja toitev vili
Sarapuupähkel on rasvarohke vili: 100 grammis sisaldub
umbes 60 g rasvu, vett kõigest 5-6 g. Selles pähklis leidub ka rikkalikult valku ja kiudaineid: valku on 100
grammis u 15 g, kiudained ligi 10 g.
Sarapuupähkleid tasub süüa, sest neist saame
organismile väga olulisi mineraalaineid, vitamiine ja aminohappeid. Pähklis leidub
mineraalainetest kõige rohkem kaaliumi, fosforit, magneesiumi ja kaltsiumi, vitamiinidest on rikkalikult
mitut B-rühma vitamiini, C- ja
E-vitamiini, vähem on muid toiteelemente ja vitamiine.

15%
10%
10%
5%

Foto: Ivar Leidus / Wikimedia Commons

vesi

süsikiud- valgud rasvad
vesikud ained

Kasutatakse enamasti toiduainetööstuses
Tugev allergeen
Tasub teada, et sarapuupähkel
on tugev allergeen: osa inimesi ei
talu temas sisalduvaid valke. Ka sarapuu
õietolm tekitab mõnele allergiat, sageli on
nendel inimestel nii õietolmu- kui ka pähklitalumatus. Umbes 30% sarapuupähkli suhtes
allergilistest inimestest ei talu ka paljusid teisi
pähkleid.
Üldjuhul ilmneb pähkliallergia juba inimese esimestel eluaastatel ja kestab kogu elu: enamasti
sellest välja ei kasvata. Mõnel inimesel avalduvad
vaevused imeväikese koguse korral.

60%

Suurem osa sarapuupähklitoodangust tarvitatakse
ära toiduainetööstuses. Pähkleid kasutatakse tervelt,
purustatuna, jahuna, pastana ja õlina. Nad kuuluvad
mitmesuguste maiustuste koostisse: šokolaadid, kommid, koogid, küpsised, saiad, võided-määrded; neid
lisatakse ka müslidesse, salatitesse, maitselisandina
kohvisegudesse, aga ka likööridesse. Eelkõige jõulude
eel müüakse ka koorega pähkleid; enamasti on need
parema kvaliteediga, selliseid kasutatakse ka suupisteks pakitud pähklisegudes.
Sarapuupähkleid kasutatakse ka farmaatsia- ja
parfümeeriatööstuses, sarapuupähkliõli lisatakse
õlimaalivärvide ja
masinaõli koostisse.

Kasutusalad
parfümeeria
farmaatsia
muu
toiduainetööstus

Allergia sümptomid võivad
mõneti erineda:

nohu

suu ja huulte sügelus ja
paistetus

kõhuvalu ja
iiveldus

Foto:
Marco Verch /
Flickr

nahalööve
ja -sügelus
Raskematel juhtudel
võib tekkida eluohtlik anafülaktiline šokk
Allergiaohu tõttu
on paljudele toidupakenditele kirja pandud
hoiatus, kui see võib sisaldada pähkliosakesi või kui
toode on valmistatud
samal liinil, kus varem
on töödeldud
pähkleid.

Eestis 2009. aasta puu
Eesti Looduse toimetus on alates 1996. aastast
valinud aasta puud. Harilik sarapuu oli 2009. aasta puu.
Loe lisaks:
- Kask, Kalju 2009. Sarapuu sordiaretus Eestis. –
Eesti Loodus 60 (8): 408–409.
- Kokassaar, Urmas 2009. Sarapuu, kodumaine
pähklikandja. – Eesti Loodus 60 (8): 410–411.
- Marvet, Ann 2012. Aasta puud 2. Sari „Looduse
raamatukogu“. Loodusajakiri, Tallinn: 70–76.
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Marjaaega ei tasu mööda lasta:
kuhu minna vaarikale ja jõhvikale?
Hariliku vaarika levik

Eesti looduse rikkalike hüvede hulka kuuluvad mitmesugused
metsamarjad. Juuli alguseks valminud metsmaasikatest võis tänavu endale korjata korraliku talvevaru. Kuu teisel poolel hakkasid valmima murakad. Nüüd on küpsed mustikad ja peagi ka vaarikad. Seejärel on põhjust minna pohlale ja varasügisel jõhvikale.
Võtame vaatluse alla vaarika ja jõhvika: kuhu tasub minna vaarikakorjele ja millistest soodest on lootust leida suuremat jõhvikasaaki. Siin on abiks ökosüsteemiteenuseid koondav uurimus [1].

2006–2020
1971–2005
1921–1970
1800–1920
Suundumus:

Harilik vaarikas
Rubus idaeus
Kuni kahe meetri kõrgune poolpõõsas,
puitunud varrega taim. Esimesel kasvuaastal kasvatab ainult lehti. Alates teisest
kasvuaastast õitseb ja viljub. Pärast viljumist võsu kuivab.
Õitseaeg on juunis, valged õied on mõlemasugulised.
Marjad valmivad juulis-augustis, botaaniliselt on
tegu koguviljaga. Ussid vaarikamarjas on enamasti
vaarikamardika tõugud.
Eestis kasvab üks vaarikaliik, kes on kõikjal levinud.
Foto: Mako / Wikimedia Commons; Vassil / Wikimedia Commons

Vaarika levik ja saagikus

Vaarika saagikus,
arvestades liigi ohtrust
kasvukohas
0 enamasti vaarikataimi ei ole
vaarikaid leidub vähe
vaarikaid leidub rohkelt

Puistu vanus
Raiesmik
3–10 aastat
pärast raiet

Muu
vanus

Vaarikaid tasub otsima minna eelkõige vähemalt kolme aasta vanustele raiesmikele. Ökosüsteemiteenuste uuringu käigus püüti välja selgitada, milline on vaarikate saagikus eri kasvukohatüüpides [1].
Paraku ei ole Eestis usaldusväärseid andmeid vaarika keskmise saagikuse kohta. Ent saab esitada hinnangud, kas vaarika saak on vastavas kasvukohatüübis (kasvukohatüübid koondati rühmadesse) rikkalik, vähene või peaaegu olematu, arvestades
liigi ohtrust kasvukohas. Nõnda tasub
Narva
Kohtla-Järve
vaarikakorjele minna palu-, laane-,
Rakvere
Tallinn
salu-, sooviku-, rohusoo- ja
Jõhvi
kõdusoometsade
raiesmikele.
Kärdla

Rapla
Paide

Haapsalu

Türi

LooNõmme-

0

Jõgeva
Põltsamaa

0

Palu-

Tartu

Viljandi
Kuressaare

Laane-

Pärnu

Salu-

Põlva

SoovikuRabastuv

0

RohusooSamblasoo-

0

Kõdusoo-
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Võru

Vaarika
kasvukohad

leidub rohkelt
leidub vähe
enamasti ei leidu

Valga

Allikas: keskkonnaagentuur / ELME projekt [1]
Allikas: 1. Helm, Avaliina jt 2020 (täiendatud 2021). Metsa-, soo-, niidu- ja põllumajanduslike ökosüsteemide seisundi ning
ökosüsteemiteenuste baastasemete üleriigilise hindamise ja kaardistamise lõpparuanne. ELME projekt. Tellija keskkonnaagentuur.
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Uuri ökosüsteemiteenuste
kaardirakendust!
Ökosüsteemide kaartidelt saab teada, kus,
kui palju ja milliseid hüvesid eri tüüpi ökosüsteemid (niidud, sood, metsad, põllumajanduslikud
alad) pakuvad ning milline on ökosüsteemide
seisund. Kaardid on valminud keskkonnaagentuuri juhitud ELME projekti raames aastail
2019–2020 [1].
Harilik
Vaata rakendust veebilehelt
arcg.is/1z1iO10.
jõhvikas

Oxycoccus palustris
Tegu on kääbuspõõsaga, teisel
eluaastal varred puituvad.
Õitseb maist juulini; pisikesed roosad õied asetsevad
pika varre otsas, meenutades kure pead, millest pärineb
rahvapärane nimetus kuremari.
Viljad valmivad septembris,
botaaniliselt on tegu
marjadega.

Eestis on teada kahte liiki jõhvikaid: harilik
jõhvikas ja väike jõhvikas (O. palustris,
O. microcarpus).
Väike jõhvikas on erinevalt harilikust jõhvikast tunduvalt väiksema kasvuga, tema lehed on kolmnurksed ja viljaraod paljad.
Kohtla-Järve

Tallinn

Jõhvi

Rakvere

Kärdla
Rapla
Haapsalu

Paide
Türi

Narva

Jõhvikas on küllap üks kõige laiemalt tuntud rabataim.
Jõhvika levik ja saagikus on väga tugevalt seotud kasvukoha veerežiimiga ning selle muutusest tuleneva puurinde seisundiga (valgustatus). Mõnes Eesti rabas võib
jõhvika saagikus hinnanguliselt ulatuda üle 500 kg
hektarilt [1].
Ökosüsteemiteenuseid uurivas ELME projektis tugineti
saagikuse analüüsil varasematele uuringutele: andmed
pärinevad aastatel 1966–1972 tehtud ja 2000.–2001.
aastal uuesti korraldatud jõhvikasoode inventuurist.
Koostatud mudelis on jõhvika saagikust seostatud
mullaliigi, turba omaduste, kuivenduse, keskmise veemahutavuse, topograafilise niiskuse indeksi ja puistu
keskmise kõrgusega.

Jõgeva

Hariliku jõhvika levik

Põltsamaa

Jõhvika
saagikus
kg/ha

2006–2020
1971–2005
1921–1970
1800–1920
Suundumus:

Tartu

Viljandi
Kuressaare

Fotod: Anneli Palo

Jõhvika levik ja saagikus

Pärnu

0–50
50–100
101–200
201–300
301–400
401–500
üle 500

Põlva
Võru

Allikas:
keskkonnaagentuur /
ELME projekt [1]

Valga

Jõhvikasoode kordusinventuur näitas, et hulk aastatel 1966–1972 inventeeritud jõhvikasoid
on 30 aasta jooksul hävinud või saagikus suuresti muutunud. Seetõttu võib ka aastatel 2000–
2001 tehtud kordusinventuuri aladel olla saagikus praeguseks olulisel määral muutunud.
Mudelis kasutatavad maa-ameti Lidari taimkatteandmed aitavad mõningal määral anda nendele andmetele uuemat sisu: taimkate määrab ära valgusolud ning see mõjutab otseselt jõhvika saagikust, kaudselt kajastavad Lidari andmed ka pikaajalisi veerežiimi muutusi.
Saadud tulemustes on mudel pigem ülehinnanud häid (saagikus 200–400 kg/ha) ja alahinnanud üksikuid väga häid (saagikus 600–800 kg/ha) jõhvikasoid. Samuti tuleb arvestada, et
lähteandmetena kasutatud jõhvikasoode inventuurid hõlmasid pigem suurema saagikusega
soid; väikese jõhvikasaagikusega soid ei inventeeritud.

Väikese jõhvika levik
2006–2020
1971–2005
1921–1970
1800–1920
Suundumus:

Liikide levikukaardid: Eesti taimede uus levikuatlas 2020

Loe lisaks!
Paal, Taimi 2015.
Jõhvikal on imeväge. –
Eesti Loodus 66 (10):
550–553.
Nõu, Triin 2021.
Vaarikas, väga kasulik
mari. – Eesti Loodus
72 (8): 608–709.

Alam-Pedja
Foto: Remo Savisaar
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Foto: Karl Adami

Aasta puu

Rikkaliku marjasaagiga pihlapuud olid meie esivanematele enne, et võib tulla vihmane ja tormine sügis, lumerohke ja pikk talv

Väge täis pihlapuu:

uhke emand mäe peal, roheline
kleit seljas, punased pärlid kaelas
Marju Kõivupuu
Ma pihlak olen,
mis maantee veeres
jääb ruttu raagu.
Kuid siiski, siiski,
kui lehed läinud,
ma täis jään marju.

K

Ellen Niit [3]

ui pihlakate marjakobarad maal ja linnas hakkavad võtma oranži tooni, on
see märk, et lühike põhjamaa suvi
triivib tasahilju sügisesse ning uue
kooli- või akadeemilise aasta alguseni ei ole jäänud kuigi palju päevi.
20
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Lõunaeestlane ütlebki oranži värvi
kohta pihlõnõ, pihlakakarva.
Kui pihlapuud on hilissuvel heldelt
koormatud oranžikaspunaste marja
kobaratega, laekub folkloristi e-postkasti kirju, kus küsitakse: mida see
tähendab, kui pihlakatel on sel aastal nii
palju marjakobaraid, et puud on nende
all lausa lookas? Tõe ja õiguse huvides
tuleb küll öelda, et botaaniliselt on pihlamarjad õunviljad ja marjakobar kännas, aga teadupoolest erinebki rahvapärane pruuk akadeemilisest sõnavarast.
Millele usuti viitavat pihlamarjarohkus? Eelläinud põlved on suuresti analoogiamaagial põhinevate

rahvauskumuste põhjal arvanud, et
kui pihlapuud kannavad sügisel rohkesti marju, tähendab see sõda ja
vere
valamist või palju tulekahjusid.
Punane ehk verev värvus sümboliseerib ju tuld ja verd. Üksiti on ennustatud vihmast ja tormist sügist nii merel
kui ka maal, lumerohket ja pikka talve
ning pigem kesist saagiaastat, halvemal juhul isegi näljaaegu. Võib oletada, et üks selliste ennete lähtekoht
võib olla olnud arusaam omalaadsest
looduse tasakaalust: kui loodus on pillavalt helde, ei pruugi kultuurtaimed
kõige paremat saaki anda. Vihmast
sügist on ennustatud ka siis, kui pihlakas kevadel heldelt õitseb.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tohterdamisel on oluline osa olnud
maagial. Põhjarahvad on tarvitanud
iseäranis C-vitamiini poolest rikkaid
pihalamarju toiduks: neid on söödud
toorelt, eriti pärast seda, kui esimesed külmad on marjadelt võtnud iseloomuliku mõrkja maitse. Pihlamarju
on pandud toidulisandiks ja maitseks
leiva ning pudru sisse. Marjakobraid
on hoitud talveks katusealustes kuivades kohtades ja neid on küpsetatud
talvel ahjutulel orgi otsas [5]. Uuemal
ajal on valmistatud pihlakatest keediseid, veine, kompotte, lisatud värviks
ja silmailuks mitmesugustele marinaadidele ja hoidistele.
Pihlakatega maiustamisest ei ütle
ära ka metsloomad. Nendest toitub
meelsasti ka aasta loomaks valitud
pruunkaru, teab kinnitada rahvasuu:
Karu, kui muud süia ei ole, sööb
pihlakamarju. Rõhub puu maha ja
kõhuli olles sööb. Ennem oli karu
rääkind: „Pihl-pohl ‒ mehe toit, silkleib ‒ sea toit“ [---]. (ERA II 176,
412/4 (3) < Haljala khk, 1937)
Rahvameditsiinis on pihlakas
olnud samuti väga populaarne ravimtaim. Eelläinud põlved on uskunud esmajoones tema maagilistesse raviomadustesse. Kui mingisuguse
ravimi valmistamiseks läks vaja ühek-

Foto: Marju Kõivupuu

Kui pihla’ marju täüs om, sis
saa vihmanõ süküs. (RKM II 208,
417 (30) < Põlva khk, 1966)
Pihlakate
rohte
õitsemine tähendab vihmast sügised.
(E 8894 (55) < Paistu khk, 1893)
Arvatud on sedagi, et kui pihlakatel on erakordselt palju marju, saab
sel aastal palju vanatüdrukuid mehele, peetakse palju pulmi ja/või sünnib
palju lapsi: punased marjad on elu ja
viljakuse võrdkuju.
Kui pihla’ marju täüs om, sis
saa palju vannu tütriga mehele.
(RKM II 208, 417 (29) < Põlva khk,
1966)
Omalt poolt lisaksin, et kui pihlad heldelt punetavad, saabuvad esimeste külmadega tõenäolisemalt kui
muidu ka parves kaunitarid: siidisabad. Nad teevad päeva-paariga pihlapuude otsas oma õrna siristava laulu
saatel puhta töö.

Pihlakas on väga sitke puu, kes suudab välja kasvada ka vana paju kännust. Pilt on
tehtud Rõuges Võrumaal

hõõruti haigeid kohti vastu puud või
marju, uskudes, et marju sööma tulnud linnud korjavad haiguse puudelt
üles ja kannavad minema. Pihlapuu
külge seoti ka riideräbalaid, millega

oli enne hõõrutud haiget kohta, lootes niimoodi oma haiguse puule üle
kanda. Pihlakast loodeti abi saada ka
sigimatuse vastu:
Tapetakse enne jüripäeva madu
pihelgase vitsaga ja lüüakse selle vitsaga sigimata naisterahvast, siis läheb
see naine kohe sigima. Ehk siis viheldakse saunas naisterahvast pihelgase
vihaga abaluude vahele, ilma et viheldav seda näeks [1].
Pihlaka õite, lehtede, marjade, koore ja juurte, aga ka puiduga
on tohterdatud erisuguseid haigusi,
kasutades saadusi nii sees- kui ka
välispidi. Ent kindlasti oli ülioluline
maagia osa: protseduuriks valiti vana
kuu neljapäev, kaduneljapäev, mida-
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sa puu oksi või lehti, kuulus nende
hulka kindlasti pihlakas. Ka erilise
ravitoimega viht tehti pihlakaokstest.
Kontaktmaagilistel ravitoimingutel

Kui mingisuguse
ravimi valmistamiseks läks vaja
üheksa puu oksi või lehti,
kuulus nende hulka kindlasti
pihlakas.

21

Foto: Marju Kõivupuu

Aasta puu

Pihlakad ja tema kultuursordid sobivad hästi linnahaljastusse. Pärnus kaunistab
pihlakas linnaruumi Gustav Fabergé kuju juures
gi tehti teatud kindel arv kordi jne.
Hambavalu korral torgiti hammast
pihlakase tikuga. Pihlakamarju tarvitati köha- ja tiisikuserohuks, keetes neist teed. Ka pihlakaõitel usuti
olevat köhavastane toime. Neid vaevusi, mille korral püüti leevendust
otsida just pihlakalt, oli muljet avaldavalt palju [4].
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Kellel see vesi ligidal,
kellel pihlakas punane?
Liblikul vesi ligidal,
Villemi pihlakas punane.
E 7457/8 < Ambla khk, 1896–97)
Taluõuel sirguv pihlakas aitas paha
eemale tõrjuda. Pihlakas on olnud
üks meie armastatuim, ilu pärast

taluõuele kasvama jäetud või istutatud puu nagu ka kased, pärnad, pajud,
toomingad, haavad, tammed, vahtrad, jalakad ja saarepuud [5].
Vähenõudlikust, ent rahvauskumuste kohaselt tugeva ravi- ja tõrjemaagilise väega pihlakast usuti, et
ta hoiab kurja, haigused ja äikese
hoonetest eemal. Kui 1990. aastatel
tegin Võrumaal välitöid, näitas üks
vanaperenaine mulle oma taluväravas kasvavat pooleldi kuivanud pihlakat. Pere oli küüditatud Siberisse.
Peretütar oli sealt kõigi olude kiuste 1950. aastate lõpus isatallu naasnud. Pihlakas oli peret siiski kõige
kurja eest kaitsnud, arvas perenaine,
sest paljud jätsid oma elu ja tervise
Siberisse, kuid nende perest enamik
mitte. Vanaperenaise veendumuse
järgi oli puu kuivanud just sealtpoolt,
kuhu jäänud see talu, kus elasid arvatavad pealekaebajad.
Pihlakaoksi on kinnitatud tõrjemaagia tõttu lauda- ja toauste külge,
pihlakaokstest riste on pandud kurja
silma tõrjeks põlluviljade keskele;
pihlakane, maagiliste märkidega ilustatud kepp kaitses karja ja karjaseid
jne. Nüüdsel ajal kannavad mõned
meist pihlakast valmistatud ehteid või
pihlakaoksakest taskus või autos, et
hoida eemale võimalik paha.
Pihlakast olid küla- ja mõisakarjaste kepid, siis nendega tehtigi nõidusi.
Arvati, et kui on pihlakane kepp, külakarjusel näiteks, siis nagu see kepp pidi
kaitsma huntide ja ka muude hädade
eest karja. Lapsed sõid pihlakamarju ja mängisid nendega: ajasid paela
ja tegid ka helmeid. Pihlakast tegid
suuremad väiksematele lastele hobuseid ja muid loomi, lõigates pulgast.
Pihlaka õitest tehti teed, pidi see tee
aitama ka köha vastu. (ERA II 199,
481/91 < Koeru khk, 1938)
Matthias Johann Eiseni kogutud
materjali hulgast [1] võib leida värvikat rahvapärimust, mille kohaselt on
väidetud, et kui ühest pihlakakännust
kasvab välja üheksa võsu, siis ühel
neist pidi olema eriti suur vägi. Selline
pihlakavits pidi olema nagu Kalevipoja
mõõk, mis ühe hoobiga lööb maha
hobuseks moondunud sortsi pea.
Usuti, et pihelgane kepp tapab ka
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vanapagana. Pihlakast vitsa pidid
nagu välku kartma kõik allilma tegelased ja nõiad. Ka paha vaimu jõul
möllavat tuulepöörist ehk tuulispaska pidi olema võimalik pihelgase vitsaga tagasi tõrjuda. Kui usuti,
et mõnest oherdiaugust vaimud või
kratid sisse ja välja käisid, löödi sinna
pihlakast prunt ette, siis ei pääsenud
enam ükski paha vaim liikuma. Kui
mees kartis, et tal naine hakkab küla
peal käima, võttis ta salaja natuke
naise juukseid ning lõi need pihlakase prundiga maja seina puuritud augu
ette: nõnda püsis naine kenasti kodus.
Pihlakase punniga võis kinni lüüa igasugust muud paha, näiteks inimesel parasiteerivaid söödikuid ja teisi
majapidamisse siginenud kahjureid.
Kellel sadajalgsed ehk vilttäied seljas on, see pidada tükk pihlakapuud
võtma, selle sisse õõnega augu tegema,
ütessa vilttäie elusalt sinna sisse panema, pihlakupuust punni sinna augu
ette pistma ning seda puud siis ühes
täiedega niisuguse koha peale panema,

kus ta mitte kohe ära ei põle, vaid kus
need täied kaua aega piinatud saavad.
Kõige parem olla seda puud tuha ala
matta. (E 777 (14) < Paistu khk)
Käsitöölised kiidavad tema puitu.
Pihlaka tugevat silelibedat puitu on
kõrgelt hinnanud meistrimehed ja
käsitöölised. Nii pidid kõige paremad
äkkepulgad saama just sellest puust.

guasju: hobuseid ja muid loomi.
Tütarlapsed ajasid punased pihlamarjad niidi otsa ja valmistasid neist kaelakeesid. Poisid tegid aga kevaditi, kui
puukoor lahti oli, pihlakoorest karjapasunaid. Küll aga ei tohtinud pihlakast teha koduaia poste ega aiavarbu, sest siis hakkasid uskumuste järgi
hundid õue tungima [5].

Perenaised uskusid, et kui rõõska koort pihelgase lusikaga segada,
minevat see hästi ruttu võiks kokku.
Kui püssil oli pihlapuust tehtud laad
ehk püssipära, siis ei hakanud sellele
ühegi võõra paha sõna peale. Kõige
paremini tabasid märki pihlapuust
valmistatud nooled.
Pihlapuust vooliti ka lastele män-

Pihlaka vägi on teada mitmele
rahvale. Usk pihlaka üleloomulikku
väkke on olnud tuntud nii soomeugri kui ka germaani ja balti rahvastel
[5]. Germaani rahvausundis on pihlakas äikesejumal Thori puu. Thor
või Donar oli teadupoolest maailma, jumalate ja inimkonna peamine
kaitsja hiidude ja deemonite vastu.
Mütoloogiliste ja kangelaslaulude
kogumikus „Vanem Edda“ on kirjeldatud, kuidas Thor pääses uppumissurmast pihlakast kinni haarates.
Pihlakalehed meenutavat seetõttu
Thori käsi või sõrmi.
Matthias Johann Eiseni teade-
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Pihlakast vitsa
pidid nagu välku
kartma kõik allilma
tegelased ja nõiad.
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Foto: Karl Adami

Aasta puu

Küpsed marjad on maitsev toidupoolis paljudele sulelistele, neid neelab aplalt ka musträstas
te järgi kasvanud Räpinas hiiepihlakas, mille juures käidi neljapäevaõhtuti kariloomadele õnne palumas.
Neljapäev aga on olnud pühendatud germaani rahvausundis Thorile.
Tallinna lähedal Saha kabeli juures
kasvanud rahvapärimuse kohaselt
samuti püha hiiepihlakas, kuhu kohalikud inimesed ande toonud [2].
Pihlaka pühaduse tõttu ei tohtinud
sellega elumaja ahju ega pliiti kütta.
Seda puud võis põletada ainult saunaahjus.
Raske on anda ühest ja ammendavat vastust, miks pihlakas (rahvapäraselt ka pihlap, pihelpuu, pihelgas) on
kujunenud eri rahvastel pühaks puuks,
võib-olla on see seotud punaste marjade tõttu tema silmatorkava välimusega. Üks arvatavaid kristlikust pärimusest tulenevaid põhjusi on see, et nagu
kadaka- ja toomingamarjadel on pihlakatel risti meenutavad märgid küljes,
ning toomingas ja pihlakas ka lõhnavad iseäranis õitsemisajal väga vängelt
– peletavad kurja. Kadakasuitsu tegemine on aga igivana võte, et ajada (elu)
ruumidest välja halb õhk.
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Pihlap ja toom [tuum] nee [nii]
om ristit puu, kadajas ka, nee [nii]
võis nõiale ette panda. See [sii] aidas.
(ERA II 34, 94, (28) < Paistu khk, 1931)
Sitkeid pihlakavitsu olla kasutatud mõisas selleks, et jagada peksukaristust. Oma kodulooma ei tohtinud
keegi kunagi pihelgase vitsaga lüüa.
Usuti, et siis võis loom kõhnaks või

Pihlaka pühaduse
tõttu ei tohtinud
sellega elumaja
ahju ega pliiti kütta.
haigeks jääda või koguni ära surra.
Kui aga jõuluöösi lüüakse pihelgase
seitsmeharulise vitsaga kolm korda
laudavärava pihta, siis ei tule järgneval aastal tõbesid loomade kallale.
Usuti sedagi, et kui tüdrukut pihlakavitsaga lüüa, jääb ta vanatüdrukuks.
Seepärast keelati lastel teisi pihlakavitsaga lüüa [5].
Pihlakast saadi vanasti abi ka õige
külviaja valikul: kui pihlakas õitseb,
siis oli usutavasti õige aeg otra ja lina

külvata, ning kui pihlakal on palju
õisi, usuti, et tuleb hea kesva- (odra-)
ja talinisu aasta:
Kesvä külveti, kui pihlakas häitses (RKM II 208, 152 (8) < Põlva khk,
1966).
Lõpetuseks tasub ehk märkida, et
pihlakas on üks neid väheseid puunimetusi, mis on eesti keelest võetud üle saksa keelde, kus ta muutus
üldtarvitatavaks (baltisaksa Pilebeere,
Pihlbeere) [5].
1. Eisen, Matthias Johann 1926. Eesti vana
usk. Eesti kirjanduse seltsi kirjastus, Tartu:
290, et.wikisource.org/wiki/Eesti_vana_
usk/IX._Puud_ja_taimed#290a.
2. Eisen, Mattias Johann 2013. Teised Eesti
kohalikud muistejutud. 76. Saha kabel,
www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/
kohalik2/76.html.
3. Niit, Ellen 1998. Luuletus „Pihlakas“ kogust
„Paekivi laul“, e-niit.weebly.com/taumliskasvanutele.html.
kas.
4. Rahvapärased taimenimetused: pihla
Herba, herba.folklore.ee/?menu=taime&
tid=688.
5. Viires, Ants 2000. Puud ja inimesed.
Ilmamaa, Tartu.

Marju Kõivupuu (1960) on eesti filoloog,
kultuuriloolane, kirjanik ja folklorist.
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2021. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Aivo Oblika tehtud karupilt

Eesti Looduse 23. fotovõistlus
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida
Eesti Looduse kodulehel 1. augustist
31. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu
aja ja koha saab teada novembris Eesti
Looduse kodulehelt.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad,
taimed või seened üksi või mitmekesi.
Fotod peavad järgima loodusfotograafia
üldisi eetikareegleid; pole soovitud pildid
lindude pesadest või fotod, mille tegemisel on pildistatavat olendit ilmselgelt liiga
tugevalt häiritud.
Pildistatud loom, taim või seen peab
olema äratuntav ja autoril võimalikult
täpselt määratud. Iga foto juurde ootame
kindlasti lühikest lugu (200–500 tähemär-

ki): kus ja kuidas pilt on tehtud ja kes on
pildil. Arvesse lähevad digifotod, mille
pikema külje pikkus on vähemalt 3000
pikslit. Faili vorming peab olema vähima
tihendamisega JPG.
Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis:
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud)
ja täiskasvanud. Välja antakse looma-,
taime- ja seenefotode peaauhind ja
esimene auhind nii üldarvestuses kui ka
noorte arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järgmistes kategooriates: aasta
lind (Eesti ornitoloogiaühingu auhind),
käituv loom, väike loom (lähi- või makrovõte), veeloom, parim liigikaitsefoto
(Tallinna loomaaia auhind), väike taim
(lähi- või makrovõte), veetaim, aasta orhidee (Eesti orhideekaitse klubi auhind),

elurikkus (keskkonnaministeeriumi
auhind), looduse maastikud ja mustrid
(TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia
auhind), Vikipeedia auhind (parim vaba
litsentsiga foto või fotode komplekt).
Auhindu jagavad ka teised võistluse toetajad.
Fotode tarvitus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes
trükistes. Kõiki võistlusele saadetud
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused,
ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee,
tel 742 1143
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Fotod: Ott Luuk, Toomas Kukk

Aasta puu

Lääne-Eestis kasvav haruldane tuhkpihlakas (Sorbus rupicola) kannab iseloomulikke pihlaka õunvilju, mis on küll maitsetud ja
suurte seemnetega

Miks nimetatakse
pihlaka marju õunteks?
Toomas Kukk

V

ili ja seeme, mari ja õun –
need tavakeele sõnad ja taimeteaduslikud mõisted võivad tähendada erisuguseid nähtusi.
Tava- ja oskuskeel on ikka erinenud.
Pihlakamari on kindlasti õige sõna
kulinaarias või igapäevases suhtluses; ei pea meeles pidama, et botaanikud nimetavad pihlaka viljatüüpi õunviljaks. Taimeteaduslikult on
mari ja õun eri viljatüübid. Õunapuu
oli 2008. aasta puu ning siis sai lähemalt kirjeldatud ka õunvilja ehitust
[2]. Tänavu, pihlaka aastal, on põhjust
õunvilja ehitust taas meenutada.
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Õistaimede õie- ja viljatüüpide mitmekesisus tundub otsatu, ka botaanikud ei ole nendes lõpuni üksmeelel. Õistaimede sugulise paljunemise mitmekesisusest ja selle uurimise
ajaloost on põhjalikumalt kirjutanud
Ülle Reier 2002. aasta Eesti Looduses
neljas numbris (2/3, 4, 6, 7/8).
Viljade ja käbide erinevustest saab
Eesti Loodusest lugeda Ülle Reieri ja
Arne Sellini artiklist jugapuu käbide kohta (2008, nr 12). Meenutame
viljumisega seotud botaanilisi termineid uuesti.
Viljad on üksnes õistaimedel ehk
katteseemnetaimedel, olles tekkinud
õies asuvast sigimikust. Sigimikus

asuvad kaitstult ehk kattega kaetult seemnealgmed, millest pärast
viljastamist arenevad seemned.
Vahel arenevad seemned ka viljastamata (apomiktiliselt) või on sigimikus seemnealgmed üldse puudu.
Sel juhul arenevad seemneteta viljad. Näiteks seemneteta viinamarjadest pole viinapuul mingit kasu, kuid
need rõõmustavad sööjaid ja seetõttu saavad sellised sordid inimese abil
püsida.
Viljad võivad koosneda ka ühest
seemnest. Siis võivad vilja- ja seemnekest olla omavahel nii tihedalt kokku
kasvanud, et pealtnäha on tegemist
üksnes seemnega. Selline viljatüüp on
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Hariliku pihlaka, karvase viirpuu ja aed-õunapuu õunvili altpoolt vaadates ja pikilõigul
näiteks teris, mis on levinud kõrrelistel ja korvõielistel.
Paljasseemnetaimede paljunemisorganite käbide kohta pole õige
öelda „vili“, sest seemned arenevad
paljastest ehk katmata seemnealgmetest, mis kinnituvad seemnesoomuste
pealmisele pinnale. Seemne- ja kattesoomused koos moodustavadki käbi.
Kui õistaimedel kujunevad kõigepealt
õied ja neist viljad, siis paljasseemnetaimede paljunemisorgan on käbi ja
seda arengu algusest lõpuni, küpsete
seemneteni [4]. „Õitsemise“ asemel
oleme paljasseemnetaimede puhul
kasutanud terminit „käbimine“.
Vilju saab jagada ka veesisalduse muutumise järgi: kui vilja valmides veesisaldus väheneb, on tegemist
kuivviljaga (näiteks hernes või nisu),
kui veesisaldus suureneb, siis lihakviljaga. Õunviljad ja marjad on iseloomulikud lihakviljade näited.
Vili tekib sigimikust, ent vilja moodustumisest võib osa võtta ka õiepõhi
või õiekate. Ainult sigimikust arenevad paljasviljad, näiteks marjadest
sõstrad või karusmarjad, luuviljalistest ploomid ja kirsid. Rüüsviljadel
moodustavad peale sigimiku vilja ka
muud koed, näiteks õiepõhja või õiekatte omad. Tõelised paljasviljad on
vähemuses, sest rohkemal või vähemal määral jääb vilja külge ka teistest
õieosadest arenenud kudesid.
Õunvili on arenenud sigimikust ja
õiepõhjast. Õuna siseosa ehk „õunasüda“ koos nende vahele jäävate pehmete kudedega pärineb sigimikust,
kuid suurem osa õunast tekib hoopis
õiepõhjast. Valminud õuna ristlõikel
on näha nii kroonlehtedesse kui ka
tupplehtedesse ulatunud juhtkimbud

epiderm

periderm

viljalehe keskmine juhtkimp
kroonlehtede
juhtkimbud

seemnealge

sigimikust
tekkinud
viljaosa
seeme

õiepõhjast
tekkinud
viljaosa

viljalehe külgmine
juhtkimp

ARENEV

tupplehtede
juhtkimbud

KÜPS ÕUN

Küpse ja areneva õunvilja ristlõige aed-õunapuu näitel [1, 2]

Tänavu, pihlaka
aastal, on põhjust
õunvilja ehitust taas
meenutada.
ning õrnalt ka piir sigimikust ja õiepõhjast tekkinud õunaosade vahel (◊).
Õunasüdame seinad, mis meenutavad pärgamenti, vastavad sigimiku
viljalehtede seintele. Noor õunvili on
roheline, seda katab epiderm ja selles
leidub kloroplaste, seega noor õunvili ise ka fotosünteesib mingil määral.
Edasises arengus ehk õuna küpsedes
saab epidermist paksem ja jäigem
periderm ehk „õunanahk“ ning rohelistest kloroplastidest kujunevad värvilised kromoplastid.
Õunvili viljatüübina iseloomustab
roosõieliste sugukonna õunapuuliste alamsugukonda. Sellesse kuuluvad
meil tuntud pärismaistest ja kasvatatud taimedest peale õunapuu näiteks
pirnipuu, pihlakas, toompihlakas,
viirpuu, tuhkpuu, aroonia, küdoonia
ja ebaküdoonia. Perekondade arvu ja
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nimetusi polegi nii lihtne esile tuua,
näiteks meie pihlakaid on uuemal ajal
peetud kuuluvaks mitmesse perekonda [3].
Loetletud perekondade õunviljad
erinevad üksteisest näiteks suuruse
ja mahlasuse poolest. Üsna arusaadav tundub nimetada pirnipuu vilja
„õunaks“, sest erineb üksnes vilja
pirnjas kuju ning pirni viljalihas leiduvad iseloomulikud kõvad kivisrakud. Samamoodi meenutab õuna eba
küdoonia. Seevastu väiksemate ja kuivemate viljade seost õunaga ei pruugi
esmapilgul tabada. Siiski on kõikidele õunviljadele eriomane samalaadne
siseehitus. Väliselt on näha ka tupplehtede jäänuseid vilja tipul.
1. Esau, Katherine 1953. Plant anatomy. Wiley,
New York.
2. Kask, Kalju 2012. Meie igapäevane õunapuu. – Eesti Loodus 63 (2): 8–14.
3. Luuk, Ott 2022. Tuntud ja tundmatud pihlakad. – Eesti Loodus 73 (1): 32–36.
4. Reier, Ülle; Sellin, Arne 2008. Mõista, mõista, kes see on: tolmuterad on, aga õisi ei
ole, seemned on, aga vilju ei ole? – Eesti
Loodus 59 (12): 48–50.
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Foto: Patrick Clement / Wikimedia Commons

Viljasööjad

Hernemähkuri röövikud kaevandavad herne lihakates seemnetes

Viljade „ussid“
Mati Martin

K

õigile elusolenditele on peale
toitumise ja kasvamise oluline kindlustada oma järglaskond. Seda teevad nad väga mitmel
moel. Lihtsamal juhul jaguneb organism, näiteks protisti rakk, kaheks
väiksemaks võrdväärseks osaks
ja nendest kasvavad jälle normaalse suurusega isendid. Hulkraksetel
organismidel on võimalusi rohkem,
näiteks hulkharjasussidel võivad järglased kasvada vaata et igast keha
rakust. Paljudel taimedel on samasugune võime.
Eelkirjeldatut nimetatakse vegetatiivseks sigimiseks. Aga selle kõrval
on looduses väga laialt levinud suguline ehk generatiivne sigimine, mille
korral kasvatab organism spetsiaal28
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sed sugurakud, mis paarikaupa liitudes (munarakk ja seemnerakk) moodustavad viljastatud munaraku ehk
sügoodi. Sellest hakkabki arenema
uus organism.
Kui loomadel hakkab järglane arenema otse sügoodist, siis taimedel

Kui taimede kõrvale
hakkasid kujunema
loomaliigid,
spetsialiseeruski osa neist
toituma seemnetest ja
viljadest.
hakkab sügoodist arenema moodustis,
mida nimetatakse seemneks. Mõne
taimeliigi seemned on imeväikesed ja
õhukese kestaga. Leidub taimi, kes
kasvatavad seemnete ümber suure

sageli lihaka vilja, aga mõnel taimeliigil, näiteks hernestel ja ubadel, on ka
seemned ise suured ja lihakad. Paljude
taimede seemned on suutelised ära
kuivama ja ootama pikka aega järgmist
sobivat kasvuperioodi.
Kui taimede kõrvale hakkasid
kujunema loomaliigid, spetsialiseeruski osa neist toituma seemnetest ja
viljadest. Nüüdseks leidub maailmas
rohkesti loomaliike, kellele seemned
või viljad on põhitoit. Tihti peame
vilja kätte võttes tõdema: jälle ussitanud. Siin artiklis vaatame, kuidas
putukad vilju enda huvides ära kasutavad ja kes need „ussid“ siis on? Et
kirjutis liiga pikaks ei veniks, piirdume värskete viljade sööjatega; jätame praegu kõrvale need putukaliigid,
kes on kohastunud toituma kuivanud
seemnetest või viljadest.
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Foto: Olaf Leilinger / Wikimedia Commons
Foto: Ilia Ustyantsev / flickr.com
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LIBLIKAD
Õunamähkur (Cydia pomonella,
varem ka Laspeyresia pomonella, ingl
Codling moth; ◊ 1) on silmapaistmatu tumedate tiibadega liblikas (tiibade siruulatus 18–20 mm), kelle
röövik võib elada nii õunas kui ka
pirnis ning väga hapudes ebaküdoonia- ja küdooniaviljades. Seda liiki
on leitud ka Kreeka pähklitest, näiteks Põhja-Ameerikast Californiast
[4]. Eestis hakkavad valmikud lendama juunis. Munad muneb emaliblikas ühekaupa viljaalgmetele, kust
röövikud vilja sisse poevad. Toituvad
umbes ühe kuu jooksul viljast, jõudes lõpuks seemneteni. Täiskasvanud

Foto: Donald Hobern / Wikimedia Commons
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Kes on ussid?
Teaduskeeles tarvitatakse üldnimetust „ussid“
mitme selgrooturühma kohta, kes
kõik on ka täiskasi
W
r/
vanuna ehk valmikune
Foto
e
k
c
na saleda kehaga ja jalu- : Joachim K. Lö
tud. Rahvasuu kasutab ussi mõistet märksa laiemalt, hõlmates näiteks ka selgroogsete hulka kuuluvaid
madusid. Kuna paljudel putukavastsetel on samuti sale keha ja pisikesed või sootuks puuduvad jalad, on
◊ 1. Õunamähkuri röövikuid tunneme õunaussidena
nemadki saanud rahvasuus ussi nime,
ehkki valmikute kehaehitus on sootuks teistsugune.
Kõige rohkem „ussi moodi“ on liblikaliste ja pidevkehaliste kiletiivaliste vastsed – röövikud ja ebaröövikud. Peale nende toituvad viljadest
ja meenutavad ussi ka näiteks kärbsevastsed ehk vaglad, pahksääskede
vastsed ja mardikavastsed ehk tõugud. Kõige rohkem viljadest toituvaid liike on ilmselt kahetiivaliste ja
eriti kärbeste seas, üsna palju on ka
liblikaliike ja veidi vähem mardikaid.
Alustame ülevaadet liblikatest, sest
nende hulka kuuluvad tuntumad ja
laiemalt levinud viljasööjad.
◊ 2. Pirnimähkurit praegu teadaolevalt veel Eestis ei ole, kuid leidub Lätis
Piirdume siin ainult Eestis kindlalt
või tõenäoliselt leiduvate liikidega,
ehkki paljud lõunamaised viljakahjurid levivad inimese kaasabil kiiresti ja
on vaid aja küsimus, millal nemadki
Eestisse jõuavad.

o
Fot

:M

◊ 3. Ploomimähkur on õunamähkurist veidi väiksem, tema tarvitatud ploomid
lähevad mädanema
röövik väljub viljast ja talvitub kookonis kas õunapuu tüvel koorepragudes või puualuse prahi sees. Nukkub
kevadel, kuid mõned röövikud nukkuvad ka sügisel ja siis väljub nukust
uus põlvkond, kes kahjustab sep-
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tembris. Euraasia päritoluga liik on
nüüdseks levinud kõikjal maailmas,
kus kasvatatakse õunapuid.
Pirnimähkur (Cydia pyrivora; ingl
Pear fruit moth; ◊ 2) sarnaneb välimuselt veidi õunamähkuriga, tiibade
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Foto: Rasbak / Wikimedia Commons

Foto: NobbiP / Wikimedia Commons

Viljasööjad

Foto: Mati Martin

◊ 4. Herneuss, liiginimetusega hernemähkur, võib nakatada peale herne teisigi
taimi

Foto: Hectonichus / Wikimedia Commons

◊ 5. Taramähkur ja veel mõni mähkuriliik toituvad tavaliselt puulehtedest, kuid
võivad lehe kattevarjus siseneda ka viljadesse

◊ 6. Euroopa viinamarjamähkur praegu veel Eesti viinamarjakasvandusi kuigivõrd
ei kahjusta
siruulatus on 17–22 mm, kahjustab
pirni vilju. Lendab mai teisel poolel ja
juunis. Levinud laialt lõunapoolsetes
maades, kus pirni kasvatatakse. Eestis
seni veel puudub, kuid meile lähimad
leiukohad asuvad Lätis, nii et varsti
võiksime seda liiki kohata ka siin.
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Ploomimähkur (Cydia funebrana, ka Laspeyresia funebrana või
Grapholita funebrana; ingl Plum
fruit moth; ◊ 3) on eelkirjeldatutest veidi väiksem, tiibade siruulatus
10–15 mm. Röövikud on olenevalt
vanusest valged, roosad või puna-

sed. Sisenevad ploomi juunis-juulis,
nende tegevuse tõttu viljad valmivad
ja mädanevad enneaegu.
Hernemähkuri (Cydia nigricana,
ka Laspeyresia nigricana; ingl Pea
moth; ◊ 4) röövikud toituvad hernekaunades. Nagu eelkirjeldatud perekonnakaaslased on sellegi liigi liblikad tumepruunikad, tiibade siruulatus 14–15 mm, eripära on kitsad valged laigud ja metalselt helkivad vöödid tiivaservas. Peale herne võib ta
elada veel kikerhernel, lupiinil, metsvikil, kollasel atroofial ja isegi kapsal.
Levinud on liik väga laialdasel alal
alates Euroopast kuni Kaug-Idani, ka
Põhja-Ameerikas.
Taramähkuri (Pammene rhediella), mähkurlase Adoxophyes orana
ja viljapuu-taramähkuri (Archips
podana) röövikud toituvad eelistatult
puulehtedest, kuid võivad kahjustada
vilja siis, kui puuleht seda puudutab.
Röövik kinnitab lehe võrgendiga õuna
või pirni külge ja hakkab seda sööma
varjatult lehe all (◊ 5).
Euroopa
viinamarjamähkur
(Lobesia botrana, ingl European grapevine moth, European grape worm;
◊ 6) on hästi tuntud viinamarjakahjur
peaaegu kogu viinamarjakasvatusalal
[5]. Liblikas on pruunikas, tiibade
siruulatus 12–13 mm, röövik toitub
nii viinamarja õitest kui ka marjadest.
Liiki on keerukas tõrjuda, sest röövik võib toituda veel paljudel teistel
taimedel, nagu pampel, sõstrad, õlipuu, maguskirss, ploom, aktiniidia ja
granaadipuu. Euroopas võib areneda
suve jooksul kuni kolm põlvkonda.
Eestis see liik esialgu viinamarjakasvatust ei ohusta.
Õunakoi ehk pihlakakoi ehk
õuna-pihlakakoi (Argyresthia conjugella, ingl Apple fruit moth; ◊ 7) on
väike väga saledate pruunikate ja iseloomuliku mustriga tiibadega (siruulatus 10–14 mm) liblikas sugukonnast Argyresthiidae. Liik on levinud
laialdaselt nii Euraasias kui ka PõhjaAmeerikas. Liblika röövikute põhitoit
on pihlakamarjad, kuid nende puudumisel toituvad meeleldi ka õuntel.
Sestap on parem, kui pihlakaid õunapuude läheduses ei kasva. Õunakoi
röövikuid on leitud ka viirpuumarja-
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◊ 9. Kollane ploomivaablane kuulub kiletiivaliste hulka, ehkki meenutab välimuselt kärbest
dest. Röövikud kaevandavad õunas,
tekitades sinna pikki kõveraid mitmes
suunas kulgevaid peenikesi käike.
Õunakoi lendlus algab õunapuude
õitsemise lõpus ning võib kesta kaks
kuud. Ta muneb noortele õuntele,
jättes ühele viljale mitu heleoranži
muna. Algul on röövikud kollakad,
kasvades muutuvad rohekashalliks ja
siis punakaks.
Mitut liiki kahjurliblikaid leidub
ka öölaste (Noctuidae) ja ebaöölaste
(Erebiidae) sugukonnas.
Varreöölase (Agrotis segetum,
ingl Turnip moth; ◊ 8), kapsaöölase
(Mamestra brassicae, ingl Cabbage
moth), köögiviljaöölase (Lacanobia
oleraceae, ingl Bright-line brown-eye
moth) ja veel mõne öölaseliigi röövikud rikuvad arenevaid tomativilju kasvuhoonetes ka Eestis. Alates
suve keskpaigast kuni sügiseni söövad
nad tomatilehtedesse ja -viljadesse

auke. Röövikud on kuni 4 cm pikkused, rohekad või pruunikad, külgedel
paikneb kollakas tume triip, keha on
kaetud hõredate karvadega. Tavaliselt
ei jää röövik tomati sisse, vaid liigub
päevaks taimevarrele, kuhu tardub
kuni pimeduse saabumiseni.

Foto: František Šaržík / Wikimedia Commons
Foto: Anne Sorbes / flickr.com

Foto: Olaf Leillinger / Wikimedia Commons

Foto: Patrick Clement / Wikimedia Commons
Foto: Christophe Quintin / flickr.com

◊ 7. Õunakoi röövikud toituvad tavaliselt pihlakamarjades, aga võivad ka õunadesse uuristada peenikesi kõverikke käike

◊ 8. Varreöölase (ülal), kapsaöölase
(keskel) ja köögiviljaöölase (all) röövikud kahjustavad mitmesuguste inimese toidutaimede lehti ja juuri, kuid võivad toituda ka näiteks tomati viljades

KILETIIVALISED
Kiletiivaliste tohutust hulgast liikidest on viljad oma toiduobjektiks
valinud üsna vähesed liigid peamiselt
pidevkehaliste (Symphyta) alamseltsist. Enamik sellegi alamseltsi liikide
ebaröövikutest kasutab toiduks taimede lehti, viljadele on üle kolinud
ainult mõned.
Kollane ploomivaablane (Hoplo
campa flava, ingl Plum sawfly; ◊ 9)
on Eestis laialt levinud, ründab ploome ja kreeke. 3,5–5,5 mm pikkune
kollakaspruun valmik meenutab välimuselt veidi mõnda kärbest, kuid eri-

nevalt kärbestest on tal neli tiiba nagu
kiletiivalistele omane. Viljapuude õitsemise ajal muneb emane putukas
igasse õide ühe muna. Iga ebaröövik
rikub kolm-neli vilja. Toitumise lõpetanud ebaröövik poeb mulda ja nukkub kevadel.
Õunavaablane (Hoplocampa testudinea, ingl Apple sawfly, European
apple sawfly; ◊ 10) kuulub samuti
pidevkehaliste kiletiivaliste hulka,
Eestis on ta tavaline. Emane muneb
igasse õunaõide ühe muna, kokku
umbes 30 muna. Kreemikasvalge
vastne kaevandab õunaalgmetes,
süües neisse suuri auke, mille täidab
märja pruunika näripuruga. Ta ründab õunaalgmeid varem kui õunamähkur. Vastseperiood kestab umbes
kuu, selle jooksul kahjustab üks ebaröövik kahte-kolme õuna. Hiljem
nakatunud õun võib küll suuremaks
kasvada, kuid tema pinnale jäävad
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Foto: New York State Museum / flickr.com

Foto: Jaime Pinero / forestryimages.org
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◊ 11. Pirni pahksääse vastsed uuristavad pirnides, mis jäävad kiduraks ja
varisevad enne valmimist. Lõigates
sellise pirni katki, leiame sellest valged
sääsevaglad
Foto: Karl Bauer / Wikimedia Commons

Foto: Alison Morris / forestryimages.org

Foto: Alison Morris / forestryimages.org

◊ 10. Õunavaablase näritud õunad võivad küll küpseda, kuid neile jäävad armid

◊ 12. Kirjutiiblaste sugukonda kuuluva kirsikärbse vaglad rikuvad kirsside ja teiste luuviljaliste vilju. Eestis pole see liik veel
laialt levinud. Samalaadse välimusega on tema lähisugulane astelpajukärbes

KAHETIIVALISED
Kahetiivaliste selts on jagatud kaheks
alamseltsiks: sääselised (Nematocera)
ja kärbselised (Brachycera). Mahla
katest viljadest toituvaid liike on rohkem kärbeste hulgas, aga ka mõned
sääseliigid, näiteks pisikesed ja sageli
erksalt värvunud pahksääsed, on valinud oma vastsete toiduobjektiks viljad.
Pirni pahksääsk (Contarinia pyrivora, ingl Pear midge; ◊ 11) kahjustab
noori vilju: need hakkavad kasvama
ebaharilikult kiiresti, kuid ei valmi ja
varisevad. Deformeerunud vilja lahti
lõigates leiame sealt mitu kollakasvalget kuni nelja millimeetri pikkust
sääsevastset. Liik on ilmselt levinud
kõikjal maailmas, kus kasvab toidutaimi. Peale pirni on toidutaimed ka
näiteks pajulehine pirnipuu (Pyrus
salicifolia) ja mandlilehine pirnipuu
(P. spinosa) [1].
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Foto: Janos Bodor / Wikimedia Commons

ebamäärased armid ja vaod. Vili kõlbab küll süüa, kuid rikutud on kaubanduslik välimus. Ebaröövik talvitub
mullas ja nukkub kevadel.

◊ 13. Kärbse Rhagoletis meigenii vaglad
toituvad kukerpuumarjades
Enamik
viljadest
toituvaid
kärbseliike
kuulub
perekonda
Rhagoletis (sugukond kirjutiiblased,
Tephritidae). Selles perekonnas on
umbes 70 liiki, kes ilmselt kõik toituvad oma taimeliigil, seega toituvad
nad kokku vähemalt 70 taimeliigil.
Ent ilmselt on toidutaimi rohkemgi, sest kõik need liigid pole monofaagsed (ühelainsal taimeliigil toitujad), vaid nii mõnigi on oligofaagne (suudab toituda eri taimeliikidel).

Siinkohal käsitleme mõnda liiki, kes
on levinud ka Eestis või võib siia lähiajal sattuda.
Üks meeldivamaid taimerühmi nendele kärbestele on kirsid.
Kirsikärbes ehk kirsi-kirikärbes
(Rhagoletis cerasi, ingl Cherry fruit
fly, European cherry fruit fly; ◊ 12)
on 3,5–4 mm pikkune ja kirjude tiibadega. Vastsed on valged jalutud
4–6 mm pikkused vaglad. Venemaa
aedades on kirsikärbes üks kuulsamaid kirsi- ja maguskirsikahjureid.
Liik toitub ka aprikoosil, kuslapuul,
linnukirsil ja lodjapuul. Vastsed arenevad luuviljade marjades, reostavad
neid oma väljaheitega ja toituvad viljalihast. Nad on võimelised kiiresti
kahjustama ja hävitama 50–90% saagist: ussitanud viljad deformeeruvad, varisevad ja mädanevad. Eestist
on seda liiki leitud, kuid ulatuslikumalt ei ole ta veel levinud. Tavaliselt
annab kirsikärbes ühe põlvkonna
aastas.
Rhagoletis
meigenii
(ingl
Barberry fly, Yellow berberis fruit fly;
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MARDIKALISED
Mardikate hulgas on palju liike, kes
kasutavad toiduks kuivanud seemneid või kuivatatud lihakaid vilju.
Siiski leidub ka mardikaliike, kelle
vastsed toituvad taimedel värsketest
viljadest.
Vaarikamardika (Byturus tomentosus, ingl Raspberry beetle; ◊ 14)
vastseid tunneme nn vaarikaussidena. Valmik koorub kevadel ja toitub
mitmesuguste taimede õitel kroonlehtedest, tolmukatest ja õietolmust.
Kui vaarikad hakkavad õitsema, kolib
mardikas vaarikale. Munetakse enamasti vaarikaõitesse. Mardika vastne

Foto: S. Rae / flickr.com
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◊ 14. Vaarikamardika tõuke tunneme vaarikaussidena

ia

◊ 15. Pähklikärsaka tõuke tunneme pähkliussidena

ed

◊ 13) on levinud kogu Euroopas, sealhulgas Eestis, aga ka Lähis-Idas ja
Kesk-Aasias. Liik on viidud ka PõhjaAmeerikasse, USA-sse ja Kanadasse.
Oranžikaskollane valmik toitub nektarist ja õietolmust, vastsed aga kukerpuumarja sees seemnetest. Kärbseid
võib kohata juulist augustini.
Astelpajukärbes ehk astelpajukirikärbes (Rhagoletis batava, ingl
Seabuckthorn fruit fly) leiti Eestist
2015. aastal, paar aastat varem avastati ta Lätist. Seda Aasiast pärit astelpajukahjurit oli juba varem leitud
Saksamaalt ja Valgevenest. Euroopas
muutus ta probleemiks 2014. aastal,
Eestis ja Soomes 2015. aastal. Seega
on liik levinud väga kiiresti. Musta
värvi keha ja kollase peaga kärbes
on kuni 5 mm pikkune, sarnaneb
väga kirsikärbsega. Tiivad on läbipaistvad, neil on neli risti paiknevat tumedat triipu. Lendlust alustab juuni lõpus ning kesta võib see
juuli lõpuni. Üks emane on võimeline
munema kuni paarsada muna, need
paigutatakse arenevatesse viljadesse.
Munad kooruvad ühe-kahe nädala
pärast, vaglad toituvad viljadest kuu
aja jooksul, üks vagel võib kahjustada mitut vilja. Täiskasvanud vastsed
poevad mulda, nukkuvad, talvituvad
ja kevadel kooruvad nukkudest valmikud. Leedu uuringutest on selgunud, et selle kärbsega on tulnud kaasa
ka temal elav parasitoid Phygadeuon
wiesmanni, nii et on lootust, et mingil määral suudab see putukas kärbse
arvukust kontrollida [2].

4
Foto: N ono6

/W

ehk tõuk on kuni 8 mm pikkune, kollakaspruun ja toitub vaarika viljadest.
Noored vastsed toituvad esialgu ka
noortest lehtedest. Nukkuvad mullas. Valmikud võivad kooruda juba
sügisel.
Järgmise nelja mardikaliigi vastsed on kohastunud toituma tugevama
konsistentsiga viljadest.
Pähklikärsaka (Curculio nucum,
ingl Nut weevil; ◊ 15) vastseid tunneme nn pähkliussidena. Umbes
6–8 mm pikkune pika kärsakuga
mardikas muneb noortesse pähklitesse juunis. Täiskasvanud vastne väljub
pähklist, närides koore sisse augu, ja

nukkub mullas. Liik on levinud kogu
Euroopas ja on üks levinuimaid pähklite kahjustajaid istandustes, aga muidugi ka looduses.
Tõrukärsakas (Curculio glandium; ◊ 16) on teine kärsaklaste
sugukonda kuuluv viljasööja, levinud kõikjal tammede kasvualal kuni
Kaug-Idani välja. Mardika 5–8 mm
pikkune keha on rombikujuline; pika
kärsaku ja värvuse poolest sarnaneb
pähklikärsakaga. Muneb juuli lõpust
septembrini, igale tammetõrule ühe
muna, harvem sarapuupähklitesse. Vastsed arenevad keskmiselt 20
päeva ja lähevad siis mulda nukkuma.
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2 x foto: Milan Zubrik / forestryimages.org
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Foto: Francisco Welter-Schultes / Wikimedia Commons

◊ 16. Tõrukärsaka kahjustatud tõrud: kahjustus sarnaneb pähklikärsaka kahjustusega

◊ 17. Herne-teramardikas (pildil) õõnestab herneid, temaga välimuselt sarnane
oa-teramardikas aga ube
Kevadel koorunud mardikad kahjustavad tamme, kase, pärna, vahtra ja
teiste liikide noori lehti, võrseid ja
õisi ning kogunevad seejärel vilja
kandvatele tammedele. Kohati tekitavad suurt kahju, hävitades kuni 90%
tammetõrudest.
Herne-teramardikas (Bruchus
pisorum, ingl Pea weevil; ◊ 17) on
hernemähkuri kõrval teine levinum
putukas, kes kahjustab värskeid herneid. Valmikud on keskmiselt 5 mm
pikkused mustjad mardikad, kattetiibadel paiknevad valgetest karvadest
34
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laigud. Valmik muneb hernekaunadele kuni 1,5 mm pikkused kollased sigarikujulised munad. Koorunud
vastsed kaevandavad läbi kauna ja
hernetera. Ühes teras võib elada kuni
neli vastset ehk tõuku, kuid valmikuks areneb neist ainult üks, teised söövad liigikaaslased enne ära.
Tõugud nukkuvad teras, samas kooruvad noormardikad, kes ka talvituvad teras, harva ka terast väljas põllul. Põhiline kahjustustunnus on pisikesed täpid herneteradel – vastsete
sisenemise avad – ning samas suu-

remad, umbes 2,5 mm
läbimõõduga ümarad
augud – väljumisavad,
mis on enne vastse
väljumist kaanekesega
kaetud. Hoiustatud herneid herne-teramardikas
ei kahjusta, küll aga levib ta
herneste transpordil. Mardikas on
ka hea lendaja: toitu otsides võib ta
lennata kuni viis kilomeetrit.
Oa-teramardikas (Bruchus rufimanus, ingl Broadbean weevil,
Boadbean beetle, Broadbean seed
beetle) on herne-teramardika lähisugulane ja ka välimuselt, suuruselt
ning eluviisilt üsna sarnane. See mardikas muneb arenevatele oakaunadele, eelistades alumisi. Vastse areng
kestab kaks-kolm kuud. Valmikud talvituvad ja alustavad aktiivset tegevust
kevadel. Mõned putukad talvituvad
ka vastsena oaterade sees ja lõpetavad arengu kevadel. Mardikavastsed
ei hävita küll oasaaki täielikult, kuid
rikuvad selle nii, et inimtoiduks need
oad enam ei kõlba, sobides siiski loomatoiduks [3].
Siinkohal
võikski
lõpetada.
Putukate maailmas on veel arvukalt
liike, kes ühel või teisel moel taimede viljumist või vilju mõjutavad
(vt nende kohta lisateksti: loodusajakiri.ee/EL2208_Martin_lisatekst.
pdf ). Siinsest artiklist saadud teadmiste abil on lugejal nüüd võimalus
ise putukamaailma edasi avastada.
1. Alford, David V. 2017. Pests of Fruit Crops:
A Colour Handbook, Second Edition. CRC
Press.
2. Hermann, Pille; Amor, Kristina 2017. Mida
teha, kui astelpaju kallale asub sisserännanud kahjur. – Delfi Maakodu 11.05.2017.
3. Narits, Lea 2020. Uus kahjur Eestis, oateramardikas (Bruchus rufimanus Boh.).
Eesti taimekasvatuse instituut. etki.ee/
artikkel/uus-kahjur-eestis-oa-teramardikas-bruchus-rufimanus-boh/.
4. ScienceDirect: Codling moth. sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/codling-moth.
5. USDA Animal and Plant Health Inspection
Service: European Grapevine Moth. aphis.
usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/
hungry-pests/the-threat/hp-egvm/hpegvm.

Mati Martin (1951) on zooloog, töötab
Tartu ülikooli loodusmuuseumis.
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Uued võimalused
Luua Metsanduskoolis
ülikoolid hakanud tugevalt väärtustama heade praktiliste oskustega kutsehariduse lõpetanuid, sest
nende valikud samal erialal jätkata on hästi läbi mõeldud ja kogutud praktika võimaldab akadeemilist teooriat edukamalt siduda

on digitaalsetes oskustes vanemast
põlvkonnast edukam ning samas
on gümnaasiumihariduse järel noorel olemas piisav hulk kriitilist ja
analüütilist mõtlemist, et metsanduses tulevikku näha ja pikka pilti
prognoosida. Päevase õppe eelis
sessiooniõppe ees on lisaks arvukatele soodustustele, mida kool
pakub, võimalus saada asjad
selgeks kontaktõppes oma
ala fännavate õpetajatega arutledes ning oluliselt
suurem praktiliste tööde
hulk. Just suurem praktika ja põhjalikud teamised
tagavad kindluse, et tööle
minnes on
koolist varasem kokkupuude kõigega,
millega ametis tegeleda tuleb.
Kui metsandus tugevalt hinge poeb, saab
oma õpinguid jätkata
kõrghariduses – täna on

Harvesterioperaatoriks
saab
nüüd õppida ka sessiooniõppes –
õpe on tasuta ja kestab 2 aastat.
Tõsi küll, eelduseks on varasem
töökogemus metsamasinal, sest
paraku nii keerulist masinat ainult
kaugelt ja peamiselt iseõppimise
teel paari aastaga selgeks ei saa. Kel
varasem kogemus harvesteril või
forvarderil töötades olemas, on aga
oodatud! Kui aga varasemat kogemust pole, kuid metsamasinaeriala
õppimine töö kõrvalt köitev tundub, tasub alustada kaugõppes forvarderioperaatori erialalt.
Kuna soovijaid erialale on omajagu, tasub enne kandideerimist tõsiselt hinnata, kas töö kõrvalt on õpilaskandidaadil valmisolek ühes kuus
kuni nädalajagu kestvateks teooria- ja metsapraktikatundideks Luua
Metsanduskoolis ning kahe aasta
vältel omajagu vabast ajast panustada iseseisvaks õppimiseks.
Kokku saab Luua Metsanduskoolis omandada haridust
10 erialal – lisaks eelmainitud metsatehniku, harvesteri- ja forvarderioperaatori erialale on võimalik õppida puukooliaedniku,
arboristi, metsakasvatuse, puittaimede hindaja, metsamajanduse
spetsialisti, maastikuehitaja või matkajuhi erialal. Vastuvõtuinfo leiab
www.luua.ee lehelt.
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L

uua Metsanduskool on kujunemas metsanduse ja loodusteemade kutsevaldkonna
tippkeskuseks, kus saavad omanäolise, huvidest ja vajadustest lähtuva
õpitee kujundada kõik särasilmsed
loodust väärtustavad tulevikutegijad. Põhikoolijärgseid noori oodatakse metsanduse põhiteadmisi
omandama metsuri erialale, kuid
täiskasvanutel on valida enam kui
10 eriala seast, neist kaks on vastuvõtuks avatud sel aastal esmakordselt.
Metsatehniku eriala on seni olnud
populaarne sessiooniõppe vormis,
kuid sel aastal esmakordselt avatakse see päevases õppes. See on eelkõige sobilik neile, kel on juba gümnaasiumiharidus omandatud, kuid
kes ei näe oma tulevikku ülikoolis ja akadeemilises karjääris, vaid
soovivad omandada praktilise metsanduse ja paariaastase õppe järel
koheselt tarkuste ja oskustega tööturule minna. Tööandja ootab selliseid noori väga, sest uus põlvkond
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Foto: Böhringer Friedrich / Wikimedia Commons

Abiks õpetajale

Kreeka pähklipuu pole meie sarapuu sugulane, vaid kuulub pähklipuuliste sugukonda. Viljad on suured, õhukese kestaga ja
õlirikkad

Mis teeb poes müüdavast
pähklist tõelise pähkli?
Poeriiuleilt leiab mitut sorti pähklisegusid, mille sööjale lubatakse mõnusat tervislikku maitseelamust. Millised
pähklisegude koostisosad on botaaniku vaatenurgast päriselt pähklid, aga millised mitte?
Foto: Ivar Leidus

Piret Pappel

P

ähklisegupakil on enamasti
kirjas, et see sisaldab sarapuupähkleid, maapähkleid, India
pähkleid, Brasiilia pähkleid ja mandleid.
Pähkliks nimetatakse botaanikas õistaimede kuivvilja, mille ainsa
seemne ümber olev viljasein on kivistunud või puitunud, kusjuures viljasein pole seemnega kokku kasvanud.
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Sarapuupähkli kest muutub küpsedes
helepruuniks

Kõige kodusem ja tuntum on sarapuupähkel. See on tõeline pähkel,
mida kasvatab ka Eesti metsades tavaline harilik sarapuu (Corylus avellana). Pähklid võivad olla päris, kuid
puu ise on botaaniliselt hoopistükkis
põõsas. Sarapuu kohta saab põhjalikumalt lugeda Eesti Looduse numbritest, mis on välja antud 2009. aastal,
kui sarapuu oli aasta puu.
Viljastunud emasõisikust areneb
tugeva kestaga üheseemneline pähkel, mis sisaldab ohtralt õli. Veel on
sarapuu viljale iseloomulik narmaliste
servadega viljakate ehk lüdi. Küpsed
pähklid eralduvad lüdist ja kukuvad
põõsa otsast alla. Üks sarapuupähkel
kaalub keskmiselt pool grammi kuni
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Foto: P.S. Sena / Wikimedia Commons

Foto: Abhishek Jacob / Wikimedia Commons

Foto: Fotso007 / Wikimedia Commons

Kreeka pähkel on kreeka pähklipuu
(Juglans regia) vili. Pähkliks saab
seda kutsuda mööndusega, kuna
koor tekib vaid viljakesta seesmisest
osast. Taimeteaduse eksamil tuleb
teada, et Kreeka pähkel on anatoomiliselt luuvili. Seda võimsakasvulist
viljapuud on kasvatatud juba antiikajast saati. Eestisse toodi teda mõisaaedadesse. Saaremaal ja mõnelgi
pool mujal kannavad kreeka pähklipuud ka vilja.
Maapähklit võib eesti keeles kutsuda ka arahhiseks või Hiina pähkliks.
Maapähkel on hariliku maapähkli (Arachis hypogaea) seeme. See
liblikõieline taim on pärit LõunaAmeerikast, kuid levinud üle maailma. Euroopasse toodi maapähkel
Hiinast.
Pisut oaga sarnanev kaunvili valmib mullas. Taim õitseb kiiresti ära,
selle järel viljaraod pikenevad ning
tungivad pinnasesse. Taime ladinakeelne liigiepiteet hypogaea tähendabki maa-alust. Igas maapähklikaunas on kuni kolm ruuge kestaga
kaetud seemet.
Mõnikord müüakse maapähkleid

India pähkel on
lääne anakardi
ehk
india
nakrapuu
Anacardium occiden(Anacardium
tale)) seeme. Samuti on
korrektne öelda nakar
või kašupähkel. Viimane
nimetus annab au lääneanakardi algkodule Brasiilias.
Sõna caju on pärit portugali
keelest ja sinna on see omakorda
laenatud tupi keelest.
Tihti kutsutakse lääneanakardi
viljaks õiepõhjast arenevat rüüsvilja, mis on küpsena kuldkollast või
punakat värvi ja väga puuvilja moodi.
Seepärast nimetatakse seda ka kašuõunaks. Mahlast moodustist süüakse
toorelt, sellest valmistatakse toitu ja
jooke. Päris vili kasvab rüüsvilja otsas
ja selle sees on üks seeme. See ongi
India pähkel.
Mandel on hariliku mandlipuu
(Prunus dulcis) seeme. See taim kuulub roosõieliste hulka ning aprikoo-
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Mõnikord on mandli kesta sees
peidus üllatus ja sealt võib
leida koguni kaks tuuma

s

koos kaunaga, kuid enamasti eelistavad tootjad
need ära puhastada ja
seemned välja võtta.
Sel moel väheneb maht
ja maapähkleid on
odavam transportida.

idu

gramm. Kes leiab pähkli, mis kaalub
tervelt poolteist grammi, on õnnega koos.

Kõrge parapähklipuu kanjas viljas asuvad
õlirikkad seemned. Rasvu on seemnete
koostises ligi 70 protsenti. Suure küllastumata rasvhapete sisalduse tõttu kipub
parapähkliõli kiiresti rääsuma

r Le

Lääneanakardi rüüsvilja otsas kasvab
luuvili, mille sees on üks India pähkliks, kašupähkliks või nakraks kutsutav
seeme

Fot
o: Iv
a

Maapähklikoristus Kamerunis.
Maapähklikaunad on geokarpsed ehk
need kasvavad mulla sees. Valguse
käes kaunad ei arene

siga samasse perekonda. Kui aprikoosil puhul
maiustame magusa viljakestaga, siis mandlilt soovime luuseemnete söödavat tuuma. Nende saamiseks on harilikku mandlipuud kasvatatud mitu tuhat
aastat.

Brasiilia pähkel ehk parapähkel on potipuuliste ((Lecythidaceae)
sugukonda kuuluva kõrge parapähklipuu ((Bertholletia excelsa) seeme.
Kõrge parapähklipuu väärib igati
oma nime, need puud võivad sirguda isegi 50 meetri kõrguseks. Paarikolmekilose vilja pikkus võib olla
kuni 15 sentimeetrit. Vilja sees on
8–24 seemet, mida tunneme Brasiilia
pähkli või parapähklina.
Kõrge parapähklipuu kannukujulise vilja otsas on väike auk, mille kaudu
pääsevad närilised, näiteks aguutid,
seemnetele ligi. Aguutid peidavad osa
seemneid mustadeks päevadeks ära ja
aitavad nii liigil levida.
AUGUST 2022 EESTI LOODUS |597|
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Varreleedik:
Foto: Ain Piir

kas uus kahjurliblikas Eestis?
◊ 1. Isane varreleedik.
Emane on veidi laiemate tiibade ja kahvatuma mustriga

Alustaksin veidi kaugemast ajast. See oli möödunud sajandi
kuuekümnendatel aastatel, kui toonane Nõukogude Liidu
juht Nikita Sergejevitš Hruštšov andis ukaasi, mille kohaselt
tuli riigis laiendada maisikasvatust, sealhulgas Eestisse.
Mati Martin

P

rooviti, aga erilist edu polnud,
tollased sordid ei tahtnud meil
kasvada. Hiljem on siinmail
maisi siiski mõningal määral kasvata-
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tud silo tarbeks. Nüüdseks on aga olukord muutunud. Aretatud on maisisorte, mis ka meie laiuskraadidel jõudsalt
kasvavad ja isegi seemned valmivad.
Nõnda on Eesti maisist kujunemas tähtis lisa koduloomade toidulauale.

Ent kultuurtaimedega on see lugu,
et need meeldivad ka paljudele teistele loomadele, sealhulgas putukatele. Ja kui toidubaas on rikkalik, võivad putukad sigida väga ohtralt. Nii
peavad taimekasvatajad kogu aeg valvel olema, et pisikesed konkurendid
nende saaki nahka ei pistaks.
Kui kasvatada taime väljaspool
tema looduslikku levilat, pole tavaliselt esialgu ohtu, et tema kahjurid
kaasa tulevad. Enamasti uus kliima
neile ei sobi. Aga nii mõnedki putukad kohanevad ja kohastuvad keskkonnatingimuste ja inimese tegevusega väga kiiresti. Ajaloost leiame
palju näiteid, üks tuntumaid on kartulikasvatuse ja kartulimardika levimise ajalugu. Eestis on üks viimaseid näiteid hobukastani-keerukoi.
Aastakümneid meie parke ja alleesid
kaunistanud hobukastanid muutuvad nüüd uue kahjuri tegevuse tõttu
suve teisel poolel inetult pruunikaks, sest liblika röövikud õõnestavad enamiku lehti. Looduslikku
vaenlast ei paista aga hobukastani-keerukoil meie kandis veel
olevat.
Pika sissejuhatuse mõte on valmistada lugejat ette, et tutvustada uut
putukaliiki, kes võib meil kujuneda
ohtlikuks maisikahjuriks. See liblikas
on harilik varreleedik, ladina keeles
Ostrinia nubilalis, varem nimetatud
ka maisileedikuks. Need liblikad leidsid möödunud suvel, et ka Eestis kasvavad maisitaimed kõlbavad nende
röövikutele väga hästi hamba alla. Aga
teeme esmalt selle liblikaga tutvust.
Kes on varreleedik? Harilik varreleedik kuulub liikide poolest väga
arvukasse leediklaste (Crambidae)
sugukonda, laiatiivaliste leediklas-
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Foto: Phil Sloderbeck / forestryimages.org

Fank Peairs / forestryimages.org

◊ 2. Iseloomulikult servapidi üksteise peale munetud munad (vasakul) ja hiljuti
koorunud röövikud, kes on munakestade ümber juba veidi võrgendit kudunud
Foto: Kadri Leetberg

Foto: Eric Burkness / forestryimages.org

te (Pyraustinae) alamsugukonda,
perekonda varreleedik (Ostrinia).
1970. aastal avaldasid Jaapani entomoloog Akira Mutuura ja Kanada
entomoloog Eugen Munroe selle
perekonna kohta monograafia [1].
Perekonna Ostrinia 20 liiki on levinud üle maailma; kõige rohkem liike
on Kagu-Aasias. Mõnda varreleediku perekonnakaaslast tutvustan veidi
allpool.
Harilik varreleedik ise on aga laiade tiibadega, umbes 25 mm pikkune
ja 26–30 mm tiivasiruulatusega kollakas liblikas, kelle tiibu kaunistavad
pruunikad vöödid. Emane on suurem ja heledam, isane veidi väiksem,
saledamate tiibade ja kontrastsema
tiivamustriga (◊ 1). Tiibade muster
varieerub, kuid liiki on lihtne ära
tunda laiatiivalistele leedikutele iseloomuliku tiibade puhkeasendi ja tiibade alt välja ulatuva tagakeha tipu
järgi. Ingliskeelne nimetus European
Corn Borer viitab liblika Euroopa
päritolule.

◊ 3. Koorunud röövikud liiguvad
isasõisikutesse ja asuvad neist toituma

◊ 4. Esimeste kasvujärkude röövikud
kahjustavad ka lehti, süües need auklikuks eriti lehekaenalde piirkonnas

Möödunud
sajandi
alguses viidi mõlemad rassid PõhjaAmeerikasse, kus need on nüüdseks laialt levinud.
Mida harilik varreleedik sööb? Seda
liiki peeti kaua polüfaagiks, kelle röövikule sobib toiduks kuni 200 taimeliiki. Hilisemad uurimused on selgitanud, et nii leplik see liblikas siiski
pole. Tegemist on kitsa oligofaagiga,
kes eelistab toidutaimena just maisi.
Juhul, kui mais koristatakse enne röövikute täiskasvanuks saamist, võivad
nad kolida teistele taimedele ja seal
arengu lõpetada. Põhja-Ameerikas
on röövikud võimelised toituma ja
oma arengu lõpetama väga paljudel
jämeda varrega taimeliikidel. Näiteks
eelistavad nad mõnel pool isegi maisile kartulit. Euroopas ei ole seda
märgatud.
Hariliku varreleedikuga samadel aladel on levinud tema lähisliik
Ostrinia scapulalis, keda on peetud
ka hariliku varreleediku ökoloogiliseks rassiks ja kes eelistab toidutaimena kanepit.

Kuidas varreleedik areneb? Hariliku
varreleediku röövikule kriitiline temperatuur, millest madalama korral
areng seiskub, on eri andmetel 10–15
kraadi. Kui madalaid temperatuure
talub röövik talvitumise ajal, ei ole
täpselt teada, kuid mõnedel andmetel
peaks see alampiir jääma –16 ℃ kuni
–20 ℃ piiresse. Seega peaksid röövikud meie talve hästi taluma. Pärast
talvitumist hakkab röövik nukkuma,
kui soojust on kogunenud ööpäeva
keskmiste temperatuuride summana
196–236 kraadi. Nukustaadium kestab umbes 12 päeva.
Valmikule optimaalne suhteline
niiskus keskkonnas on 70–80%. Sel
juhul on valmiku eluiga 15–24 päeva.
Üks isane paarub ehk kopuleerub elu
jooksul keskmiselt 3,8 korda. Emane
varreleedik kopuleerub mitme isasega, et varuda piisav kogus seemnerakke munade viljastamiseks. Paarumist
mitme isasega nimetatakse polüandriaks. See võimaldab suurendada
järglaste geneetilist mitmekesisust ja
nõnda suurendada tõenäosust, et osa
neist saab keskkonnas hästi hakkama.
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Liigisisene varieeruvus. Nagu teada,
suhtlevad liblikad vastassugupoolega
feromoonide abil. Enamasti on feromoonid kindla keemilise struktuuriga lenduvad ühendid. Varreleediku
emasputukatel on feromooniks
11-tetradetsenüülatsetaat, ent mitte
ühesuguse struktuuriga, vaid sama
ühendi trans- ja cis-isomeeride segu.
Enamiku levila piires koosneb segu
97% cis- ja 3% trans-isomeerist.
Itaalias ja Belgias on aga levinud rass,
kelle feromoonis on isomeeride vahekord peaaegu vastupidine: 96% transja 4% cis- isomeeri. Mõned uurijad on
pidanud neid kahte rühma isegi eri
liikideks. Siiski on selgunud, et nad
saavad omavahel järglasi. Hübriididel
on feromoonis isomeeride vahekord
ligikaudu emalt ja isalt päritu vahepealne: 35% cis- ja 65% trans-isomeeri.
Umbes sama koostisega feromooni eritavad ka isased liblikad. Isaste
feromooni koostis muutub liblika
eluea jooksul. Isasferomoonil on oluline roll kopulatsioonil, kusjuures
emased liblikad eelistavad vanemaid
isendeid.
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◊ 5. Neljanda kasvujärgu röövikud kaevuvad taimevarresse. Röövikust annavad märku taimevarrel olevad ümarad augud,
kust pudeneb rööviku väljaheiteid
Munemisperiood kestab enamasti 14 päeva, mille jooksul muneb liblikas 400–860 muna: kuni 50 muna
päevas ja 15–30 muna korraga. Eesti
kliimas munetakse juunis. Munad
paigutatakse kalasoomuste taoliselt,
osaliselt üksteise peale (◊ 2).
Vastsed kooruvad olenevalt tingimustest neli kuni üheksa päeva pärast
munemist. Esialgu on nende suremus
suur. On tähele pandud, et erinevalt
täiskasvanutest ja nukkudest soodustavad noortel röövikutel arengut niiskus ja vihmasajud.
Röövik rändab maisitaimel. Maisi
taime kahjustuse pilt oleneb taime
enda arengujärgust ja samuti varreleediku arengujärgust. Põhja pool,
kus harilikul varreleedikul on ainult
üks põlvkond aastas, hakkab liblikas munema siis, kui taimedel on
hakanud arenema õied. Munetakse
lehtede alumisele küljele taime
kesk- ja ülaosas. Koorunud röövikud liiguvad kiiresti veel avanemata isasõisikutesse ja hakkavad
seal toituma õietolmust ja õisiku
osadest. Esimene kasvujärk kestab
kaks-kolm päeva. Isasõisikul toituvad ka teise ja kolmanda kasvujärgu röövikud, liikudes õisiku kasvades mööda õisikut järjest allapoole
(◊ 3). Sel ajal võivad nad kahjustada ka lehti lehekaenalde piirkonnas.
Niisugused taimed paistavad kauge40
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malt vaadates auklikuks söödud ja
murdunud lehtedega (◊ 4).
Neljanda kasvujärgu röövikud kaevuvad taime ülaosas varresse sellel
asuvate sõlmekeste vahel. Röövikust
annavad märku taimevarrel olevad
ümarad augud, kust pudeneb rööviku
väljaheiteid. Oma tegevusega rikuvad
röövikud taime sõlme piirkonnas kasvutsooni ja taim jääb kiratsema (◊ 5).

Kui varem sattus
valguspüünisesse
kogu suve jooksul
ainult mõni isend, siis
möödunud suvel oli mõnel
ööl püünises juba tosin
isendit.
Viienda kasvujärgu röövikud liiguvad edasi emasõisikule ja hakkavad toituma sellest, rikkudes viljade
tekke ja närides tõlviku keskele käigu
(◊ 6). Täiskasvanud röövikud liiguvad aktiivselt ja otsivad kuivemaid
taimeosi, kuhu teha nukuhäll ja talvituda. Röövik nukkub alles kevadel,
sageli tõlviku alusel või taimevarre
sees (◊ 7). Liigniiskuse korral võib osa
röövikuid ja nukke langeda mõne seeneliigi roaks.
Võiks arvata, et kui mais sügisel
koristatakse, siis eemaldatakse põllult ka leediku röövikud ja nõnda
hävitatakse tema populatsioon põllul.

Paraku jääb põllule alati mingi hulk
maisitaimi ja nende tükke, samuti
liigub osa röövikuid talvituma maisi
pealt teistele taimedele. Nõnda elab
osa populatsiooni siiski talve üle ja
saab järgmisel suvel anda uue põlvkonna.
Lõunapoolsetes maades, kus harilikul varreleedikul on aastas mitu
(kuni kuus) põlvkonda, võivad esimese põlvkonna röövikud kooruda
ka enne maisiõite kujunemist. Sel
juhul asuvad nad toituma otse lehtede kallale.
Mutualism. Varreleediku tegevus
soodustab maisi kahjustava seene
Fusarium graminearum (ilmselt ka
teiste seeneliikide) kasvu ja levikut.
Varreleediku rööviku näritud käigud on soodne pinnas, kus seen saab
taimevarres kasvada ja mida mööda
levida. Huvitaval kombel aga soodustab see seeneliik omakorda varreleedikut, kiirendades röövikute arengut.
Kuidas varreleedikut tõrjuda?
Varreleediku tekitatud kahju ulatus oleneb maisi kasvukohast. KeskEuroopas on kahju ligikaudu 6 tsentnerit hektari kohta (maisi keskmine saagikus on seal kandis 35 ts/ha).
Lõuna pool võivad aga röövikud hävitada kogu saagi.
Kemikaalid varreleediku vastu kuikas
givõrd ei aita ning neid on tüli
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Foto: Eric Burkness / forestryimages.org

Foto: Agronom / Wikimedia Commons

◊ 6. Viienda kasvujärgu röövikud liiguvad emasõisikule ja närivad tõlviku keskele
käigu
Foto: Fank Peairs / forestryimages.org

kasutada, sest röövikud elavad varjul
taime sees. Tõhusamalt aitavad leedikut vältida geenmuundatud (GM)
maisisordid, mis on pandud tootma
samasuguseid toksiine, nagu eritab
putukaid hävitav bakter Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Muundatud
maisi tõttu on Põhja-Ameerikas hariliku varreleediku arvukus tunduvalt
vähenenud. Tuleb aga arvestada, et
putukatel võib GM maisi suhtes tekkida resistentsus. Sellepärast soovitatakse GM maisi lähedusse külvata
põlde tavalise maisisordiga. Mõte on
selles, et kui tekib mõni muundatud
maisi suhtes resistentne isend, siis
leiab ta sigimispartneri naaberpõllult
ega paaru teise omasugusega ning
resistentsus ei kandu järgmisse põlvkonda edasi.
Leediku tõrjeks kasvatatakse ka
kiletiivalisi parasitoide perekonnast
Trichogramma, viies neid maisipõldudele. Ent nad pole kuigi tõhusad. Põhjus on muu hulgas protisti Nosema pyrausta levik. See protistiliik nakatab hariliku varreleediku röövikuid ja on praegu PõhjaAmeerikas üks põhilisi varreleediku
arvukuse kontrollijaid, kuid õnnetuseks nakatab see tegelane sama hästi
ka parasitoide, kes muidu omakorda
varreleedikut piiraks. Nimetatud protist toodigi Põhja-Ameerikasse kogemata just parasitoididega, mitte leediku tõrje eesmärgil.

◊ 7. Harilik varreleedik nukkub alles kevadel, olles talvitunud röövikuna
Sotsiaalmeedias leidub juba
üsna palju infot varreleediku leviku ja kahjustuste kohta Eestis [2, 3].
Selgub, et liik kahjustab maisi
kogu Eestis, sealhulgas Saaremaal.
Õnneks ei ole kahjustused veel väga
ulatuslikud ja piirduvad peamiselt
põllu servaaladega.
Huvitav on aga tähelepanek, kus
maisivarre seest leiti suvel liblika
nukk. Nimelt on kirjandusest teada,
et hariliku varreleediku levila põhjaosas on kahjuril aastas üks põlvkond ja talvitub röövik, kes siis kevadel nukkub ja mai lõpus või juunis
valmikuks koorub. Lõuna pool, kus
kahjuril on aastas mitu põlvkonda,
nukkuvad esimeste põlvkondade röövikud juba suvel ja samal suvel väljuvad nukkudest ka liblikad – soikeseisundit ehk diapausi neil põlvkondadel
polegi. Niisiis võib suvel leitud nukust
järeldada, et ka Eestis võib soodsates oludes areneda esimene põlvkond

kuni valmikuni ja anda teisegi põlvkonna.
Kas teise põlvkonna röövikud suudavad arengu lõpetada ja talvituma
minna, ei ole veel selge. Eestis leidub
liblikaliike, näiteks sireli-keerukoi
(Cracillaria syringella), kellel on suve
jooksul mitu põlvkonda, kuid viimase
põlvkonna röövikud hukkuvad, jõudmata talvitumiseks sobivasse arengujärku, ent suurendavad ometi kahjustuse ulatust. Seega võiks ka hariliku
varreleediku teine põlvkond kahjustusi suurendada, isegi kui nad talvituda ei suuda.
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Harilik varreleedik Eestis. Kunas
täpselt harilik varreleedik Eestisse
jõudis, ei ole teada, aga viite esmaleiule leidsin ühest Hans Remmi
koostatud käsikirjalisest nimestikust,
see võis olla aastal 1951. Pikka aega
oli ta meil üsna haruldane, lennates
siia ilmselt ainult suviti lõuna poolt.
Viimastel aastatel on liblika arvukus minu valguspüükides suurenenud, eriti silmatorkavalt 2021. aasta
suvel. Kui varem sattus valguspüünisesse kogu suve jooksul ainult mõni
isend, siis möödunud suvel oli mõnel
ööl püünises juba tosin isendit. Kui
varem sattusid püükidesse põhiliselt
isased liblikad, kes on usinamad lendajad ja levijad, siis mullu olid sagedased ka emased.

Hariliku varreleediku sugulased
Eestis. Eestist on leitud veel kaks
Ostrinia perekonna liiki, kes erinevad välimuselt tüüpilistest varreleediku kompleksi kuuluvatest liikidest. Üks neist on oblika-varreleedik
(O. palustralis; ◊ 9). See mitte väga
tavaline liik on harilikust varreleedi41

Foto: Georgia ülikool / forestryimages.org

Foto: Fank Peairs / forestryimages.org

Saame tuttavaks!

Foto: Ain Piir

◊ 8. Kui mais puudub, võivad harilikud varreleedikud toituda ka teistel taimedel,
sealhulgas toidukultuuridel

◊ 9. Hariliku varreleediku sugulane
oblika-varreleedik pole Eestis kuigi
tavaline liik
kust erksavärvilisem ja suurem: tiibade siruulatus 29–42 mm. Eestiibade
põhitoon on kahvatukollane kolmnurgakujuliselt kulgevate kirsipunaste vöötidega. Tagatiivad on veidi kahvatumad, neilgi kulgeb mööda tiiva
välisserva tumedam vööt. Liik on
transpalearktilise levikuga, levila ulatub Rootsist Kaug-Idani. Eestis elutseb arvatavasti alamliik O. palustralis palustralis, ida pool on kirjeldatud
veel mitu alamliiki.
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Nagu nimetuski ütleb, eelistavad
oblika-varreleediku röövikud toituda
niisketes paikades kasvavatel
oblikalistel, näiteks vesioblikal. Levila idaosas elutsevad
nad ka niisutatavate alade, näiteks riisipõldude ümbruses kasvavatel oblikalistel.
Üllatav oli aga teise liigi, idavarreleediku ((O. peregrinalis)
leid möödunud sajandi
teisel poolel: liigi senine
Eestile lähim leiukoht
asus Uurali mäestiku joonel Siberis!
Sealt alates kulges liigi teadaolev
levila kitsa ribana kuni
Kamtšatkani. Põhja-Ameerikas
elab ida-varreleedikuga väga sarnane liik Ostrinia marginalis
marginalis, kelle levila on huvitaval kombel samamoodi kitsas ja kulgeb risti läbi PõhjaAmeerika mandri.
Ida-varreleediku esimese Eesti
isendi püüdis meie tuntud entomoloog Jaan Viidalepp Kärknast aastal
1971. See jäi esialgu liigini määramata, sest meile teadaoleva kirjanduse põhjal sellist liiki Euroopas ei
olnud. Järgmise isendi püüdsin aastal
1980 Tähtvere metsaservast kraavikaldalt. Siis õnnestus see liik ka määrata. Kolmanda elupaiga leidis Jaan
Luig 1984. aastal Variku raudteejaama
lähedalt ja seal lendas juba mitu isen-

dit. Seni viimane ida-varreleediku leid
on pärit Tartust märksa kaugemalt
kui senised, nimelt Elvast. Püüdsin
selle liblika endise pioneerilaagri õuelt
1. juunil 1996. Hiljem ei ole neid liblikaid Eestist enam püütud.
Kuidas ida-varreleedik Eestisse
jõudis, jääb vastuseta. Ühe oletuse
järgi toodi ta juhuslikult Tartusse siin
baseerunud Vene sõjalennukitega. Et
kõik leiud pärinevad Tartu ümbrusest,
siis võib sellel versioonil isegi tõepõhi
all olla. Kuivõrd Eestist on leitud nii
isaseid kui ka emaseid, võib oletada, et
meil elas püsipopulatsioon. Pole aimu,
miks see püsima ei jäänud.
Ida-varreleediku eluviis on omapärane: kui teised tema perekonna liigid tegutsevad hämaras või öösel, siis
ida-varreleedik tegutseb päeval päikesepaistel. Ka välimuselt ja suuruselt
erineb ta enamikust perekonnakaaslastest, olles väiksem (tiibade siruulatus 20–23 mm), tumepruun, kahe
heleda ristivöödi ning nendevahelise heleda tähniga eestiival. Tagatiival
on üks selgepiiriline hele vööt (vt
liigi pilti: lepiforum.org/wiki/page/
Ostrinia_peregrinalis). Liigi toidutaimed ja muu eluviis on seni teadmata.
Kuna kõik Eestist leitud isendid on
püütud veekogude lähedusest, võib
arvata, et liblika röövik toitub mõnel
niiskuslembesel taimel.
Lõpetuseks. Sadade teadlaste aastakümnetepikkused jõupingutused pole
toonud suurt edu varreleediku tõrjes.
Hoopis vastupidi, viimased ennustused on harilikule varreleedikule väga
optimistlikud: prognoositakse, et liigi
levik laieneb kliimamuutuste tõttu
senisest 61% suuremale alale. Niisiis
on meie aladel hakanud kanda kinnitama uus kahjurliblikas. Kas tema
edulugu jätkub, näitab aeg.
1. Mutuura, Akira; Munroe, Eugen 1970.
Taxonomy and distribution of European
Corn Borer and allied species: genus
Ostrinia (Lepidoptera: Pyralidae). – Mèm.
Ent. Soc. Canad. 71: 112.
2. KEVILI põllujalutus, nädal 39. kevili.ee/
pollujalutus/pollujalutus-2021/321.
3. Facebook: #maisileedik. facebook.com/hashtag/maisileedik.

Mati Martin (1951) on zooloog, töötab
Tartu ülikooli loodusmuuseumis.
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Foto: Burkhard Mücke / Wikimedia Commons

Ravimtaimed

Harilikku palderjani võime hulgi kasvamas leida niisketel niitudel. Palderjani raviomadusi on tunnistanud kõik uuringu aluseks võetud kirjandusallikad [4, 5, 6]

Kust leida ravimtaimi?
Taimede tervistavad toimed on Eestis olnud küllaltki hästi
teada. Aegade jooksul on kogunenud ja talletatud üsna
palju rahvapärimuslikke taimetarkusi ja koostatud ravimtaimeraamatuid. See andmestik võimaldab analüüsida, millistes kooslustes võiks leiduda kõige enam ravimtaimeliike.
Katrin Heinsoo, Marika Kose

M

eie looduse elurikkust
tuleb hoida. Selles ei
kahtle ilmselt ükski Eesti
Looduse lugeja. Veidi pragmaatilisema hoiakuga inimest saab selles
veenda, rääkides hüvedest, mida
liigirikkus suudab meile pakkuda.
Ametnike keeles nimetatakse neid
sageli ökosüsteemiteenusteks ehk
ÖST-ideks. Neid hüvesid on rohkelt,
ent nii mõnegi probleem on ühesu-
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gune: puuduvad arvud, mis lubaksid hinnata, kas need kaaluvad üles
intensiivsema majandamise korral
saadava tulu.
Paljude taimede abil saab ravida
inimeste või loomade tervist. See on
kahtlemata väärtus, mille nimel loodust hoida. Kahjuks on enamikus
Euroopa riikides kunagi hästi tuntud rahvameditsiinitarkused unarusse vajunud ja asjaomast teaduskirjandust, mida oma uuringu planeerimisel eeskujuks võtta või millega

pärast tulemusi võrrelda, oli raske
leida. Peapõhjus selgus hiljem: mitme
teadusajakirja toimetajad väitsid
meile, et ravimtaimedel puudub teaduslik definitsioon ja seega ei kuulu
meie uuringutulemused nende ajakirja valdkonda.
Niisiis pärineb enamik meie
taustateabest kas töödest, milles
on uuritud rahvapärimust kohaliku looduse kohta või kus on vaatluse all mõne liigi (näiteks apteegikummeli või palderjani) kasvatus tehisoludes. Ainus uurimistöö,
mille autorid on väärtustanud niitude liigirikkust ka ravimtaimede
osakaalu kaudu, pärineb Horvaatia
botaanikute sulest [3].
Praegusel pandeemiajärgsel ajal
on ravimtaimede väärtus ja huvi
nendega seotud teabe vastu usuta-
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Eri taimekoosluse tüüpides leitud taimeliikide, sealhulgas ravimtaimeliikide hulk [2]
Koosluse tüüp
Rohttaime- ja madala- Ravimiameti nimisRaamatus „Eesti
kasvulised põõsaliigid
tus leiduvad liigid
NSV ravimtaimed“
kokku (uurimuses
leiduvad liigid
kasutatud taimeliikide nimistute põhjal)
Alvar
Lamminiit
Rannaniit
Puisniit
Sookooslus
Laialehine mets
Nõmm

187
194
150
330
89
181
51

9
13
8
19
2
13
2

20
22
17
29
6
20
7

Raamatus „Maailma
ravimtaimede entsüklopeedia“ leiduvad liigid
51
57
40
78
16
50
20

Eestis on teave ravimtaimede kohta
üsna heal järjel, sest palju infot on
kogutud arhiividesse. Uuema aja teadlased on teavet koondanud ka Herba
andmebaasi (vt herba.folklore.ee).
Vähem on aga teada, millistes
kooslustes kui palju ravimtaimeliike
kasvab ja kuidas mõjutab inimtegevus
nende liikide käekäiku. Meile pakkusid huvi eelkõige poollooduslikud
kooslused, seetõttu keskendusime
ranna-, puis- ja lamminiitude ning
loopealsete ja neis kasvavate rohttaimede ja sõnajalgade uurimisele [2].
Herba andmebaas ravimtaimede
leidumissageduse hindamiseks eri
elupaikades päris hästi ei sobinud,
sest see sisaldab ka palju selliseid taimeliike, kellel on hiljem leitud mürgiseid kõrvaltoimeid. Samuti ei ole
vahel selge, millisele taimeliigile mõni
rahvapärane nimetus vastab, näiteks
„luuvalurohule“ annab Herba üheksa
võimalikku vastet.
Niisiis kasutasime oma analüüsis
üksnes selliseid liike, kes on kirjas kas
ravimiameti veebilehel ravimina määratletud raviomadustega ainete ja taimede nimistus või raamatutes „Eesti
NSV ravimtaimed“ ja „Maailma
ravimtaimede entsüklopeedia“ [5, 6,
4]. Kahe viimase allika põhjal oleme
liigi täpsusega koostanud Eestis loo-

Foto: Katre Palo

vasti tõusuteel. Sestap võib oletada,
et aastate jooksul näeme üha sagedamini, kuidas huvi kohaliku taimestiku raviomaduste vastu suureneb.
Usutavasti ei kao teadmine ravimtaimedest kuhugi.

Liht-naistepuna raviomaduste kohta on leida rohkem rahvusvahelist teaduskirjandust kui ühegi teise kõigis kolmes kirjandusallikas olnud taimeliigi kohta. Fotol
kandiline naistepuna, keda samuti saab ravimtaimena korjata
duslikult levinud taimeliikide loendid, milles on rohttaimi ja madalakasvulisi põõsaid vastavalt 85 või 174
liiki. Selle andmestiku saab alla laadida ka veebilehelt dspace.emu.ee/
jspui/handle/10492/7190.
Meile pakkusid huvi poollooduslikud alad, mille taimeliikide nimistud hankisime Eesti keskkonnaagentuuri või kolleegide varasematest uuringutest. Kokku oli meie
uuringus 82 ala tosinast Natura
2000 elupaigatüübist. Selleks et ülevaadet lihtsustada, jagasime elupaigatüübid kuue suurema kooslusetüübi vahel (vt tabelit).
Eri allikates ei ole taimeliiki-

de raviomadusi hinnatud ühtemoodi. Kõige konservatiivsema hoiakuga
on ravimiamet. Siiski leidub kaheksa
liiki kõigis kolmes algallikas, levinuimad on maikelluke, liht-naistepuna ja
harilik palderjan.
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Millistes kooslustes kasvab kõige
rohkem ravimtaimeliike? Uuringu
tulemusi koondava tabeli põhjal
näeme, et arvuliselt kõige rohkem
taimeliike võib leida puisniitudelt:
330 liiki. Ühelt poolt on see seotud
selle koosluse üldise suure liigirikkusega. Teiselt poolt on kindlasti määrav ka asjaolu, et puisniitude mullaviljakus ja niiskusrežiim ning seega
45

Ravimtaimed
Eri taimekooslustest leitud ravimtaimeliikide keskmine arv
ruutmeetri kohta
Sookooslust saab poollooduslikuks pidada vaid tingimisi: varasemal ajal olid need karja- ja heinamaad, tänapäeval enam mitte
Ravimtaimeliikide arv

5
4
3
2
1
0

Alvar

Rannaniit
Lamminiit
Poollooduslik
kooslus

liigiline koosseis varieerub eri aladel
suuresti. Ravimtaimede osakaal koosluses oleneb sellest, milliste autorite
koostatud ravimtaimeloend aluseks
võtta. Nõnda võib näiteks nõmmealadel ravimtaimede osakaaluks arvutada nii 5% kui ka 50% liikidest.
Veidi parema ülevaate saame, kui
võtame arvesse, mitmest inventuuri
ruudust uuritaval alal on ravimtaimeliike leitud, võttes arvesse kolme
ravimtaimeloendi keskmist tulemust. Sellise analüüsi põhjal ilmneb,
et puisniidul leidub vähemalt neli
ravimtaimeliiki ühel ruutmeetril ning
vaid veidi vähem on neid alvari ühel
ruutmeetril (vt joonist).
Madalsookooslustes, mis omal ajal
olid kasutusel heina- ja karjamaadena
ning mida tänapäeval saab poollooduslikuks koosluseks pidada ainult
tingimisi, leiab heal juhul ühe ravimtaimeliigi ruutmeetrilt. Sama lugu on
looduslike nõmmekooslustega.
Maailma ravimtaimede entsüklopeedia andmeil leidub Eesti alvarite hulgas kõige enam ravimtaimeliike Ura (20 liiki) ja Ohukotsu (17)
alvaril, lamminiitudest Koidulas ja
Soomaal (mõlemas 14), puisniitudest
Tagamõisas (42) ja Nedremal (41)
ning rannaniitudest Piiril ja Põgaris
(mõlemas 11 liiki). Kindlasti leidub
alasid, kus ravimtaimi võib olla sama
palju või rohkemgi, sest kõikidel niitudel/karjamaadel ei ole taimi loendamas käidud. Ühtlasi võib ka mõni
teine ravimtaimeraamat sisaldada
46
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Puisniit

Sookooslus

Vanamets
Nõmm
Looduslik
kooslus

teistsugust või pikemat ravimtaimeliikide loendit.
Analüüsisime ka looduslikes kasvukohtades leiduvate ravimtaimeliikide
rohkust: võrreldes alvarite ja puisniitudega on seal liike pinnaühiku kohta
vähem. See annab võimaluse prognoosida, mis saab siis, kui inimmõju poollooduslikes kooslustes lõpeb. Näiteks
võib puisniidust saada laialehine mets,
kui seal enam ei niideta ega karjatata
loomi ‒ selles uues koosluses kasvab
umbes poole vähem ravimtaimeliike.

Arvuliselt kõige
rohkem taimeliike
võib leida
puisniitudelt: 330 liiki.
Ravimtaimed kasvavad hästi ilma
suurema hooldamise või väetamiseta. Viimastel aastatel on väga palju
räägitud kohastest ja vähem kohastest
poollooduslike koosluste hooldamise
võtetest. Oma uuringuga saime teada,
et ravimtaimede rohkus ei vähene,
kui rannaniite veidi kesisemalt niita
või seal vähem lambaid karjatada. See
on ka ilmselge, sest neil aladel domineerima hakkav angervaks on teadatuntud ravimtaim. Pikaajaline Laelatu
väetuskatse aga kinnitas, et kui lisada
sellele puisniidule lämmastikuühendeid, väheneb ravimtaimeliikide (ja
üldse taimeliikide) rohkus tunduvalt
[1, 2]. Huvitav on aga asjaolu, et allesjäänud liikide biomass suurenes väe-

tamisel tublisti, kuid ravimtaimede
puhul see ei avaldunud: lisalämmastik
nende kasvu ei kiirendanud.
Seetõttu tekkiski soov teada saada,
kas ravimtaimed eristuvad kasvukohanõuete poolest ülejäänud niidutaimedest. Kirjandusest on ju teada, et
nii mõnelgi ravimtaimeliigil on toimeainete sisaldus veidi suurem, kui
nad kasvavad stressi tingimustes, näiteks liiga kuivas peenras. Selle põhjuseks peetakse asjaolu, et meid ravivad
toimeained on enamasti needsamad,
mida taimed vajavad ise stressiga toimetulekuks.
Meie analüüs näitas, et ravimtaimed taluvad tõepoolest veidi paremini
kuivust kui ülejäänud niidutaimeliigid.
Samuti oli nende seas rohkem inimkaaslejaid ja laialt levinud taimeliike.
Muidugi võib arutleda, kas oleme lihtsalt saanud rohkem teavet laialt levinud ravimtaimeliikide kohta või ei ole
seni osatud harulduste ravitoimet üles
leida. Aga esialgu on lihtsalt hea teada,
et erinevalt mõnestki Aafrika riigist on
paljud ravimtaimed Eestis veel kergesti kättesaadavad, ilma et nende korjamine loodust eriti ohustaks.
1. Heinsoo, Katrin; Kull, Tiiu; Melts, Indrek
2019. Pool-looduslike koosluste produktsioonist. – Teaduselt mahepõllumajandusele. EMÜ, Tartu: 22–27.
2. Kose, Marika; Melts, Indrek; Heinsoo, Katrin
2022. Medicinal Plants in Semi-Natural
Grasslands: Impact of Management. – Plants
11 (3): 353, doi:10.3390/plants11030353.
3. Pfeiffer, Žuna et al. 2018. Steppe-like grassland as a refuge of the wild edible and medicinal plant species in anthropogenic landscape
in northeastern Croatia. – Plant Biosystems
- An International Journal Dealing with all
Aspects of Plant 152 (2): 1059–1066, doi:10.1
080/11263504.2017.1415992.
4. Raal, Ain 2010. Maailma ravimtaimede entsüklopeedia. Eesti entsüklopeediakirjastus,
Tallinn.
5. Ravimina määratletud raviomadustega ainete ja taimede nimekiri. Ravimiamet, ravimiamet.ee/ravimina-maaratletud-raviomadustega-ainete-ja-taimede-nimekiri.
6. Tammeorg, Johannes; Kook, Oskar;
Vilbaste, Gustav 1984. Eesti NSV ravimtaimed. Valgus, Tallinn.

Katrin Heinsoo (1962) on taimeökoloog,
Eesti maaülikooli elurikkuse ja loodus
turismi õppetooli vanemteadur.
Marika Kose (1971) on taimeökoloog,
Eesti maaülikooli elurikkuse ja loodus
turismi õppetooli lektor.
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Sest iga sõna
on oluline.
Pakume Teile tasuta konsultatsiooni,
paigaldust, kuulmisuuringuid ning
soovi korral ka 12 kuud järelmaksu
0% intressiga. Esindame üht maailma
suurimat kuuldeaparaatide brändi
GN Resound Taanist.

Broneeri aeg personaalsele
ja turvalisele nõustamisele!
Leidke endale lähim kuulmiskeskus ja
broneerige aeg tasuta konsultatsioonile
kodulehel kuuldeaparaadid.ee või lihtsalt
helistage meile lühinumbril 17800.

KIIRELT
vastuvõtule!

Selle reklaami ettenäitamisel iga
uue kuuldeaparaadi ostjale tasuta
2 aastane varu patareisid
(120 patareid).

TASUTA
kuulmisuuring!

PARIMAD
aparaadid!

TALLINN Tulika 19 C, 2. korrus
Telefon: 53 011 529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

TARTU Medita trepi kõrval
Teguri 37B, I korrus
Telefon: 5380 7287
Tartu@kuuldeaparaadid.ee

NARVA Kerese keskus
Kerese 3, 3. korrus, kab 311
Telefon: 53 011 529
Narva@kuuldeaparaadid.ee

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529
Parnu@kuuldeaparaadid.ee

Lasnamäe Medicum, Punane 61,
kab 142 , I korrus
Telefon: 5301 1529
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

RAKVERE
Tuleviku 1, kab 19
Telefon: 324 3253
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee

VILJANDI Tervisekeskus, I korrus,
B korpus, sissepääs Turu tänavalt
Telefon: 433 3783
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529
Paide@kuuldeaparaadid.ee
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Metsast ja põllult

Taevakarva õitega harilik sigur on Eestis tulnukliik, kuulus on ta aga eelkõige oma juurikate poolest

Sigur:

mõrkjas juurikas, mis sobib kohvitassi
Harilikku sigurit tuntakse kahe teisendina: juursigur
(Cichorium intybus var. sativum) ja salatsigur (C. intybus var.
foliosum). Võtame vaatluse alla Eestis pika aja vältel kasvatatud juursiguri, kes on eelkõige tuntud kohvi aseainena.
Triin Nõu

H

arilik sigur paistab silma
oma erakordselt taevakarva siniste õitega. Mõnikord
võib kohata ka roosade või valgete
õitega isendeid, kuid neid leidub üsna
harva. Õied kaunistavad taime püstiseid varsi terve suve, täpsemalt juunist septembrini.
48
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Sigur on mitmeaastane taim, kes võib
kasvada 20–120 cm kõrguseks. Jäme
sammasjuur tungib sügavale mulda ja
nii saab ka taime maapealne osa väga
kõrgeks sirguda. Vars on kaetud karedate karvadega; kui vart või lehti murda,
eritub valget piimmahla. Lehed on ebakorrapäraselt sulghõlmised ja paiknevad osaliselt varre ümber. Vili on kolmekuni viietahuline seemnis.

Sigur ei ole Eestis looduslik taim,
vaid sissetoodud liik. Esimesed kirjalikud allikad viitavad, et sigur kasvas apteegiaedades kindlasti juba
17. sajandi teisel poolel. Nüüdseks
on ta siinmail nii hästi kohanenud,
et on metsistunud ja levib looduses iseseisvalt. Lubjarikastel muldadel
Põhja- ja Lääne-Eestis on sigur täiesti
tavaline. Teda leidub põllu- ja teeservades, niitudel, prahipaikades, vanade talukohtade ja kiviaedade ümbruses. Kasvupaigana eelistab päikeselist
kohta ja viljakat mulda.
Taime looduslik asuala on
Vahemere maades, Kesk-Aasias
ja Etioopias. Euroopa kolonialistid
võtsid taime endaga kaasa ka asumaadesse, mistõttu on ta Ameerika
mandril ja Austraalias praeguseks
mõnel pool tugevalt naturaliseerunud. Teda leidub laialdaselt ka LähisIdas ja Hiinas.
Siguri ladinakeelne perekonnanimetus Cichorium tuleb kreeka keelest, kus see tähendab liikuvat taime.
Eestikeelne nimetus sigur on tul-
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Kuulus juurikas: saab süüa ja joogiks jahvatada. Noori sigurijuurikaid sobib toiduks keeta ja hautada.
Sügisel üles kaevatud juurikast on
võimalik valmistada aga krõpse. Kui
juuretükke kuivatada ja röstida, saab
neid pruukida kohvi aseainena. Just
tarvitus kohvi aseainena muutis siguri Eestis tähtsaks toidutaimeks.
Sigurit hakati siinsetel aladel rohkem kasvatama 19. sajandil, kui kohvijoomise kultuur soomlaste eeskuju järgides laiemalt levima hakkas.
Esmalt Põhja-Eestis, seejärel üle terve
maa. Kohviuba oli tollal luksuskaup
ja seetõttu pidi lihtrahvas odavamaid
mooduseid otsima [vt ka 1]. Nõnda
jõudis taluaedadesse sigur, mida oli
hea viljakohvile lisada.
Eesti kõige aktiivsem sigurikasvatuspiirkond oli Peipsi ääres, kus
vanausulised kasvatasid teda müügiks
kohalikule ja Soome turule. Praegu
asub Kolkjas Peipsimaa külastuskeskuses väike sigurimuuseum, kus saab
tutvuda selle taime kasvatuse ja kuivatamise ajalooga. Suur osa sigurikasvatusest hääbus pärast teist maailmasõda, aga kodus joomise tarbeks kasvatati teda veel 1950. aastatel.
Sigurikohvi jaoks kogutakse juurikaid septembris ja oktoobris. Üles
võetud saak tuleb mullast puhastada,
pesta, peeneks tükeldada ja kuivatada. Seistes juurikate väärtus väheneb,
sestap on oluline saak puhastada ja
kuivatada kohe pärast seda, kui juurikad on üles kaevatud.
Kuivatada võib ahjus või toidukuivatis. Sigurilehtedest võib ka teed
teha. Kuivatamiseks on parimad juulis ja augustis korjatud lehed.
Sigurijook sobib eriti hästi neile,
kes eelistavad kofeiinivaba mõrujooki. Erinevalt kohviubadest valminud joogist sigurijook seda ergutavat
ainet ei sisalda. Kohvi valmistamine
sigurist on Euroopas olnud ajalooliselt väga laialt tuntud. Sigurijooki
tarvitatakse laialdaselt Saksamaal,

Sigur meie müügilettidel

S

iguri nimetust võib kohata
ka poodide aedviljariiulis.
Eestis on müügilettidel saadaval hariliku siguri teisendid, näiteks salatsiguri (Cichorium intybus
var. foliosum) eri sordid.
Salatsigur on Lääne-Euroopas
hinnatud lehtköögivili. Lehed sobivad toorelt salatisse ja suupistete tarbeks. Samuti võib lehti lisada supile,
panniroale või hautisele. Tasub proovida neil, kellele on meeltmööda teravamaitselised salatitaimed.

Salatsigurit
saab ise peenras
kasvatada. Taimel
moodustub salatipea
üsna kaua, mistõttu on juuli algus
viimane aeg, millal seeme otse
peenrasse külvata. Nii on kindel, et
õnnestub saaki saada.
Salatsigurit nimetatakse mõnikord endiiviaks, aga botaaniliselt on endiiviasigur ehk lehtsigur
(Cichorium endivia) eraldi liik,
samuti hariliku siguri lähisugulane.

Foto: moi-meme / Wikimedia Commons

nud saksakeelsest sõnast Zichorie
(Cichorie). Ingliskeelne chicory on ka
sellele nimele väga lähedane. Eestlased
on taime kohta öelnud ka tsigur, tsikur, seekoor ja sigguri-juured.

Hariliku siguri levik Eestis
Cichorium intybus
2006–2020
1971–2005
1921–1970
1800–1920
Suundumus:

Allikas: Eesti taimede uus levikuatlas 2020

Prantsusmaal, Kesk-Euroopa riikides ja Indias. Poelettidelt võib sigurit
leida pulbri või pasta kujul.
Inuliin on abiks soolebakteritele. Sigurijuurikat hinnatakse eelkõige selles sisalduva inuliini tõttu.
Polüsahhariid inuliin soodustab heade
soolebakterite tegevust, need aitavad
tagada head tervist ja enesetunnet.
Tänapäeval kasvatataksegi palju sigurit eelkõige inuliini saamiseks.
Vanad eestlased tundsid sigurit ka ravimtaimena, mida tarvitati kõhulahtisuse ja kõhuvalu korral.
Nüüdismeditsiinis kasutatakse taime
ka isutuse ja seedehäirete korral.
Sigurit saab koduaias edukalt püsitaimena kasvatada. Ta on tänuväärt
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pika õitsemisajaga ja meeldib tolmeldajatele. Kui tahetakse saada juurikat,
tasub seemnest paljundajal seemned
mulda pista alles alates mai keskpaigast, muidu võivad taimed enneaegu
õitsema hakata ja neilt head juurikat
ei saa. Sigurit kasvatatakse ka kariloomadele, sest selles sisalduvad tanniinid aitavad sooleparasiitide vastu.
See mõrkjas taim on maitsmist
väärt. Igaüks saab valida, kas eelistab
juurtest valmistatud jooki või hoopis
krõmpsutada salatsigurit.
Loe lisaks:
1. Nõu, Triin 2019. Millest valmistada kohalikku kohvijooki? – Eesti Loodus 70 (11):
863–865.

Triin Nõu (1986) on loodus ja aiandus
huviline, vabakutseline kirjutaja.
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Tegutse teadlikult

Teekummel on üks vanim ja enim kasutatud ravimtaim. Teda peetakse üldiselt ohutuks, vaid allergikud peaksid olema ettevaatlikud

Kas ravimtaim ravib?
Martin Tikk

M

eie esivanemad on põlvest
põlve pärandanud tarkusi,
kuidas Eestis looduslikult
kasvavate taimede abil tervist turgutada. Kuigi tavameditsiin on jõudsalt
arenenud, pakutakse apteekides mitmesuguseid teesid, käiakse metsast
taimi korjamas ja on ilmunud hulk
ravimtaimeraamatuid. Kas ravimtaimede tarvitusega kaasnevad ohud?
Mida on avastanud moodsad teadusuuringud? Kas ravimtaimedel on koht
tulevikus või neid asendab teadus
põhine meditsiin?
Loodusajakirjanikku ja ravimtaimede tundjat Kristel Vilbastet
ei lumma mitte niivõrd nendes taimedes sisalduvate keemiliste ainete toime, vaid see, kuidas taimed
suudavad inimesi terviklikult aidata: „Kas või puukallistamine. Kuidas
ikkagi seda tehes inimesed saavad
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tagasi eneseusu ja rahu? Või miks
langeb inimeste stressitase, kui nad
vaatavad kauneid õisi? Kuidas inimene vaistlikult tunneb ära selle, mida
ta sööma peab? See on nii nagu elurikkusega, meil on vaja eri eluvorme,
et moodustuks hästi toimiv tervik“.
Ravimtaimed on droogide allikad.
Tartu ülikooli farmaatsiainstituudi nooremlektor Janne Sepp selgitab, et droogid on enamasti kuivatatud (vahel ka värsked) taimed või
taimeosad (õied, lehed, juured, viljad, seemned, ürt), mida kasutatakse
meditsiinilisel eesmärgil.
Tava tarvitada ravimtaimi on mitu
korda vanem kui ajakohased ravimid, kusjuures suur osa sünteetilistest raviainetest on taimset päritolu.
Maailmas on tänapäevalgi hulganisti
rahvaid ja riike, kus meditsiin toetub
üksnes droogidele.
Arenenud meditsiinisüsteemi-

ga riikides on droogid ravimite kõrval head toetavad ravivahendid.
Droogidest võib saada abi vältimaks
haigusi või tõve algfaasis, samuti aitavad nad taastuda. Näiteks on tõendatud, et purpur-siilkübaral (rahvakeeles punasel päevakübaral) on külmetushaigusi ennetav toime.
„Kindlasti ei tohi unustada, et ravimeid, eriti arsti määratud retseptiravimeid, droogid ei asenda ning iseenese tarkusest ei tohi ka arsti määratud ravi muutma hakata,“ toonitab Janne Sepp, „oluline on teada, et
droogidel võib olla koosmõjusid ravimitega, näiteks naistepunaürdil on
koostoimeid antidepressantide, kontratseptiivide, antibiootikumide, südameveresoonkonna ravimite ja paljude
teiste ravimitega.“
On hulk tugevatoimelisi drooge (nt
naistepuna, leesikas, paakspuu, paiseleht, kalmus jne), mida tohib müüa
ainult apteegis, kus tuleks alati pro-
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viisorilt või farmatseudilt julgelt nõu
küsida.
Eestis enim kasutatud droog on teekummeliõisikud. Maailmaski juuakse nendest tehtud teed hinnanguliselt
miljon tassi päevas. Teekummel on
ravimtaim, millega inimene tõenäoliselt esimesena kokku puutub: põletikuvastase ja spasme vähendava toime
tõttu saab temaga leevendada imikute vaevusi; head alternatiivi on raske
leida isegi ravimite hulgast.
Janne Sepa sõnul annab teekummelile lisaväärtuse ohutu tarvitus: ta
on peaaegu ohutu ravimtaim, vaid
allergikud peavad esmasel kasutamisel olema ettevaatlikud.
Populaarsuselt teisel kohal on
Eestis sennalehed: tugevatoimeline
kõhtu lahtistav droog. Ent kui seda
pruukida üle nädala, võib normaalse
seedimise ära rikkuda. Senna toime
põhineb soole ärritamisel; kui teda
tarvitada liiga kaua, võib tekkida laisa
soole sündroom: ilma välise ärritajata ei taha soolestik enam normaalselt
toimida. Seega tasub meeles pidada,
et looduslik ei ole alati ohutu! Tähtis
on teada, et nii mõndagi droogi ei
sobi kasutada lastel!
Tartu ülikooli farmaatsiainstituudi
professori Ain Raali sõnul on ravimtaimi uuritud aastakümneid ja jõutud
arusaamale, et ka ravimtaimede vallas
ei ole loodus täiuslik. Loodus on sünteesinud kümneid tuhandeid toime
aineid ja võimaldab sadadest ravim
taimedest saada mitmesuguseid drooge. Neid oskuslikult tarvitades saame
tervise heaks teha päris palju – isegi
lihtsa taimeteega, rääkimata keerukamatest preparaatidest.
Ent sageli jääb looduses midagi puudu otsekui täpp i-tähe peal.
Ravimtaimede probleemid on kesine
omastatavus, paljude toimeainete halb
vesilahustuvus, liialt kiire lammutumine ja/või väljutamine, nõrk bioloogiline aktiivsus ja suur terapeutiline
annus, kõrvaltoimed ja koostoimed.
Ain Raal märgib, et siin saab inimene loodusele appi tulla ja neid nõrkusi
parandada, sest parim tulemus sünnib looduse ja inimese koostöös. Kuid
selleks tuleb loodust väga hästi tunda

ning olla talle vääriline koostööpartner, tark, paindlik ja uuendusmeelne.
Häid võimalusi pakub farmatseutiline
nanotehnoloogia. Klassikaline näide
on siin mitmetes ravimtaimedes leiduv salitsüülhape või teised salitsülaadid: tänu neile sai inimkond idee
sünteesida atsetüülsalitsüülhape ehk
aspiriin. Selle põhitoimed on võrreldes looduslike „sugulaste“ omaga
tugevamad, aga kõrvaltoimed palju
nõrgemad.
Usalda proviisoreid ja kogenud
praktikuid. Karepa ravimtaimeaia
perenaine Katrin Luke soovitab lugeda Ain Raali teoseid, eriti raamatuid
Eesti ravimtaimede kohta. Ta ise on
ravimtaimedest kirjutanud kolm raamatut. Põhjalikud on Tiiu Väinsaare
teosed, tõlgitud on Sinikka Piipo
raamatuid, asjatundlikke nõuandeid
leiab artiklitest ja raamatutest, mille
autor on Kubja ürditalus ravimtaimi kasvatav Rein Sander. „Oma silm

Loodus on
sünteesinud
kümneid tuhandeid
toimeaineid ja võimaldab
sadadest ravimtaimedest
saada mitmesuguseid drooge.
on kuningas – ega foto järgi alati ära
ei tunne. Seetõttu on hea, kui näed
taime kasvamas näiteks botaanikaaedades või ürditaludes,“ täiendab
Katrin Luke.
Raamatu „Eesti ravimtaimed“
esimese osa 80 liigist on tõendus
põhine ravitoime ainult viiel taimel.
Isegi kummel ei kuulu nende hulka.
Inimesed on enda peal katsetanud
eri taimi; samad ravimtaimed ei sobi
kõigile.
Kristel Vilbaste meelest ei ole Eesti
teiste maade seas eriline. Interneti
põhjal kujunevad nii-öelda hittravimtaimed. „Oleme pikka aega ravimtaimede poolest olnud Saksa inforuumis. Taasiseseisvumise järel läks
maailm lahti ja kummalisel kombel
hakkas siis sisse tulema uusi ravimtaimedega ravitsemise viise just ida
poolt,“ selgitab Vilbaste. Ta soovitab
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Maria von Trebeni ravimtaimeraamatu kordustrükke, mis lõid täiesti
uue tagapõhja koos aianduse meeletu kasvuga.
Eestis on väga head arhiivikogud
ja õpetajad. Kristel Vilbaste sõnul on
kõige suurem probleem see, et inimesed ei tunne enam taimi. Leidub
entusiaste, kes teavad kuni 600 taime,
aga mõni inimene ei tee vahet võilillel ega paiselehel. Võib-olla aitaks
see, kui koolidesse viidaks sisse kasutuspõhine taimeõpe. „Iga laps võiks
teada, mis aitab palaviku korral, millega saab verejooksu peatada või milliste taimede abil metsas ellu jääda,“
sõnab ta.
Internet ei ole asendanud raamatuid ega ajakirju, kuigi sellest on räägitud juba 30 aastat. Näiteks koroonaajal ravimit ei olnud, ehkki selle
arendusele kulutati suuri summasid.
Suur osa inimestest sai terveks ingveri- ja iisopiteed juues või jõhvikaid
süües. Kindlasti aitavad keemilised
ravimid meil kiiresti terveneda, ent
krooniliste hädade korral on kasu ka
leebematest taimedest.
Janne Sepa sõnutsi on ravimtaimede maailm keerukas ja mitmetahuline, kuid apteekrid (proviisorid ja
farmatseudid) õpivad seda ülikoolis
põhjalikult ning oskavad patsientidele
igati nõu anda. Veebiinfo suhtes soovitab ta olla väga ettevaatlik.
Eestis kasutatakse aktiivselt umbes
80 ravimtaime; hinnanguliselt joob
iga Eesti inimene aastas paarkümmend tassi ravimtaimeteed. Aasta
jooksul müüakse Eestis suurel hulgal
käsimüügiravimeid. Iga kümne käsimüügiravimi kohta ostetakse apteegist üks droog, niisiis ei ole huvi
ravimtaimi tarbida kadunud.
Katrin Luke on tuleviku suhtes
optimistlik: „Ma arvan, et ravimtaimed jäävad, ja mitte ainult meil.
On aegu, kus pole ehk raha ravimite ostmiseks, või on sõjad, siis on
hea, kui tunned ja tead ravimtaimi.
Ravimtaimi otsitakse ka seepärast, et
ravimid ei aita või on neil kõrvaltoimed“.
Martin Tikk (1997) on keskkonnaaktivist,
kaitsnud Eesti maaülikoolis magistritöö.
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Intervjuu

Taimetundmine

võib alguse saada ka vanaema ravanduserohust
Kirjaniku ja botaaniku
Rein Sanderiga vestelnud
Toomas Kukk
Kuidas ja miks sai sinust botaanik?
Pärnu lahe äärest on sirgunud näiteks ka palju kalureid.
Pärnu lahe ääres on Võiste küla ja
Võistes asub Tahkuranna kool. Tollal,
kui mina seal käisin, oli seal seitse
klassi ja hiljem tehti juurde kaheksas. Praegu on sinna jäänud neli klassi. 1950. aastate lõpul tuli kooli uus
õpetaja Regina Kaupmees. Tema rajas
kooli juurde kiviktaimla – imeasja,
mida keegi polnud varem näinud.
Sealt hakkas mu taimehuvi pihta.
Edasi läksin Pärnu esimesse keskkooli. Seal õpetas bioloogiat Lenna
Örd. Ta kogus kokku väikese botaanikaringi jagu huvilisi. Siis olid bioloogiaolümpiaadid ja tuli kirjutada ka
uurimistöid. Seejärel läksin Tartusse
ülikooli kindla mõttega, et õpin taimi.
Ülikoolis ei saanud ma kaua käia,
sest kutsuti Vene kroonusse. Tollal
veel võeti ülikoolist sõjaväkke – seadus, et ülikoolist ei võetud, tuli välja
järgmisel, 1965. aastal. Siis läks ka
teenistusaeg kahe aasta peale. Aga
kes sees, see sees, tuli sõjaväes olla
kolm aastat ‒ ei lastud varem välja.
Pärast ülikooli sa botaanika ja zooloogia instituuti siiski pikalt tööle
ei jäänud.
Töötasin seal umbes viis aastat, nii
kaua, kui pärast ülikooli pidi suunamise tõttu töötama. Aga siis kutsusid
Lahemaa tuttavad poisid mind rahvusparki tööle. Talvel elasin Tartus,
tuhnisin herbaariumis, lugesin kirjandust ning käisin kaks korda Viitnas
kontoris palga järel ja muidu rääkimas.
Iga kord lubati mulle uut eluaset:
„ .. eelmist sa ei saanud, aga vot siin
hakkad nüüd elama“. Lõpuks oli mai52
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kuu käes ja küsisin rahvuspargi direktorilt Ilmar Epnerilt, milles küsimus.
Ta vaatas ringi ja ütles, et ma ei tohi
seda sulle öelda, aga ütlen ikkagi:
sind ei tohi piiritsooni sisse kirjutada.
Sellega lõppes mu suur vanemteadurikarjäär Lahemaa rahvuspargis.
Miks siis sind piiritsooni ei tohtinud sisse kirjutada?
Olin julgeolekus halvas kirjas ja võibolla veel kuskil. Kuidas ma olin nimekirja sattunud, seda ei tea vist keegi
ning seda tulekski neilt küsida. Ju ma
ütlesin seda, mida mõtlesin.
Kuidas jõudsid ravimtaimede ja
taimeteede kasvatamiseni?
Ravimtaimed on mind lapsest saati
huvitanud. Võiste rannas sai näiteks
köömneid kogutud, raudrohtu muidugi ka. Mu vanaema läks pärast

Nõukogude
inimene, nagu
ta oli, ei kartnud
raskusi: võttis oma
kummelinutsu, müüs
apteeki; ostis tagasi, müüs
uuesti apteeki, ostis tagasi,
niikaua kui plaan sai täis!
jaanipäeva või juuli alguses iga aasta
nagu tuld täis: ei tea, kas ravandus juba
õitseb? See on nõmm-liivatee. Päris
lähedal meile enam häid kasvukohti
polnud, teeservad olid kamardunud.
Lähim koht, kus maantee-ehitusest oli
jäänud liivahunnikuid, oli kuue kilomeetri kaugusel. Siis tuli lapsel käia
vaatamas, kas ravandus õitseb.
Pärast Lahemaad töötasin umbes
kuus aastat Kuuste metskonnas. Meile
väänati kaela ravimtaimede varumise ja kasvatamise plaan. KilingiNõmme metsamajand oli siis juhtiv
ravimtaimede kasvataja, nemad aval-

dasid ka juhendeid, kuidas kasvatada näiteks piparmünti, naistepuna ja
muud. Meie kasvatasime kummelit.
Aga käbikuivati ei sobi hästi kummeli kuivatamiseks ja kogus tuli väike.
Nõukogude inimene, nagu ta oli, ei
kartnud raskusi: võttis oma kummelinutsu, müüs apteeki; ostis tagasi,
müüs uuesti apteeki, ostis tagasi, niikaua kui plaan sai täis! (Naerab.)
Kursusekaaslane Märt Ojamaa
kutsus mu Karinule. Siin oli taimelabor, põhiliselt paljundati meristeemselt kartulit ja tomatit, ka nelki
ja muudki. Märdil oli plaan hakata
meristeemselt viljapuid paljundama,
aga viljapuud ei tulnud katseklaasist
kuidagi välja ning see jäigi sinnapaika.
Mul oli siin paar hektarit maad
kasutada ja mõtlesin, et sellega peab
midagi tegema. Hakkasin vaikselt
maitsetaimi kasvatama. See võis olla
1988. aasta august, kui mul oli sees
igavene valu, muudkui torkis. Sain
kokku Lembit Kuhlbergiga, kes oli
meil tuntud nõelraviarst. Küsisin
temalt, et mis mul viga on. Lembitul
oli alati nõel kaasas, haaras õhust
tabamatu liigutusega nõela, vaatas
mind sellega ja ütles: „Sul on vist
magu.“ Mul oli välja vaadatud üks
Bulgaaria ravitee retsept. Lembit
ütles seepeale: „Nojah, võid proovida.“ Ma siis proovisin, täpselt retsepti järgi. See oli haruldaselt vastiku
maitsega solk. Jõin seda kolm päeva,
siis läks valu üle. Segu jäi laborisse
seisma.
Tol vaesel ajal polnud kohvi enamasti saada. Ühel päeval keetsid naised seisma jäänud segust „tavalist“
teed, mis oli haruldaselt hea maitsega. Siis tekkis mõte, et võib-olla tahab
keegi seda head teed osta. Panime tuttavate-sõprade abiga 19 kilogrammi
teed kokku, ühel oli üht ja teisel teist
osist kuivatatult. 19 kilo kuiva teed on
suur kogus, eriti veel 1988. aastal. Oi,
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Rein Sander on sündinud 3. detsembril 1945 Pärnumaal Võiste külas.
Lõpetas 1964 Pärnu 1. keskkooli
(praegune Pärnu ühisgümnaasium)
ja 1972 Tartu ülikooli botaanikuna.
Töötanud laborandi ja vaneminsenerina zooloogia ja botaanika instituudis
(ZBI), vanemteadurina Lahemaa rahvuspargis (1977), Elva metsamajandi
Kuuste metskonnas puukooli juhatajana (1977–1985), vanemaedniku ja
agronoomina Järva-Jaani kolhoosis
1985–1990. Alates 1990. aastatest
Kubja ürditalu omanik. Avaldanud
luulekogusid („Piltkiri“, „Kolmikratas“,
„Lemmiknukrus“, „Magistraallabürint“,
„Vanakivi“, „Igal linnul oma rohi“; nii
mõnigi luuletus on tuntud ka lauluna), proosakogumiku „Mätta otsast“
(2004) ning raamatuid taimedest,
näiteks „Ülane, sinilill, karukell“ (1986,
koos Arne Selliniga), „Metsast aeda“
(2008), „Kubja Ürditalu ravimtaimed“
(2009), „101 Eesti puud ja põõsast“
(2011), „Koduaia ilupuud ja -põõsad“ (2014), „Kubja Ürditalu teed ja
ravimteed“ (2017), samuti koostanud
„Punase raamatu“ (1982) taimede
kirjeldused ja „Eesti floora“ 9. köites
ülevaate loaliste sugukonna kohta
(1984, koos Linda Viljasooga). Eesti
LUS-i tegevliige. Pälvinud Juhan Liivi
luuleauhinna (1986).

Fotol esiplaanil hariliku kuuse
punasevõrseline sort ’Rydal’
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me olime siis rikkad poisid! ((Naerab.)
Vahepeal käisin Rootsis ühistegevuse kursustel ja kirjutasin seal isegi
diplomitöö. Ma pole varem ega hiljem nii kehva rootsi keelt lugenud.
(Naerab.) Mu naine Merike leidis
vahepeal Kubja talu, kus elas üksik
vanem daam. Merike oli käinud teda
aitamas ja proua kutsus meid siia
elama. Esimesel aastal käisime aegajalt, kõpitsesime natuke siit-sealt.
Aga 1991 kolisime Kubjale. Eks see
kõik oli siin üsna räämas. Tasapisi
alustasime.
Alguses oli meil teekummelit maas
neli hektarit, augustis külvasime igal
aastal kaks hektarit juurde. See hakkas varem kevadel õitsema, aga vana
põld andis ka veel saaki. Neli hektarit kummelit oli ikka hullumaja: see tuli käsitsi kummelikühvliga korjata. Alguses oli meil mitu
eakamat korjajat ning koolilapsi.
Koolilastel oligi kergem, ei pidanud
nii palju kummarduma. Korjajad
andsid õhtul teada, mitu pangetäit õisikuid tuli ja andsime raha
peo peale. Niiviisi ei teadnud aga
kunagi, kas järgmisel päeval tuleb
keegi korjama või mitte.
Aeg läks aga edasi, muttidel
jäid seljad haigeks ja lapsed kasvasid suureks, ei viitsinud tulla.
Nii me siin istusime nelja-viiekesi
oma nelja hektari kummeli juures.
Lõpetasime selle nalja ära. Oli võimalus tuua Lätist sõprade käest kummelikombain, millega oleks saanud kogu
põllu kahe päevaga ära korjata. Aga
siis poleks olnud seda hunnikut kuskil kuivatada. Venitada ka ei saa: lätlane tahab ju oma kummelikombaini tagasi.
Muud ei jäänud üle, kui hakkasime kummelit Lätist ostma.
Leppisime kokku, et meil on vaja
sellist kogust ja maksame selle eest
niipalju. Kõige suurem kummelikasvataja on Lätis praegu Kuramaal
Dobele aiandusinstituudi lähedal
Pēteris Upītise sirelisortide istanduse juures. Selle kummelikasvatajaga vahetasime tihti ravimtaimi: mis sul üle on? Viisime sinna
üksvahe näiteks islandi samblikku. Nii kestis see mitu aastast.
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Kuidas sa looduslikke ravimtaimi
saad? Kas sul on kindlad kogujad?
Meil on viimasel ajal hea suhe ühe
Tartumaa väiketootjaga, kes suvel
kogub, ise kuivatab ja talvel pakib.
Sisuliselt nagu omainimene ning ta
ongi meil ainus erand. Me ei saa riskida, et keegi kuivatab oma taimenutsukese, nagu juhtub. Tuleb ikka
ise oma kuivatites kuivatada, siis pole
ohtu, et läheb pruuniks või hallitama.
Hiljaaegu tuli tore kiri ühelt naiselt: ta oli mehele ostnud Kubja pajulilleürti ja kuna käib ka ise loodusest teesid korjamas, oli proovinud
ning tee oli väga hea maitsega tulnud.
Soovitas mehel poest veel seda teed
tuua, aga mees oli toonud teise tootja paki. Olid teed keetnud ja minema
valanud: see oli läppunud hein! Kõik
oleneb kuivatamisest.
Kas teesegude koostised on enda
välja mõeldud?
Need on enamasti vaadatud mõnest
paremast retseptiraamatust. Sellega
on veel niisugune nali, et teekummel pole ravimtaim, vaid toiduseaduse järgi on see toit. Samamoodi ka
kibuvits ja üldse enamik ravimtaimi.
Kui selle ära pakid, kirjutad pakendile toote nimeks „kummeliõis“, lisad
juhised: võta selline kogus teed ja
vett, lase tõmmata ja joo. Aga mis
puhul juua, seda peale ei tohi kirjutada, sest toit teadupärast ei ravi ega
tervenda.
Meil on hulk teesegusid, nagu astmatee, bronhiiditee ja teised, kuni
tähestiku lõpuni välja. Sinna tuleb
panna kas või mõni gramm teaduslikult tõendatud toimega ravimtaime, siis muutub segu ravimisarnaseks
aineks ja sinna võib peale kirjutada,
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Kõiki ravimtaimi polegi ilmselt
mõtet endal kasvatada?
Pole muidugi, mõttekam on sisse
osta. Ka niisugune pealtnäha lihtne
asi nagu rukkililleõis. Ma ei tea, kes
teda meil kasvatab; oleme toonud
Saksamaalt. Droog on ainult sinised
keelõied, mitte kogu õisik. Neid ükshaaval ei nopita, ju käib kogumine
ikka masinatega, muidu maksaks see
droog hingehinda.

Rein Sander on oma aeda kogunud ligi 300 liiki ja sorti haruldasi puid ja põõsaid
kasutatakse, miks see pole karbile
märgitud! Me ei saa kirjutada!

Näidiseid Kubja ürditalu teedest,
mida saab osta nii apteekidest kui ka
mõnest suurest poeketist
mille vastu kasutada. Aga kui on lihtsalt „külmetustee“ ja kirjutad juhendisse, et kasutada külmetuse korral,
tuleb kohe kontroll kohale: „Teil on
siin haiguse nimetus kirjas!“. Võtame
haiguste registri lahti, seal pole „külmetust“. Aga see ei loe, inimene saavat sellest aru, et tegemist on ravimiga.
Seepeale helistavad ostjad: kas te
siis ise ei tea, mille vastu seda taime
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Kas oled tunnetanud ravimtaimeturul suuremat konkurentsi, kuna
tuleb juurde uusi tootjaid?
Ega neid tootjaid palju pole, vanadest tegijatest jätkab vast neli firmat.
Väiksemad tegijad on ka vanaks jäänud, näiteks Tiiu Väinsaar enam ei
müü, kuid omal ajal oli ta suur entusiast. Teised on juhuslikud ja väikesed, müüvad näiteks laatadel.
Kui teha kõik käsitsi, nagu soovitatakse: pead olema keskpäeva paiku
põllul näoga päikese poole, taime tohib
vaid murda või äärmisel juhul puunoaga lõigata. No ei saa niimoodi toota ja
kogused ongi väikesed. (Naerab.)
Kas oled olnud ka mahetootja?
Ei, sellega on nii palju asjaajamist,
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tuli vastus, et pange seda või teist
juurde või võtke vähemaks. Tegime
ümber – tuli tagasi, et ikkagi võiks
veel seda vähem olla või midagi
muud. Mõne tee puhul kestis selline
muutmine terve aasta või kauem.

Rein Kubja ürditalu müügikioski ees. Nii see hoone kui ka kogu ürditalu on rajatud aastakümneid kestnud tööga
et ajaga jõuab midagi kasulikumat
teha. Me nagunii väetisi ei kasuta,
vahel oleme saanud naabritelt sõnnikut, seda esimesel aastal komposteerinud, seejärel pannud kartulile ja siis
järgmisel aastal külvame sinna mõne
ravimtaime peale. Ja milleks panna
naistepunale või kummelile väetist:
see oleks raiskamine, nad kasvavad
niigi, ega rohkem õisi või tugevamat
toimeainet juurde ei tule.
Kui palju on sul talus huvilisi vaatamas käinud?
Neid on palju olnud. Me pole enam
osalenud lahtiste talude päeval. Veel
eelmisel aastal käis nii palju rahvast, et lihtsalt ei suutnud enam.
Pidime hommikul kell kümme lahti
olema, aga enne kaheksat oli rahvas
siin ja õhtul pärast kella seitset lõppes. Olime kõik röötsakil, pole enam
jõudu sellega tegeleda. Mitusada inimest päevas on väga palju.
Nüüd on mõned ikka käinud, näiteks kui samas külas midagi toimub.
Käivad ka pensionäride rühmad, kes
tahavad taimeteesid talveks soodsamalt osta. Me ei muretse, et külastajaid on vähe.
Teaduslikult tõendatud toimega ravimtaimi on meil päris vähe,
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rohkem põhineb rahvameditsiinil.
Kuidas sellesse suhtud, kas peaks
olema tõendatud toime?
See on nii ja naa. Rahvameditsiini
teadmised võivad olla risti vastupidised, vanas heas usus või kohaliku
traditsiooni järgi. Olen siin püüdnud
arvutis väikest andmebaasi luua: mul
on umbkaudu 400 taimeliiki, vajadusel kirjeldus, toimeained, linkidena on
juures kirjandus, mis on kättesaadav.
Palju on avaldanud sakslased ja venelased; bulgaarlastel oli üks esimesi
suuremaid teoseid „Fütoteraapia“, mis
jõudis vene keele vahendusel ka siia.
Muidugi on ka rohkesti uurimusi, et
milline on teatud ainete sisaldus mingis taimes.
Vanadele, ammu teada-tuntud raamatutele on uuemal ajal muidugi lisa
tulnud. Pahatihti on need aga korduvalt tõlgitud, algne versioon on olnud
hoopis kolmandas keeles. Näiteks on
algselt olnud vene keeles, siis sealt
tõlgitud inglise keelde ning siis eesti
keelde – vahepeal läheb info kaduma.
Hea, kui taime nime ära tunned.
Kas saad tagasisidet, et näiteks köhatee koostis võiks olla teistsugune?
Algusaegadel oli pidev kooskõlastamine ravimiametiga, nagu pingpong:
saatsime neile teesegude retseptid,

Oled teinud ja müünud ka maitseainesegusid.
Neid kavandades on palju kasu olnud
Lilian Issako suurepärastest raamatutest. Neid segusid on ka erineva keerukusega: ürdisool on näiteks lihtsalt
kas sibul ja sool või küüslauk ja sool.
Samas ei viitsi teha salvei hambapulbrit, mis on väga hea: toores salvei ja sool, praeahjus kuivatada ning
uhmris peenestada. Proovisin purustada mikseri või kohviveskiga – see
pole üldse see, tuleb vaid vastik pulber, mis ei puhasta ega tee midagi.
Uhmerdatult on väga hea, aga seda
ei jõua endalegi teha. Õnneks võttis
külm meil salveid ühel aastal ära, taimed olid küll 10–15 aastat vanad.
Kui palju mood ravimtaimemüüki
mõjutab?
Ikka mõjutab, vahel läheb mõni taim
moodi. Vahepeal oli näiteks pajulill
moes ja Koporje tee, mida venelased ivan-tšai pähe müüvad. Kasekäsn
tuli uuesti moodi, ma ei tea küll, miks
teda nüüd venepäraselt chaga’ks kutsutakse. Võib-olla on peenem? Eks
tüümian ole peenem kui liivatee ning
oregano on muidugi parema ja tugevama maitsega kui pune. (Naerab.)
Kas eestikeelsest kirjandusest
ravimtaimede kohta küllastust ei
hakka tekkima?
Tundub, et ikka ostetakse, ja raamatulettidele see seisma ei jää. Võib-olla
on see ikka parem kui päris esoteeriline kirjandus. (Naerab.)
Kuidas sulle tundub, kas ravimtaimekultus edendab üldist taimetundmist?
Kui edendab, siis ilmselt üsna vähe.
Virumaa Teataja kirjutas juuli alguses ilusa loo, kuidas Rakverre tehti
ilus lilleniit, pilt ka juures. Ma ei
saanud pildilt aru, mis seal kasvab.
Artiklis oli ühelt proualt küsitud, et

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kuidas meeldib. Ta vastas, et talle
meeldivad eriti need siniste õitega rukkilille moodi taimed. Käisin
eile seda niitu vaatamas – tuli välja,
et rukkilille moodi taim on sigur.
Vanemale inimesele võiks sigur tuttav olla: sigurikohvi kogemus on
kindlasti olemas.
Rakvere uus lilleniit oli aga väga
kenasti tehtud, üks ilusamaid, mida
olen näinud. Aga see on rajatud kahe
tänava vahele, nii et mõlemal pool on
kaks sõidurida ja eluohtlik on lähedalt
vaadata. Aga muidu on ilus! Tegija on
olnud asjatundja.
Kas ja mida võiks parema taimetundmise heaks üldiselt teha?
Kes tahab, see õpib, ja kes ei taha, ei
saa ka õppides selgeks. Muidugi võiks
rohkem taimi tunda – isegi maainimesed ei tunne enam tavalisemaid
taimi.
Mul on umbes kahekümne aasta
tagune tore näide, küll linnarahvaga. Siia õuele tuli kamp ministeeriumide kantslereid, seisavad siin õuemurul. Mul abikaasa Merike küsib
neilt, et millel seisate. Keegi ei tea –
ei kortslehte, raudrohtu ega teelehte.
Siis läheme aeda, kus meil tollal oli
suur ravimtaimede näidisaed. Kõigil
lõid silmad särama – kanep! Niipalju
siis valikuliselt tuntakse.
Lugesin üht artiklit, kus öeldakse, et kibuvitsaoksi ei tohi metsa alla
kompostiks viia, kuna kibuvits hakkab vohama ja lämmatab kõik teised taimed. Kõigepealt pole kirjutaja teinud vahet, milline kibuvits: meil
on 20 liiki kibuvitsu, neist pooled
looduslikud. Ju ta mõtles kurdlehist
kibuvitsa, mis rannal vohab. Terve
mõistusega inimene ei pane nagunii kibuvitsaoksi komposti, sest need
ei lagune nii kiiresti kui rohttaimed.
Pahane pole aga põhjust olla: kibuvitsaoksi pole tõesti mõtet komposti
panna, mõni ehk sai targemaks.

on näha, et muutub umbrohuks, siis
tuleb tõrjuda. Eks ta levib merevee ja
lindudega.
Kust oled saanud oma teesegude
jaoks kibuvitsamarju?
Meil on olnud Saaremaal üks suvitaja, kes korjas väga ilusaid vilju. Endal
on ka väike istandus. Aga kurdlehine
kibuvits ei sobi teetaimeks, sest ta viljades on seemnetel palju karvu. Kui
puhastada ja karvad välja pesta, siis
saab küll head teed ja moosi, aga kes
seda teha jõuab. Ehk vaid oma tarbeks.
Mida ikkagi teha, et taimi üldiselt
paremini tuntaks?
Taimetundmine algab koolist. Vanasti
olid kooliaiad, see oli päris hea õppevahend. Õpilased said vähemalt selgeks, kuidas õigesti kõblast käes
hoida. Selleks on ju neli viisi: kas kõb-

Muidugi võiks
rohkem taimi
tunda – isegi
maainimesed ei tunne enam
tavalisemaid taimi.
las allpool, tera üleval; kõblas allpool,
tera allpool ning kõblas ülal, tera enda
poole või endast eemale. (Naerab.)
Ilmselt on tulnud peale ka hulk
õpetajaid, kes taimi ei tunne.
Vanasti olid Värskas õpetajate seminarid. Olen seal isegi taimi õpetamas
käinud. Aga praegu vist midagi sellist enam ei ole. Oleneb muidugi inimesest endast: kas laps märkab, kui
vanaema küsib, kas ravandus õitseb.
Kas sa said taimed selgeks juba
enne ülikooli?
Ma pole neid siiani selgeks saanud.
(Naerab.) Kõrrelisi ei tasu enam üldse
küsida, hakkavad ununema.

niidult kogutud heinaproove. Kaljoga
töötades tuli esimesel nädalal muudkui temalt küsida, et mis liiki see
paari sentimeetri pikkune kõrrelisejupp on. Aga siis hakkasid taimed selgeks saama. Praegu pole mõtet neid
jupikesi minult küsida. Millega kokku
ei puutu, läheb meelest.
Kas oled endale ka herbaariumi
teinud?
Varem ikka tegin, aga herbaariumist
sai enamik ära antud ja osa kuhugi kolides maha jäetud. Viimasel
kümmekonnal aastal olen omale herbariseerinud puid ja põõsaid, neist on
mul raamatute kirjutamisel abi olnud.
Mul aias on ka päris palju puu- ja
põõsaliike ja -sorte, puittaimi peaks
kokku olema 300 taksoni kanti.
Vahepeal sai roose kogutud ja haljaspistikutega paljundatud, aga see
on praeguseks lõppenud. Vaid vähesed roosid olen alles jätnud. See talv
oli haruldaselt vastik – ära külmusid täiesti külmakindlad roosid, nagu
sort ’Robusta’, mis on alati katmata
talvitunud.
Aedniku põhitööriistad peaksid
olema käärid, saag ja kirves. (Ohkab.)
Alguses planeerid, paned ühe puu siia
ja teise sinna, aga või need siis hoolivad – läheb viis-kuus aastat mööda ja
avastad, et ikka sai liiga tihedalt pandud, üks on kasvanud teise võrasse
või oksad vales suunas ajanud.
Kas sa ürditalu pidamise oled noorematele edasi andnud?
Olen pensionil. Aga võtan ikka arvuti lahti ja kui vaja, teen arved, mingid
kokkuvõtted või kirjad ära, nii et olen
poole kohaga endiselt tööl.

Aga loalisi võib ikka küsida? [Rein
Sander on „Eesti floora“ loaliste sugukonna ülevaate autor koos Linda
Viljasooga]
Ka need hakkavad meelest ära
minema. Vanasti töötasin ZBIs koos
Kaljo Porgiga, sortisime Laelatu puis-

Luulekogusid pole sa uuemal ajal
ka avaldanud.
Paarkümmend aastat pole. Olen küll
oma tarbeks sahtlisse kirjutanud.
Vahepeal mõtlesin, et võiks valikkogu
avaldada, aga kellele seda ikka vaja.
Loodus- ja isamaaluulet on mõnedes
valikkogudes siiski ilmunud. Parem
oleks, kui keegi teine koostaks, aga
siis hakkaksin muidugi norima, et
miks see luuletus sai sisse ja teine jäi
välja.
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Mainisid kurdlehist kibuvitsa. Kas
teda peaks meil tõrjuma?
Kohati peaks ikka tõrjuma. Olen näinud tugevaid tihnikuid. Kui rannal
on mõni üksik madal põõsas ja randa
kasutatakse, siis pole lugu, aga kui
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Foto: Remo Savisaar

Poster: Vereta Jahi Eesti Looduse auhind

Munavaras

V

ereta Jahi esimesel hommikul
oli mul äratus pandud kella
neljaks. Eelnev õhtu oli jahiliste seltsis veninud pikaks ja selle
tõttu kogunes ööund napilt kolm
tundi. Pärast kerget linnupetet võtsin
Kauksist suuna Vasknarva poole. Kaks
tundi hiljem jõudsingi kohale. Enne
seda olin end unustanud pildistama
kalakotkast, käblikut, kobrast, väikelehelindu ja tikutajat.
Jõe äärde jõudes märkasin esmalt
lauku, kes sealses kanalis justkui nõutult ringi ujus. Järgmine hetk ilmus
välja hallvares, kes laugu lähedale
roostikku maandus. Lauk tõttas samuti sinna ja siis kuulsin tema hoiatushäälitsust, plõksumist. Linde ma enam
ei näinud.
Aimasin, et seal võib aset leida
pesarüüste, ning peagi saingi sellele kinnitust. Hallvares väljus lennates roostikust, muna nokas. Läksin
kaugemale, valides positsiooni, eeldades, et see võib korduda. Nüüd oli
mul paigas kiire säriaeg, valitud taust
ja lootsin, et hallvares lendab munaga minust mööda. Täpselt nii läkski.
Hallvares tuli ka kolmandal korral.
Laugust oli aga kahju – ta oli hallvarese vastu jõuetu.
Viimased 17 aastat olen loodust
süvitsi tundma õppinud ja pildistanud.
See on mu hobi, kuid ka töö. Jagan
oma looduselamusi sõnas, pildis ja kirjas. Pean loenguid loodusest ja loodusfotograafiast ning korraldan fotokoolitusi ja matku.
Fotovarustus: Canoni peegelkaamera ja teleoptika 1/3200”, f/6,3 ISO 2000.
Remo Savisaar
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Valged vesiroosid ja metsa varjud – Väike-Umbjärve ilu

Väike-Umbjärv Illil
meeldib õhuõitele
Juhani Püttsepp

K

ui ornitoloog siirdub loodusesse, siis enamasti sünnib ka nimekiri kohatud linnuliikidest. Meie asusime 30. juunil retkele Elva lähedale Illi VäikeUmbjärvele, aga siht oli hoopis koostada kiilinimekiri. Põhjuse seesugust
seiret teha annab entomoloog Mati
Martini vastne teos „Kiilid“ (sarjast
60
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„Eesti elurikkus“) ja see, et retkel
osalenud raamatuautor ise pärineb
Väike-Umbjärve vahetust naabrusest,
Jõeharu talust: see asus paigas, kus
Laguja oja suubub Elva jõkke.
Väike-Umbjärv on pisem kahest
Tartu suusamaratoni sõitjatele hästi
tuntud Elva-tagustesse metsadesse
peitunud Illi järvest. Veekogu paistab
pilvepiirilt vaadates kui pisut välja
venitatud kanamuna: kõige rohkem

180 meetrit pikk, 70 meetrit lai ja
pindala umbes üks hektar.
Et eristada linnuliike, vajame head
silma ja kõrva; kiilide puhul ei ole
kuulmistajuga suurt peale hakata.
Tiivaplõrinat võid kuulda küll, kuid
liigimääranguks sest ei piisa. Kiilikütt
vajab teraseid silmi.
Soosõnajalga, ubalehte, soo-neiuvaipa ja tarnu kasvataval madalsooilmelisel õõtsuval Umbjärve kal-
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Mati Martin mäletab Umbjärve
1955. aastast: „Kui sõitsime hobusega
mööda, paistis järv tee pealt“
dal edeneme paari tunniga paarsada
meetrit. Tähelepanu keskendub järve
veepeegli ja sookalda mõne meetri
laiusele piirialale. Üksteist nügivaid
isaseid kiile lendas tol 30-kraadise
leitsakuga päeval järve kohal (väikse liialdusega öeldes) paksult. Katsu
neid aga pildi peale saada!
„Pisiliidrik on nii pisike, et kui fokuseerid pea peale, jääb saba häguseks
ja vastupidi,“ kõneleb Mati Martin
fotoaparaati fookustavale Ingmarile.
Higistav Ingmar peab fotojahti, Mati vaatleb ümbrust ja kõneleb: „Näe, vesikiil muneb hoo pealt
vette. Kollavööt-kuningkiil lendab!
Hännak-rabakiili tiibadel on valged
täpid. Kui tal tiivad töötavad, näeb,
kui hästi vaadata, valgeid ringe.“

Rabakiilid on Natura kaitsekavas
tähtsal kohal, Eestis asuvadki nende
kiilide elupaigad enamasti juba enne
Natura-liikide selgitamist olemas
olnud kaitsealadel.
Umbjärv pole nõnda umbne, kui
nime järgi võiks arvata. Eesti maaülikooli loodusteaduste kooli õpilased Rahel Rae ja Laur Tammeorg
puurisid 2016. aasta talvel VäikeUmbjärve jäässe augu ja neil õnnestus
valge potikaanega mõõta läbipaistvus
põhjani (mõõtmiskohas 1,95 meetrit) ning tirgutades kätte saada mitu
ahvenat, kes teatavasti eelistavad hapnikurikkamat vett.
„See järv on allikatoiteline,“ kõneleb
Mati Martin. „Eesti ajal olevat jõkke
kaevatud kraav, et veetaset alla lasta.“
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Hännak-rabakiil liigutab kupulehel
üles-alla oma saba. Keskmisel pildil
olev pisiliidrik on üks Eesti väikseimaid
kiile. Alumisel fotol kopuleeruvad valgelaup-rabakiilid
Bongar’ite Eesti rekord on 24 tunniga 194 linnuliiki. „Kui juuni lõpus
saaks ühe päevaga terve Eesti läbi
käia, võiks näha vähemalt 30 kiililiiki,“
ütleb Mati Martin.
Umbjärve tolle päeva taevaõite
või õhuõite – nii on kiile nimetanud
kunstnik Aleksander Tassa – nimistusse sai 13 liiki. Peale ülalmainitud
liikide valgelaup-rabakiil, sadulliidrik,
sarvikliidrik, rohevööt-kuningkiil, väike-tondihobu, pruun-tondihobu, harilik vesikiil, triip-vesikiil, luhakõrsik
(„Hästi tavaline igal pool,“ ütleb Mati
Martin) ja punasilm-liidrik („Vaata,
kas näed ta punaseid silmi!“).
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.
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Sada rida Eesti loodusest

Jää vabaks,

Foto: Annika Metsla

Eesti meri!

Tiit Pruuli

E

esti loodus on metsa poole
kreenis. Ütled loodus, mõtled mets. Muidugi, viimastel
aastatel on olnud ka kõvad kallutajad, kellele on raske vastu saada:
Valdur Mikita oma tekstidega ja rii62
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gimetsa majandamise keskus oma
harvesteridega, lisaks Tondikaku
Eia, Kirjaneni Raul ja terve plejaad värvikaid, vaata et juba pool
mütoloogilisi tegelasi, kelle poolt
või vastu olla. Metsas ja metsa
ümber käib elu ja melu.
Ja seni, kuni püüad aru saada,
kas õigus on Kaido Kamal või Aigar
Kallasel, laastud lendavad. Mina ei
julge öelda, on see laastude lendamine hea või halb. Ma ei ole metsainimene. Ma olen mereinimene ja
olen lihtsalt kade, et mets on endale

võitnud kogu tähelepanu. Kui räägime Eesti loodusest ja tema kaitsmisest, siis kangastuvad kuulajate
silme ette lageraie, teedel vuravad
metsaveomasinad ja ahju aetav pellet.
Seda me näeme silmaga. Me ei näe
Läänemere süvikutesse ja nõgudesse mitmesaja meetri sügavusse peidetud keemiat, mida on arvatavasti
50 000 tonni. Me ei oska ette kujutada, mis toimub siis, kui merevesi
tõuseb nõnda palju, et tuleb hakata
evakueerima Sosnovõi Bori tuuma-
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Maal: Rein Tammik

jaama. Me ei näe, kuidas hüljatud
kalavõrgud oma püügitööd edasi teevad. Kraaviservale jäetud prügi paistab palju paremini silma kui laevast
vaikselt vette soristatud pilsivesi.
Meri varjab oma saladusi ja tulevikku palju paremini kui mets.
Metsameeste pahameelega riskides
julgeksin ma isegi öelda, et mets on
lihtne, meri keeruline. Hoolimata
näilisest vaikelust on meres palju
põnevat, on sügavust. Merenduse
sisse mahuvad terved suured maailmad laevaehitusest vesiviljeluseni,

merre ehitatavatest tuulikutest hüljeste arvukuse seireni.
Paraku on mereteema avalikkuse vaateväljast kadunud koos kalurikolhooside, Eesti merelaevanduse ja
Albert Uustulndiga.
Marko Matvere on kui viimane
mohikaanlane, aga tema merelaulud
on lõbulaulud. Meri pole eestlasele
enam töö-, vaid hobikeskkond. Mitte
sardiinid ja skumbria, vaid skuutrid ja
surfilohed. Merel käivad hobipurjetajad, hobisurfarid, hobikalurid.
Põllumehed armastavad viriseda, justkui oleks põllumajandus
1990. aastatel hävitatud. Kui varakapitalistlikus Eestis midagi olulist
kaotsi läks, siis oli see mereteema.
Peale rahanappuse oli üks põhjus
kindlasti see, et merendusel puudusid
jõulised eestkõnelejad. Eesti merest
oli okupatsiooniajaga meie teadvuses saanud võõras Vene meri, mida
valitsesid piirivalvurid, kapteni esimesed asetäitjad poliitalal ja võõrkeelsed madrused Tallinna merekooli
ühiselamus. Polnud kedagi, kes öelnuks „Saa vabaks, Eesti meri!“.
Puhta ja hästi majandatud mere
olemasolu on sama tähtis kui samasuguse metsa- või põllumaa olemasolu.
Põllu- ja metsarahva eestkõnelejaid
võime kõik une pealt kümneid nimetada. Aga kas tuleb peale akadeemik
Tarmo Soomere ja Eestimaa looduse fondi mereprogrammijuhi Aleksei
Lotmani meelde veel mõni merespetsialist-entusiast, kes oleks selles valdkonnas laiemalt tunnustatud autoriteet?
Ma kirjutan neid ridu keset Soome
lahte jahtlaev Linda pardal. Mu meeskonnakaaslasteks on raudne roolimees Meelis Saarlaid, kes on töötanud kõigil maailma ookeanidel,
merebioloog Kalle Olli, kellele pole
võõras ükski meretaim; roolis seisab praegu mu naine Maris, kes on
ühtlasi käima lükkamas Käsmu lahe
merekooli. Kambüüsis askeldab Priit
Kuusk (Wend), kes jumaldab kalaroogasid. Meil igaühel on oma meri.
Meiesuguseid meresõpru on palju,
aga probleem on selles, et ei ole juhti,
kes kaptenihäälel hõikaks „Toome
laevad Eesti lipu alla!“.
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Mere kohta tuleb viimasel ajal
pidevalt huvitavaid uudiseid. Tulevad
ilmsiks iidsed viikingilaevad ja vanad
koged, järjest kogub hoogu vabatahtlik merepääste, tänavu asutame
Põhjamaade eeskujul Trossi mereabi.
Keset kuuma suve valmis majandusja kummunikatsiooniministeeriumis
mitme aasta jooksul kokku kirjutatud „Meremajanduse valge raamat
2022–2035“.
Ja tuleb ka vastuolulisi sõnumeid
Läänemere seisundi kohta. Ühelt
poolt öeldakse, et olukord ei ole kaugeltki nii lootusetu, kui 30 aastat tagasi võis tunduda. Samas näeme, et peaaegu kogu Läänemeri on eutrofeerumise koondhinnangu järgi punasel
ohutasemel. Igaüks saab keskkonnaministeeriumi veebilehelt merestrateegia alt vaadata, kui mitu mere seisundi indikaatorit on veel ähvardavalt
punased.
Läänemere üldseis ongi olnud
väga-väga halb, aga mitte enam nii
sant. Seegi võiks olla lohutus. Nagu
tursk oli kunagi vaese eestlase lohutus. Oleks nüüd turskagi. Kui ENSV
põllumajandus põhja läks, oli sel
vähemalt üks hea kõrvalmõju: meie
merre jõudis kõvasti vähem põllumajandusväetisi. Euroopa Liitu astumise
järel suurenesid põllumajandustoetused ja see on näha ka merevees, sest
väetised põhjustavad eutrofeerumist.
Keegi autoriteet peaks jälgima tasakaalu mere ja eri majandusvaldkondade vahel.
Seda, et meil mereteemat ei tähtsustata, näitab seegi, et mullusele Läänemere tegevuskavale (uuendatud) on Eesti poolt allkirja andnud Eesti vabariigi keskkonnaministeeriumi asekantsler. Kindlasti on ta
tore ja tubli mees. Aga kõik teised
Läänemere riigid on dokumendi allkirjastanud ministrite-aseministrite
tasemel. Meie ministrid ei taha öelda
„Jää vabaks, Eesti meri!“.
Me vajame merenduse eestkõnelejaid, kes aitaks ümber lükata laialt
levinud käibetõe, et eestlane on metsarahvas.
Tiit Pruuli (1965) on ettevõtja ja mere
sõitja.
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Foto: Villu Anvelt

Tööjuhend

Vesi on kuumalainete ajal elutähtis: parim, millega ennast kosutada. Aialinde saame aidata, kui paneme palaval ajal nende
tarbeks madalaid veenõusid. Pildil võtab jahutavat veevanni punarind

Suvised äärmustemperatuurid:

kas üha sagedam nähtus?
Juulinumbris olid kõne all keskmised suvetemperatuurid,
nüüd aga süüvime erakordselt kõrgete õhutemperatuuride põnevasse klimatoloogiasse. Äärmuslikke õhutemperatuure on küll harva, kuid need võivad teha palju kahju
majandusele ja olla ohtlikud inimeste tervisele.
Mait Sepp

M

illest siis alustada, kui soovitakse uurida, kuidas on
muutunud suvised äärmustemperatuurid? Siingi on kõigepealt mõttekas tutvuda kirjandusega: lugeda asjakohaseid raamatuid ja
artikleid. Tiina Tammetsa 2008. aastal kirjutatud ja 2012. aastal täiendatud trükis „Eesti ilma riskid“ on
algajale erakordsete ilmastikunähtuste uurijale väga hea abimaterjal.
Ülevaate olulisematest nähtustest,
64
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sealhulgas suvistest kuumalainetest,
leiab ka raamatust „100 aastat Eesti
ilma (teenistust)“. Mõlemaid välja
andeid saab praegu kätte nii digitaalraamatukogust Digar kui ka keskkonnaagentuuri ilma veebilehelt.
Samalt veebilehelt tasub otsida ka
muud teavet, sest kui seada siht uurida ohtlikult kõrgeid õhutemperatuure, tuleb teada lävendeid, mille alusel
kuumapäevi ja -laineid määratletakse. Alamlehel „Ilmatarkus“ on rubriik
„Hoiatuste kriteeriumid“. Sealt saab
teada, et keskkonnaagentuur annab

kollase ehk esimese astme (ohtlik
ilm) hoiatuse siis, kui maksimaalne
õhutemperatuur on kolme ja enama
päeva jooksul vähemalt 27 °C või
keskmine õhutemperatuur kolme ja
enama ööpäeva vältel vähemalt 20 °C.
Oranž ehk teise taseme hoiatus
(väga ohtlik ilm) edastatakse siis, kui
maksimaalne õhutemperatuur on
kolme ja enama päeva jooksul vähemalt 30 °C või keskmine õhutemperatuur kolme ja enama ööpäeva vältel
vähemalt 25 °C.
Ohtlik ja väga ohtlik palavus. Võtan
ette suviste temperatuuride andmed
ja vaatan, kui sageli on ajavahemikul
1966–2021 tulnud ette kollasele ja
oranžile ehk ohtlikule ja väga ohtlikule hoiatuskriteeriumile vastavaid
erakordseid ilmasid. Vaatlen siin jäl-
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Foto: Karl Adami

Kaua kestva palavuse ja kuivuse tõttu kahaneb jõgedes ja muudes väiksemates
veekogudes veetase oluliselt või jäävad need sootuks kuivale, seades ohtu sealse
elustiku. Pildil mulluse palava suve jooksul väga ahtaks kuivanud Mädara jõgi
Pärnumaal

Suvi on Jõhvi jaama andmeil soojenenud: trendijoon näitab
selget tõusu
40

Jõhvi päevade arv, millal ööpäeva keskmine temperatuur on suvekuudel olnud vähemalt 20 °C
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legi oma kodujaama Jõhvi suvekuid:
juuni, juuli, august.
Alustame väga ohtliku hoiatustaseme palavusest. Selleks sordin eelmise, juuninumbris ilmunud artikli jaoks
korrastatud andmetest välja need päevad, mille kaheksa tähtajalise mõõtmiskorra keskmine on vähemalt 25
soojakraadi Celsiuse järgi. See temperatuurinäit ei tundu kuigi kõrge: paras
päevitamise ilm. Ent olgem tähelepanelikud: siin on tegu ööpäeva keskmise temperatuuriga! Juuninumbri kirjutisest ilmnes, et keskmise temperatuuri järgi (15,7 kraadi) on Jõhvi suved
suhteliselt jahedad. Sellega võrreldes
on 25 kraadi tõesti erakordselt palju.
Olgu mainitud, et siin uuritava perioodi kõige kõrgem keskmine ööpäeva
temperatuur Jõhvis on üldse „vaid“
27 °C: see rekord pärineb 27. juulist
2010. aastast.
Jõhvi ilmajaama andmetel oli
vaadeldava 5152 päeva (ajavahemiku 1966–2021 juuni, juuli ja augusti päevade summa) hulgas üksnes
kakskümmend päeva, mille ööpäeva
keskmine õhutemperatuur oli vähemalt 25 °C. Esimene selline kuum
ööpäev oli, muide, alles 14. juulil
1999. aastal. Ülejäänud on pärit praegusest sajandist. Kuumalaineid ehk
olukordi, kus kuum püsis vähemalt
kolm järjestikust päeva, on olnud
kahel korral: 13.–15. juulil 2010. aastal ja 21.–23. juunil 2021. aastal.
Ööpäeva maksimumtemperatuur
on Jõhvis ulatunud 30 kraadini ja
üle selle 36 päeval. Ka need näitajad
on iseloomulikud viimasele kolme
kümnele aastale. Ainult üks selline
ööpäev tuli ette enne 1990. aastaid:
19. juunil 1968. Erakordse kuuma
perioode on ööpäeva maksimumtemperatuuri põhjal seni olnud
kolm: 8.–10. juulil 2006. aastal, 25.–
28. juulil 2010. aastal ja 20.–23. juunil 2021. aastal. Nagu näete, eristuvad kahe kriteeriumi põhjal mõnevõrra erinevad perioodid.
Ohtliku ehk kollase hoiatuse korral on temperatuurilävend mõnevõrra madalam ja seetõttu peab selliseid päevi olema statistiliselt rohkem. Tõepoolest, nii ongi. Ööpäeva
keskmine temperatuur on vähemalt

20 soojakraadi olnud 522 päeval ehk
umbes kümnendikul kõigist vaadeldavatest päevadest. Ülal oleval joonisel torkab teravalt silma, et nende
kuumade päevade arv on suurenenud jällegi just viimastel kümnenditel.
Trendijoone põhjal (statistiliselt oluline p < 0,01) võib öelda, et kui aegrea alguses oli suve jooksul statistiliselt umbes 4-5 kuumapäeva, siis nüüd
on see arv 14-15. Eriti äärmuslikud
olid selle poolest korduvalt mainitud
2010. ja 2021. aasta, mil 20-kraadiseid
ja kuumemaid ööpäevi oli Jõhvis vastavalt 36 ja 33. Kui eelmises artiklis
arutlesin, kas 1972. aasta suve kõrge
keskmine õhutemperatuur võib olla
viga, siis joonise põhjal on näha, et

tolle aasta suvi oli tõesti palav: üle kollase hoiatuse lävendi ulatus 27 päeva.
Kollase hoiatuse kuumalainete statistika on pisut keerulisem, kuna seda
ei saa väljendada ainult ühe arvuga:
tähtis on nii kuumalainete arv kui ka
nende kestus. Mõnel suvel võib olla
vaid üks ohtlik periood, kuid see kestab pool kuud järjest, aga mõnel teisel
on viis kuumalainet, ent igaüks vältab
vaid kolm päeva. Kui kummagi põhjal
üritada arvutada keskmisi näitajaid, siis
võime saada üsna kummalisi tulemusi.
Tegelikult ongi meil näiteid nii ülipikkade kuumalainete kui ka jaokaupa tulnud palavuse kohta. Näiteks
2018. aastal kestis kollase häire kuumalaine Jõhvis järjest 23 päeva:
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Tööjuhend
13. juulist kuni 4. augustini. Tollel
aastal oli veel üks kolmepäevane palavaperiood (9.–11. august) ja üksik
kuumapäev (8. august). 2011. aasta
suvel oli aga viis eraldi kuumalainet.
Juuni ja juuli olid tükeldatud kolmekuni kuuepäevasteks palavateks aegadeks, mille vahel olid mõnepäevased
pisut jahedamad ilmad.
Kuumapäevad ei ole ju Eestis iseenesest mingi haruldus: vaadeldaval
perioodil oli üksnes kaks aastat (1987
ja 1996), kui Jõhvis ei tõusnud ühegi
päeva keskmine õhutemperatuur 20
kraadini. Ent ärevaks teeb see, et just
viimastel kümnenditel on järsult sagenenud kuumalainete hulk ja nende pikkus. Jagades ajavahemiku 1966–2021
pooleks (1966–1993 ja 1994–2021), siis
esimesel perioodil tuli kuumalaineid
ette kümnel suvel, teisel perioodil oli
aga vaid kaheksa suve, millal kuumalainet ei olnud (vt kõrvalolevat joonist).
Kollase ohuolukorra kriteerium,
kus ööpäeva maksimaalne õhutemperatuur on kolme ja enama päeva
jooksul vähemalt 27 °C, on suhteliselt rangem kui sama hoiatustaseme kriteerium keskmise temperatuuri põhjal. Üldse oli selliseid päevi,
kus ööpäeva maksimumtemperatuur tõusis üle 27 kraadi, vaadeldava
56 aasta jooksul Jõhvis kokku ainult
242. Jällegi: kui aegrea esimesel poolel (enne 1994. aastat) oli neid päevi
ainult 63 ja üldiselt ei koondunud
palavus kolmepäevastesse rühmadesse (erand on vaid 1977. ja 1988. aasta
suvi), siis nüüd on säärased kuumad
päevad suviti tavalised ja kestavad
vahel terve nädala järjest.
Mille järgi on temperatuuri ohupiirid seatud? Skeptilisel lugejal võib
tekkida soov vaielda, et mis kuumus
see 20 ja 27 soojakraadi õigupoolest
on. Oranž hoiatus oma 30-kraadise tasemega on vast tõesti ülemäära
palav, kuigi ka sellistel õhutemperatuuridel peesitavad meie turistid nii
Egiptuses kui ka Türgis rannal ega
kurda midagi. Mille järgi neid tasemeid seatakse? Miks peab hoiatuse
arvutamise viise üldse kaks (ööpäeva
keskmise ja maksimumtemperatuuri
järgi) olema?
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Väga kõrge temperatuur
OHTLIK (tase 1)
Maksimaalne õhutemperatuur ≥ 27 °C
kolme ja enama päeva jooksul või keskmine
õhutemperatuur ≥ 20 °C kolme ja enama
ööpäeva vältel
VÄGA OHTLIK (tase 2)
Maksimaalne õhutemperatuur ≥ 30 °C
kolme ja enama päeva jooksul või keskmine
õhutemperatuur ≥ 25 °C kolme ja enama
ööpäeva vältel
Ajavahemikul 1966–2021 Jõhvis olnud
kuumalained, mis vastavad keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kollase ohutaseme krijuuni
juuli
august
teeriumile.
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1
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Alustame sellest, miks kasutatakse kuumalaine defineerimisel eraldi ööpäeva keskmist ja maksimumtemperatuuri. Need kajastavad tegelikult võimalusi, kuidas kuumalaine
meil kujuneb. Kõrge ööpäevane maksimumtemperatuur viitab tavaliselt
olukorrale, mil Eesti kohale laieneb
kõrgrõhkkond, päike hakkab siinset
ilma kuumaks kütma ja pärastlõunased temperatuurid kerkivad päevpäevalt kõrgemale. Ööd ei pruugi
sellistes oludes väga soojad ollagi:
kõrgrõhkkonna korral on tavaliselt
pilvkate hõre või puudub üldse ning
pärast päikeseloojangut algab intensiivne kiirguslik jahtumine.
Kõrge ööpäevane keskmine õhutemperatuur viitab sooja õhumassi sissetungile kas lõunast või sageli
ka kagust. Sellistes oludes ei pruugi
keskpäevane õhutemperatuur tippmarki lüüa, kuid kuum importõhk
hoiab ka öö päris sooja, mistõttu ongi
ööpäeva keskmine õhutemperatuur
kõrge. Muide, palavaid öid peetakse
tervisele eriti ohtlikuks, kuna inim
organism ei saa niisugustes oludes
päevasest palavusest välja puhata.
Tihti on rekordiliselt kuumad
ilmad kombinatsioon nii soojade
õhumasside sissetungist kui ka kohapealsest kuumenemisest.
Kust on aga võetud konkreetsed
õhutemperatuuri väärtused, mis on
kollase ja oranži hoiatuse piiriks?
Sellele küsimusele ei ole sugugi lihtne
vastata. Üldiselt lähtub ilmateenistus
normide ja tasemete defineerimisel
üleilmse meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) soovitustest. Kindlasti on
siin ka pisut numbrimüstikat, sest sellised temperatuuritasemed nagu 20,
25 ja eriti 30 kraadi on ilusad ümmargused arvud. Praktilisest seisukohast
võib neid pidada õnnestunud valikuks:
need kajastavad ilmaolukordi, mis on
pikaajaliste vaatlustulemuste põhjal
küllaltki harvad ja võivad tõesti paljudele inimestele olla ohtlikud.
Ent kui te olete saarlane või LääneEestist ja hakkate analüüsima oma
lähima ilmajaama andmeid, siis võite
ehmatusega avastada, et teie kandis ei ole ühtegi kuumalainet olnud.
Vähemalt mitte sellist, mis vastaks
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Klimatoloogias kasutatakse arvutuslikke lävendeid. Selleks et formaalsetest piiridest tulenevaid puudusi vältida, võetakse kliimateaduses äärmuslike olude määratlemisel
sageli aluseks lävendid, mis tulenevad
antud kohas tehtud vaatlustulemuste
jaotusest. Äärmuslikeks ehk erakordseteks peetakse tavaliselt neid väärtusi, mida on mõõdetud kõigist vaatluskordadest kas 10, 5 või ühel protsendil juhtudel. Näiteks terviseohte analüüsides eeldatakse, et üldiselt
on mingi piirkonna elanikkond oma
kodukandi kliimaga hästi kohastunud
ning riskirühmades tekivad tervisehädad siis, kui temperatuurinäit ületab 10% lävendit. Riskirühmaks peetakse väikelapsi, vanureid ja krooniliselt haigeid.
Ent millest need protsendid arvutada? Siin tuleb olla täpne ja hoolas.
Nimelt on arvutamisvõimalusi mitu.
Jõhvis on näiteks kõigi suvel tehtud tähtajaliste vaatluste 10% lävendi
ehk täpsemalt 9. detsiili ehk 90. protsentiili piiriks 21,9 kraadi, ööpäeva
keskmiste korral 20 kraadi ja ööpäeva maksimumtemperatuuridel hoopis
25,2 kraadi Celsiuse järgi. See tähendab, et 1966.–2021. aasta 1. juunist
31. augustini Jõhvis tehtud 41 216
mõõtmisest 4233 korral oli õhutemperatuur 21,9 või enam kraadi; 522
päeval oli ööpäeva keskmine temperatuur vähemalt 20 kraadi ja umbes
samal hulgal päevadest oli ööpäeva
maksimum vähemalt 25,2 kraadi.
Mida sellest järeldada? Muidugi

Foto: Sven Začek

riikliku hoiatussüsteemi oranžile
kriteeriumile. Näiteks mulluse suve
kuumalainete ajal purunesid mitme
ilmajaama senised õhutemperatuuri
ülemmäärad. Nii paranes 21. juunil
Heltermaa juunikuu absoluutse maksimumi rekord, ent see on endiselt
„ainult“ 29,9 °C [1].
Seega on kollase ja oranži hoiatuse
kriteeriumidel mitu positiivset külge:
need on lihtsad ja üheselt mõistetavad. Aga on ka nõrkusi: kui Võrus on
peaaegu igal suvel mõni kuumalaine, siis Heltermaal või Sõrves on üle
30 kraadi tõusva õhutemperatuuriga
päevad endiselt suur haruldus.
Alam-Pedjal süttis 2018. aasta suvel piksest raba, mis oli ohtlikult kuiv: pikalt oli
kestnud põud ja palavus
seda, et Jõhvi ei ole troopika: kuuma
ilma latt on siin suhteliselt madalal ja inimtervise seisukohalt peaksid riskirühma kuuluvad idavirulased oma tervise pärast muretsema
juba siis, kui ööpäeva maksimumid
jõuavad 25 kraadi lähedale. Riikliku
hoiatussüsteemi 27 soojakraadi vastab siin enam-vähem ööpäeva maksimumtemperatuuride 95. protsentiilile (26,8 °C).
Küllap ei ole üllatus, et ka protsentiilide alusel tehtud rehkendustes on
kliima soojenemine statistiliselt usaldusväärse positiivse trendina olemas.
Ehk siis kõige kuumema, 10% lävendit ületavate temperatuuridega päevi
on rohkem olnud just viimastel kümnenditel. Me võime seda muutust väljendada niimoodi, et jagame perioodi
jällegi pooleks, ja arvutame kummagi
osa protsentiili väärtused. Kui aastate 1966–1993 ööpäeva maksimumide 90. protsentiil on 24,4 kraadi, siis
1994–2021 juba 26 kraadi.
Kas kuumalained muutuvad tavaliseks? Kui kombineerida siin esitatud äärmuslike temperatuuriandmete
trende tulevikukliima prognoosidega [vt 2], siis kardetavasti võib lähima paarikümne aasta pärast saabuda
suvi, kus on juba kahe kuu jagu päevi,
mis vastavad kollase häire kriteeriumidele.
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Täiesti võimalik, et lähitulevikus
tuleb need häiretasemete väärtused
üle vaadata, sest varasem ülikuum
ilm muutub täiesti tavaliseks. Eestis
võime juba praegusajal mais ja septembris tunda saada selliseid kuumasid ilmasid, mis olid veel pool sajandit
tagasi isegi suvel haruldased. Ent me
kohastume, paneme suvel konditsioneerid ruume jahutama ja hakkame
keskpäeval pidama siestat.
Täiesti omaette küsimus on, mida
see kõik tähendab Eesti loodusele
ökoloogilises mõttes. Kas suudaksime
ette kujutada olukorda, et meile tavapärane rannas lebamise tava sureb
peagi välja? Mitte ainult sellepärast,
et kuumad ilmad muutuvad talumatuks, vaid et juba esimeste palavate
ilmadega mais hakkab Läänemeres
vohama sinivetikas, mistõttu ennast
meres jahutades seaksime oma tervise suurde ohtu.
1. Absoluutne maksimaalne õhutemperatuur
(°C), ilmateenistus.ee/kliima/rekordid/ohutemperatuur/.
2. Luhamaa, Andres jt 2015. Eesti tuleviku kliima stsenaariumid aastani 2100. Lepingulise
töö aruanne projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja
rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“
lisana. Keskkonnaagentuur, Tallinn.

Mait Sepp (1974) on geograaf, töötab
Tartu ülikooli geograafiaosakonnas kli
matoloogina, uurinud kliimamuutusi ja
linnaruumi kuumasaari.
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Fotod: Arne Ader / loodusemees.ee

Rajakaamera lood

◊ 1. Kährikuisand on teinud sooserval kulgevalt loomarajalt põike kuusenoorendikus asuvasse käimlasse. Seekord on tema
ainus eesmärk hankida metsateavet ehk nuusutada lõhnu. Kui uudishimu rahuldatud, lahkub ta sörkides

Kährikukäimla
Arne Ader

M

ullu suvel leidsin Hinnomäe puisniidu ja soo vahele jäävast kuusenoorendikust kährikukäimla, mis innustas

mind kohalike kährikute tegemisi jälgima. Paar kuud kestnud vaatlusajal
sai selgeks, et siinmail tegutseb traditsiooniline kährikupere: ema, isa ja
kutsikad. Kutsikad ei käinud käimlas
kordagi, ent jäid salvestistele käim-

◊ 2. Käimlalõhnade uuendamine on sageli kährikupaari ühisrituaal. Kui paarike jõuab käimlasse ühel ajal, siis kakatakse
enamasti nii, et tagumikud on vastamisi. Vasakul näeme suuremat kasvu isaslooma, paremal on emasloom
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last sadakond meetrit eemal asunud
õunahunniku juures.
Kährikukäimla on eelkõige metsateabe hoiukoht. Seesuguses paigas käiakse kahel olulisel põhjusel.
Esiteks, et jätta infot. Ja teiseks, et
lugeda infot. Värske metsateabe vastu
tundis suuremat huvi isasloom (◊ 1),
kelle käigud siia olid sagedamad ja kes
viibis lõhnade lummuses kauem kui
kährikuemand.

◊ 3. Olulised lõhnamärgid on nii piss kui ka kaka. Kakades
hoitakse saba püsti ja jalad harki, kusjuures käppadega astutakse julgesti varasematele junnidele
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Parim rajakaamera on see mis
töötab!
4.0CG Rajakaamera

al. 225€

Eestikeelne menüü ja juhend
Saada endale pilt või video
2 antenni tagab tugeva levi
Lisa kuni 4 emaili saajateks
2 aastat garantiid
Hooldus ning tugi ka tulevikus

w w w .r a

Päikesepaneel 12V

85€

Väga võimekas 12V akudele
Töötab päevavalgusega, otsest
päikest vaja pole
Paneel näitab kui aku on täis
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Lihtne veebipoe kaudu tellida ja kogu kaup
AUGUSTkohapeal
2022 EESTIolemas.
LOODUS Kiire tarne.
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Rajakaamera lood
Suurem jagu kährikupaari käimlaskäike leidis aset ööpimeduses.
Enamasti kergendati end nõnda, et
paariliste tagumikud olid turvaliselt
vastakuti (◊ 2). Käimlahügieenist
pole kährikute puhul mõtet kõnelda:
julgesti astutakse varasemate junnide
peale (◊ 3).
Toitumiskäitumist sain jälgida riknenud õunte hunniku juures. Sellesse
paika tulid ka kutsikad, kes olid enne
sügisest pööripäeva täiskasvanud
kährikutega üpriski ühte nägu (◊ 4).
Esimestel õunasöömise öödel oldi
ettevaatlik: lagedal asuvalt niidetud
platsilt haarati õun hambusse (◊ 5) ja
sööma mindi kõrval asuvasse põõsas-

tikku. Hiljem seesugune ettevaatus
tasapisi kadus.
Septembrikuu alguses juhtus kährikukäimlasse kogunenud kakahunnikuga ime: kaheksandal kuupäeval
pildile jäänud ekskremendikuhi (◊ 3)
oli järgmisel päeval otsekui haihtunud (◊ 6)! Kas peale putukate ja seente oli selles kadumises veel keegi või
miski mängus, jäi saladuseks, sest
rajakaamerasalvestist sellest ajast ei ole.
Oktoobrikuu teisel poolel käis
kährikupaar õunahunnikul kahekesi.
Ilmselt olid siis kutsikad juba iseseisva eluga algust tegemas. Võrreldes
suve lõpuga oli paarike ja eriti just
kährikuemand tuntavalt kosunud

(◊ 7). Et eelseisev talv üle elada, söödi
sel ajal õunu erilise usinusega.
Meie aladele sisse toodud kährik
on küll tuntud loom, ent tema rolli
looduse eluvõrgustikus tasub kindlasti edaspidigi süveneda. Tänavune suvi
andis jälgitud kährikukäimla kohta
uue teadmise: pesitsusajal käisid kährikukäimlas rasvatihane ja musttihane
ning nokkisid kuivanud kährikujunnidest karvu pesavooderduseks.
Arne Ader (1963) on vabakutseline loo
dusemees ja loodusfotograaf.

Suur tänu Nikolai Laanetule selgituste eest kährikute käitumise kohta!

◊ 4. Õunahunniku juurde on tulnud einestama kährikunooruk. Septembrikuus on ta juba täiskasvanu nägu ja tegu, olles
veidike kõhnem ja vähem koheva sabaga. Taamal läheneb õunahunnikule vanaloom

◊ 5. Esimestel kordadel ei söönud
kährikud õunu kohapeal. Õun võeti
hambusse ja mindi einestama kõrval
asuvasse põõsastikku
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◊ 6. Septembrikuu üheksandal päeval
oli kährikukäimla junnihunnik ootamatult kadunud. Võrdle üle-eelmisel ööl
tehtud pildiga (◊ 3)

◊ 7. Sellelt 18. oktoobri ööl tehtud pildilt
näeme, et kährikupaar on talveks hästi
valmistunud: loomad on suve lõpuga
võrreldes kogukamad ja karvasemad
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SUVI 2022

PIUSA
KÜLASTUSKESKUS

AVATUD IGA PÄEV
11:00 - 18:00
WWW.PIUSA.EE / 53044120 / PIUSAINFO™GMAIL.COM
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Fotod: Karl Adami

Reisikiri

Fotogeenne maastik,
S O O M E

ROOTSI

Riisitunturi vaatamisväärsus on loodus ise: kuidas puud
kasvavad ja surevad ning seejärel sirguvad uued puud.
Pidev ring, millesse inimene pole otseselt sekkunud.

Kemijärvi

Salla

VENEMAA

kus valgus ja varjud vahelduvad
Rovaniemi
polaarjoon

Karl Adami

M

öödunud aasta novembrikuu Eesti Looduses kirjeldasin Põhja-Soomes
asuvat suvist ja talvist Riisitunturi
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rahvusparki, kus igal aastal käib
rohkesti eestimaalasi. Paarikümne
käigu järel on mul tekkinud ülevaade aastaaegade eripäradest, aga ka
rahvuspargi eri nurkadest ja sealsetest elanikest.
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Posio

Riisitunturi

Kemi

Põhjalaht

Oulu

Kuusamo

Üks Riisitunturi visiitkaarte on arvukad ja väga eriilmelised nõlvasood ning kõrgustest avanevad avarad vaated

Isegi sombused ilmad on Riisitunturis võluvad. Sügisesed udud ja püstised surnud kuused annavad paigale müstilise loomu
Põhja-kukemarja
küpseid luuvilju
leidub mõnel
sügisel eriti
palju. Need
maitselt lääged
ja esmapilgul
pisut vesised
viljad on sulelistele toiduks veel
hilissügiselgi
ning mõnikord
koguni kevadel,
lume sulamise
järel

Veesilm maailma serval. Riisitunturi
ja Pikku Riisitunturi vahele, ligi
4,3-kilomeetrise Riisin rääpäsy ringi
kõrvale jääb veesilm Ikkunalampi.
Enamasti olen veepinda saanud jälgida tuulevaiksetel päevadel: siis on
ta peegelsile ja taimede peegeldused endasse haaranud. Nõnda suure-

neb veelgi tunne, otsekui asetseks veesilm maailma serval. Kui taevas juhtub
olema kirgassinine, sulab veesilm justnagu taevaga üheks. Mõnel rahulikumal hetkel, kui läheduses ei toimeta
ülemäära palju inimesi, võib end seada
vee äärde robustsevõitu pingile istuma
ja lasta end vaatel lummata. Kindlasti
võib mõttesse kerkida küsimus, kuidas
järv veest tühjaks ei voola.
Samasuguse hämmastusega võib
vaadata Riisitunturis paiknevaid rabalappe, mis katavad isegi nõlvu ega
mineta niiskust, ehkki neid läbib hulk
pisikesi ojasid. Riisitunturi ongi tuntud
nõlvasoode poolest: need ei ole mitte
üksnes Soomes, vaid ka Euroopas
ühed esinduslikumad ja andsid suure
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Küllap on paljud näinud talvist
Riisitunturit, kus tooni annavad lume
ja härmatisega kaetud sihvakad kuused. Teenimatult vähe tähelepanu on
saanud aga ülejäänud aastaajad, muu
hulgas sügis. Sügise lõpuosa võib väljanägemiselt olla üsna talvine.
Olgu tegu mis tahes aastaajaga,
turistide arv aina suureneb. Vihjena:
kevadest sügiseni seab enamik huvilisi minu kogemuste põhjal sammud loodusradadele hommikul kella
kümne paiku ning lahkub kolme-nelja ajal päeval. See on piisavalt pikk
aeg, et läbida 10,7 kilomeetri pikkune
Riisin rietase rada. Sestap on ilusama
valguse ajal, hommikul enne kümmet
ja õhtupoolikul, üsna vaikne.

Riisitunturi vaatamisväärsus on
loodus ise: mismoodi puud kasvavad
ja surevad ning seejärel sirguvad uued
puud. Pidev ring, millesse inimene
ei ole otseselt sekkunud. Veesilmad,
nõlvasood, kunagised sooheinamaad
küünidega, hütid ja katusealused ning
väike Riisijoki jõgi on märksõnad,
mida tasub retkel silmas pidada.
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Reisikiri

Et näha pruunika üldmuljega taigatihaseid, tasub silm peale visata kõigile tihaste segasalkadele, kes tormakalt puude vahel toitu otsivad. Tegu on väga püsimatute sulelistega

Kohmaka olekuga männileevikesi võib Riisitunturis ja selle äärealadel märgata
peaaegu aasta läbi. Põhiliselt siiski lumetul ajal, kui nad toimetavad nii maas kui
ka puudel. Neid ei pruugi häirida isegi mööduvad inimesed

Kuigi Riisitunturi pakub siidisabadele häid pesitsusolusid, ei eksle neid seal sügisel
kuigi palju. Ometigi, teravam kõrv leiab need vähesed viristamise järgi
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tõuke luua rahvuspark. Siin võib silmata suisa maailma järsimaid nõlvasoid, kuhu on pikitud mände, pisikesi kuuski ja mitut liiki kaski.
Mööda nõlvu looklevad rabad,
sajanditevanused
okaspuumetsad ning arvukad kõrgendikud loovad fotogeense maastiku, kus valgus ja varjud vahelduvad pidevalt.
Eriliselt annavad tooni sinakad varjualad. Kuigi mulle meeldib Riisitunturi
suvel ja isegi talvel, kui rahvuspargis
käiakse lumiste küünlakuuskede tõttu
hulganisti, on mu lemmik
aastaaeg
sügis, eriti sügisvärvide, soome keeles ruska ajal.
Enamasti olen Riisitunturisse
mineku sättinud sügisele septembri
keskpaigast oktoobri esimese nädala
lõpuni. Just sel ajal kipuvad sügisvärvid pulbitsema. Värve ei too maastikku mitte üksnes kollakad kased,
remmelgad ja haavad ning punakad
pihlakad, vaid ka rabalappe kattev
taimestik, muu hulgas mitmesugused turbasamblad. Lookleva maastiku taimevaiba maalivad punakaks
mustikad, rootsi kukitsad, alpi leesikad ja sinikad. Sinikad võivad mõnes
metsanurgas tekitada tunde, justkui kõnniks roosakaslillal vaibal, mis
salakavalalt pisikesi lehti jalatsitesse
poetab.
Sügisene ilm. Riisitunturi ilm on mis
tahes aastaajal küllaltki heitlik. Eraldi
tuleks vaadelda metsasemat vööndit,
mis paikneb kõrgendike jalamil, ja
nende ilma. See võib tuntavalt erineda. Esiteks puhub kõrgemal peaaegu alati tuul, isegi tuulevaiksetel
päevadel. Oma roll on ka niiskusel.
Nii võib Riisitunturis kogeda eripalgelist ilma.
Kõik sügisesed käigud Riisituntu
risse on olnud väga mitmekesised.
Mind on kostitatud ülituuliste ilmade, esimese härmatise ja isegi lumesajuga, aga ka suvise soojusega. Ühe
retke eri päevadel võib saada tunda
Riisitunturi isesuguseid tujusid.
Enamasti on hommikud ja õhtud,
rääkimata öödest, septembri teisel
poolel juba päris jahedad, mistõttu
tasub riideid kaasa võtta pigem rohkem kui vähem. Ehkki lumesadusid
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Riisitunturi ja Pikku Riisitunturi vahele jäävat Ikkunalampi veesilma jälgides võib tekkida tunne, otsekui asetseks see maailma serval

lemisi vaikne paik. Pole rästa- ega
põhjavindilaulu, mis kõrgete kitsaste
kuuskede keskel lakkamatult kaiguks.
Siiski ei tasu arvata, et seal sügisel
linde polegi.
Sellegipoolest on Riisitunturi mind
aastate jooksul üllatanud. Tegu on
võrdlemisi puutumatu paigaga, kus
leidub erisuguseid elupaiku – ometi

ei ole seal sellist linnurikkust nagu
mõnel muul naabruskonna kaitsealal.
Näiteks ei rõkka suvel Riisitunturi
nõlvadel paiknevad vanad kuusikud sinisabalaulust; kesk habetunud
kuuski matkalisi saatvaid laanenääre
näeb harva ja taigatihaseidki, kellele
võiks sealsed metsad igati passida, on
pigem vähearvukad.
Siiski on mul olnud õnne taigatihaseid Riisitunturi maastikel näha.
Mitmel päikesepaistelisel sügispäeval
suutsin oma samme sobitada pisikese
tihasesalga liikumisega. Salgake koosnes peamiselt põhja- ja taigatihastest.
Alatasa potsatasid teistest hulga suuremad taigatihased erkpunaste mustikate ja roosakate sinikapuhmaste vahele, et sealt putukaid noppida.
Inimest ei osanud kumbki liik üldse
peljata ja nii mõnelgi korral olid pruunika üldmuljega taigatihased minust
alla poole meetri kaugusel.
Suurusest hoolimata on taiga
tihased peaaegu sama vilkad või isegi
vilkamad kui teised tihased. Kuna nad
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võib ette tulla suvelgi, sagedamini
aga septembri lõpus, jäävad suuremad sajud oktoobrisse ja kindlasti ka
novembrisse.
Just vahelduv ilmastik toob avanevatesse vaadetesse eripära, mis
lehtede langemise ja seeläbi värvide
tuhmumise järel mõneks ajaks justkui kaob. Meelehärmi võivad teha
septembrikuised tormid, mis viivad
lehed puudelt ja isegi puhmastelt
mängleva kergusega. Liiga külmade
ööde järel kukub lehti nõnda palju, et
seda on lausa kõrvaga kuulda.
Suisa eriliseks pean aga sügisesi udusid, mis võivad matkajat saata
mitu päeva. Need udud muudavad
puulehed erksamaks ja niisked kuusikud müstiliseks. Nendele, kes on
Riisitunturi avarad vaated mälusoppidesse talletanud, soovitan ka
Riisitunturi udusid tervitada.
Sügisene linnuelu. Suure linnusõbrana tean öelda, et heinakuust saadik
on Riisitunturi suleliste mõttes võrd-

Nime lugu

Riisitunturi nime päritolus ei
olda täiesti kindlad. See kohanimi võib olla seotud saamikeelsete sõnadega, mis kirjeldavad
oksi, heina või paakunud lund,
kuna vanadel kaartidel on paiga
nimi olnud Riistunturi. Teise oletuse järgi võib nimi olla saadud
seal arvukalt kasvavate koldade
tõttu, sest kunagi kasutati neid
osteomalaatsia, soome keeles riisitauti raviks.
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Reisikiri

Septembrikuu kahel viimasel nädalal on Riisitunturi eriti värviline. Eelkõige hakkavad silma sinikaväljad ning nende kohal sahisevad kollaka rüüga kased ja haavad
peavad seisma vastu karmile talvele, on neile ülitähtsad toiduvarudega
sahvrid. Nõnda kulutavad nad enamiku valgest päevast toidu otsingutele ja talletamisele. Parim aeg silmata Riisitunturis taigatihaseid näiksegi olevat sügis, kui võib tegutsemas
kohata ka hulganisti noorlinde.
Siidja sulerüüga siidisabad tunnevad end siin suvekuudel hästi. Nad
pesitsevad üsna hilja, harva enne juunikuud, et ära oodata suviste marjade valmimine: neid vajavad putukate
kõrvale nii vanalinnud kui ka pojad
pesas. Olen märganud isegi juuli esimestel päevadel pesa meisterdavaid
vanalinde ja veel üsna nublu väljanägemisega noorlinde septembris,
kes välimuse põhjal on pesa hüljanud
alles äsja.
Jahedal sügis- või talvepäeval
võib siidisaba süüa kuni tuhat marja,
mille kaal võrdub ligikaudu tema
kahekordse kehamassiga. Talvel on
Riisitunturi paksult kaetud härmatise ja lumega, mistõttu ei pruugi leida
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Kuna turiste
voorib piirkonda
üha rohkem, näib
Riisitunturi linnuelu radadest
üha kaugemale nihkuvat.
isegi üksikuidki alles jäänud pihlakobaraid. Ent sügis on Riisitunturis
siiski ääretult marjarikas, mitmesuguseid marju leidub ka siis, kui ümbruskonna metsades valitseb metsaandide põud. Ometi ei kohta seal
marju ahmivaid siidisabasid sügisel kuigi tihti, ehkki eelduse järgi
võiksid noorlinnud seal kandis veidi
kauem toimetada. Sagedamini võib
neid silmata ülelennul või hetkeks
puudel peatumas, et liikuda suuremate asulate poole, kus leidub rohkelt pihlakaid.
Piirkond kubiseb noorlindudest.
Kuna maa-ala on suur, võivad arvukad linnusalgad askeldada rahvuspargi nendes nurkades, kuhu inime-

si väga sageli ei satu. Veidi vähem
häirib inimeste olemasolu männileevikesi, kes võivad ühes paigas
napsata keskendunult eri pungi ja
marju. Suuremat tähelepanu pälvivad pohlad, mustikad, põhja-kukemarjad ja sinikad. Korduvalt olen
neid põhjamaiseid tiivulisi kohanud
Riisitunturi metsa
semate nõlvade
keskel, ent kõrgendike tippudesse ei
ole neil kuigi sageli asja. Ehkki männileevikesed lähenevat kahejalgset
eriti ei pelga, on neil nõrgem side
neljajalgsetega, eriti nendega, kelle
inimesed on loodusradadele kaasa
võtnud.
Kuna turiste voorib piirkonda üha
rohkem, näib Riisitunturi linnuelu
radadest üha kaugemale nihkuvat.
Koerad, üldjuhul küll rihma otsas,
hoiavad sealset elustikku ärevil. Mind
on aga üllatanud, kui paljud kanalised
söandavad sellest hoolimata radade
ligi hoida ja alles viimasel hetkel vuhinaga lendu tõusta.
Sügisene keskkond suisa kubiseb
noorlindudest. Kanaliste esikohta
hoiavad tõenäoliselt tedred, kes apelsinikarva rabalappidel tihti ka mängivad. Nende järel ilmutavad end sageli metsised ja mõnikord rabapüüd,
kes saavad lähenevate külmade eel
endale valge sulerüü. Neid võib märgata nii puusammaste vahel kui ka
lagedamatel aladel, isegi kõrgendike
tippudes. Suurem tõenäosus kanalisi kohata on varahommikul, kui
valdav osa loodushuvilisi pole end
veel kepikõndi tegema või pildistama sättinud. Mõnikord nokivad metsised ja rabapüüd radadelt kivitükikesi. Küllap teevad nad seda õhtulgi,
kuid seni pole ma neile sel ajal peale
sattunud.
Peale eelnimetatute kohtab sügisel hulganisti urvalinde, põhjavinte
ja rästaid, kes kõik aina suurematesse
salkadesse koonduvad.
Loe ka Riisitunturi talvest ja suvest
Eesti Looduse mullusest novembrinumbrist.
Karl Adami (1991) on loodushuviline ja
-fotograaf, ETV saate „Osoon“ loomalugu
de autor. Tema loodusfotosid: www.kar
ladami.com.
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Raamatud
Eesti taimede kukeaabits
Toomas Kukk.
Pilditahvlid joonistanud Guara
Muuga, Sirje Vabrit,
Vaike Pääsuke
ja Helje Eelma.
Kujundanud Mari
Kaljuste. Üheksas,
parandatud ja täiendatud trükk. Varrak,
2022. 416 lk

V

ärvipiltidega taimemääraja
käsitleb 1340 liiki ja alamliiki
taimi, s.o suuremat osa Eesti
piiridest leitud pärismaistest ja tavalisematest kodunenud sissetoodud liikidest. Uuest täiendatud väljaandest
leiab kõik Eestis praegu kaitse all olevad taimeliigid. Tahvlitel kujutatud
taimedele lisatud levikukaardid põhinevad Eesti taimede uue levikuatlase (ilmunud 2020) andmestikul ning
lisatud on mitme viimastel aastatel
Eestist avastatud taime kirjeldus.
Võrreldes kaheksanda trükiga
(2020) on uustrükis välja vahetatud 443 levikukaarti – suur osa
eelmise väljaande levikuandmestikust pole vahepeal oluliselt muutunud. Teaduslikud nimetused on jäänud enamasti samasuguseks nagu
varem. Neid on põhjust muuta siis,
kui ilmub uus põhjalikum taimemääraja.
Tallinna pargid ja haljasalad
Tiina Tallinn, Elle
Pent, Tiina Tuulik,
Olev Abner.
Peatoimetaja
Kristiina Kupper,
kaastoimetajad
Tiina Tammet ja
Sirje Ootsing, keeletoimetaja Sirje Ootsing, graafiline
disain Marje Eelma. Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, 2021. 703 lk

T

se ülevaade Reveli haljastusest kuni
16. sajandini, järgnevad suvemõisad ja pargid Rootsi ajal, Kadriorg,
maastikuaiad, pargid 19. ja 20. sajandi vahetusel, funktsionalismiperioodil 1920.–1930. aastatel ning pargid
pärast sõda Nõukogude ajal ja taasiseseisvumise ajal. Eraldi on käsitletud surnuaedu.
Põhjalikumalt kirjeldatud parke on
kokku 104, nende asukoha saab leida
tagakaane köitelehelt Tallinna skeemilt. Tore oleks sealt leida ka pargi
kirjelduse leheküljenumber, sest raamatu lõpus puudub käsitletud parkide loend, kuid on esitatud põhjalik
isikunimede register peamiselt kirjandusviidete autorite kohta (viited
on vaid lehekülgede alaosas).
Žanrilt jääb teos teatmekirjanduse ja pildialbumi vahele, sobides siiski mõlema vormi austajatele. Tulemus äratab aukartust – järgmistel Tallinna parkide kirjeldajatel
pole kerge sellist maamärki ületada. Nii sisult kui ka massilt (3,3 kg)
kaalukas teos pälvis mullu Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia. Raamatut saab osta
näiteks Tallinna botaanikaaiast, loomaaiast ja Kadrioru pargist, hind on
60 eurot.
Tiirutaja nr 56
Toimetaja Ulvi
Karu. Eesti ornitoloogiaühing, 2022.
12 lk
www.eoy.ee/
pics/1445_
Tiirutaja_56.pdf

E

eos annab ülevaate Tallinna
praegustes piirides asuvate
parkide ja haljasalade kujunemisest ja ajaloost, natuke vähem
ka parkide looduslikest eripäradest
ja väärtustest. Pargid on rühmitatud
rajamise aja järgi, kõigepealt antak-

esti ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja suvenumbris kirjutab TÜ linnuökoloogia teadur Marko Mägi avaloos, kuidas võib sõda mõjutada lindude elu
ning mil moel on linde lahinguväljal
rakendatud. Samast numbrist saab
lugeda, milliseid samme on EOÜ viimase paarikümne aasta jooksul teinud pesitsusrahu nimel. Tänavune
pesitsusrahu-kampaania on korraldatud koostöös MTÜ-ga Päästame Eesti
Metsad.
Rubriigis „Linnuhuviliste lood“
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meenutab oma sattumist linnuvaatlejate maailma ja erilisi elamusi Maie
Vikerpuur, kes töötab loomaarstina
Hiiumaal. Vaibla linnujaama rõngastajad Kristjan Adojaan ja Mari
Remm jagavad soovitusi neile, kellel on huvi käia linnujaamades või
abistada rõngastajaid. Leho Luigujõe
kirjeldab raadiosaatjatega rohuneppide Tuljaku ja Maiuspala seiklusi rändeteedel Aafrikasse ja tagasi.
Teabelehest leiab ka mitmesugust
lühiinfot.
Kiilid. The order Odonata in Estonia
Mati Martin.
Joonistanud
Elen Absalon,
toimetanud Kalle
Hein, inglise
keele toimetaja Ilmar Anvelt.
Küljendanud Eesti
Loodusfoto. TÜ loodusmuuseum ja
botaanikaaed, 2022. 258 lk

S

arja „Eesti elurikkus“ neljas raamat kirjeldab põhjalikult kiililiste (Odonata) seltsi
Eestist leitud 63 liiki koos värvifotode (umbes 450) ja levikukaartidega.
Teosest saab ülevaate kiilide asendist
eluslooduse süsteemis, nende morfoloogiast, ökoloogiast, levikust ja looduskaitsest. Olulise osa võtab raamatust valmikute ja vastsete määraja nii
eesti kui ka inglise keeles.
Liikide tutvustustest saab teada
teaduslike nimetuste sünonüümika ja
taksonoomia, liigikirjelduse, suhestumise sarnaste liikidega ning ülevaate ökoloogiast ja levikust Eestis.
Fotod aitavad ära tunda isaseid ja
emaseid, samuti ka noori või muidu
eripäraseid isendeid. Kirjeldatakse
ka meie faunasse tõenäoliselt lisanduvaid kiililiike ning juhendatakse,
kuidas kiile uurida ja koguda. Teose
lõpetavad oskus
s õnastik, allikate
loend ja register.
Kõnealune raamatusari on täienenud järjekordse väärika teosega, mida
saab osta näiteks TÜ loodusmuuseumist ja botaanikaaiast Tartust.
Raamatuid tutvustanud Toomas Kukk
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Mikroskoop

Taimedes leiduvad ained
kaitsevad teda ja ravivad meid
Foto: Georg Aher

P

aljud taimed on mürgised.
Sellega kaitsevad nad end ülearuse söömise vastu. Õied peavad saama õitseda ja seemned valmida, enne kui suised või hambad sisse
lüüakse ja korvamatut kahju tehakse.
Mürkide kogus ei ole taimes igal hetkel sama. Kui taimi rünnatakse, siis
suurendavad paljud neist mürgikogust.
On teada, et nad annavad juurte ja
neid ümbritseva seeneniidistiku kaudu
ka teistele ohusignaali, ning naabertaimedki muutuvad mürgisemaks.
Inimesed on aegade algusest
peale kasutanud haiguste ravimiseks
mürke, mille taimed on enda kaitseks loonud. Peaaegu kõiki taimi on
pruugitud ravimtaimedena. Peab vaid
teadma, millal ja kuidas neid korjata, et säiliksid raviks tõhusad ained.
Samuti peab loomulikult teadma,
kuidas ja mis haiguse vastu neid tarvitada. Kõige olulisem on aga oskus
otsitavat taime ära tunda. Mõned inimesed märkavad taimede tunnuseid
väga kergesti, aga on ka neid, kellel

Ravimtaimena tuntud harilikku kuldvitsa võime veel õitsemas näha ka
augustis
kuidagi ei õnnestu liikide- ega perekondade-, halvemal juhul sugukondadevahelisi erinevusi tähele panna.
Tean inimest, kellel oli raskusi eristada isegi kõrvenõgest ja vaarikat.
Üks mu hea sõber oli kuulnud, et
kuldvits on väga tõhus ravimtaim ning

NUPUTA!

tahtis seda endale tee jaoks korjata.
Iga kord, kui ta metsa läks, korjas ta
enda arvates kuldvitsa. Kui ta korjatud taimekimpu näitas, osutus see ikka
mõneks teiseks kollaste õitega liigiks.
Nii korjas ta kuldvitsa pähe mitmel
korral metsvitsa, mõnel korral erisuguseid hundi- või koeratubakaid ning
ükskord isegi käokulda. Iga kord oli
ta kindel, et oli lõpuks kuldvitsa ära
tundnud, sest olin seda talle taas näidanud ja tunnused üle korranud.
Tundub, et nii nagu meie hulgas
on neid, kellel on sünnipäraseid raskusi lugemise, kirjutamise või arvutamisega või kehaliste võimetega, leidub ka neid, kes ei suuda hästi ühte
taimeliiki teisest eristada. Võib-olla
võiks neid peenelt „düsplantikuteks“
kutsuda? Igal juhul on nendel inimestel ravimtaimede korjamisel abi vaja.
Peale kindluse, et korjatud sai soovitud liik, saab koos kaaslastega metsas
käia ja sõprust süvendada.
Sirje ja Georg Aher on bioloogid ja kesk
konnahariduse edendajad

Augustikuu on tuntud selle poolest, et siis on valmis saanud või valmivad
paljud aia ja põlluviljad. Leia üles 22 saadust/taime, mida võib leida kas
vamas meie aedades ja põldudel. Ülejäänud tähtedest saab kokku lugeda
eesti vanasõna, mis samuti käib ühe põllusaaduse kohta.
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Õige vastus: Ühe kartuli pärast ei võeta koopasuud lahti.
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. augustiks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute vahel
loosime välja Eesti Looduse poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „ .. saaks suureks ja tugevaks, .. vaja kõvasti
liha“. Kokku tuli 24 õiget vastust. Juulinumbris meeldis enim lepatriinulaste määraja. Ristsõna auhinna, Toomas Kuke „Eesti taimede kukeaabitsa“, võitis Uku Vilson.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
60 aastat tagasi
„Tõllu naene toond selle kivi, aga põllepael läind katki ja sinna see siis jäänd“
(Juuli Krulli ja Mihkel Katveli järgi, Köriska
küla, Valjala k/n., „Hommiku“ kolhoos).
Paganate kivi nime all seda rändrahnu
kohapeal enam ei tunta. Kuulsin vaid
ühe jutu, mis võiks sellega olla seotud.
Nimelt rääkis Juuli Krull (82 a. vana)
järgmist. Tema ema olla ikka öelnud, et
Hiiekivi all elavad pahad vaimud. Kord
Väkra külasse minnes kuulnud ta Hiiekivi
juurest erilist häält. Ikka kokardi-kokardi,
kokardi-kokardi! Tema vaadanud (hirmul
suured silmad!) – eks vanapagan teinud
seal sedamoodi võid! Kus tema pannud
jooksu, nii et „pöle olnd aega mette
tahagi vaadata“! [Jaan Remmel: Hiiekivi
Väkras, 1962: 220]

40 aastat tagasi
Mõned aastad tagasi eksinud üks marjuline Paasvere kandis metsa ära. Kui
viimaks nädalapäevad hiljem metsast
välja saanud, olnud Roela all. Teed pidi
on Paasverest Roelasse vaevalt 13 km.
Pika metsas tiirutamise järel olnud marjuline väljanägemiselt veidi räämas ja
kurnatud, kuid nälja üle polevat ta suuremat kurtnudki, sest marju ja seeni olnud
metsas küllaga. Eks seda teab igaüks, kes
metsaga aasta ringi tuttav, et augusti
lõpupool on metsaandide poolest rikkaim aeg. Siis võib leida veel üksikuid
hilja küpsenud maasikaid, kõhtu saab
täita seente, vaarikate, murakate, sinikate
ja mustikatega, vastvalminud pohlade
või valmivate jõhvikate ja pähklitega.
[Hendrik Relve: Marjulised, seenelised,
1982: 489]

20 aastat tagasi
Meie loodusest korjatud teod söögiks ei
kõlba. Ajakirjanduses on ilmunud artikleid, milles soovitatakse süüa Eesti kohalikke tigusid. Asja põhjendatakse lausa
kahepoolse kasuga: saab aia tüütutest
kahjuritest vabaks ning maitsva suupiste
pealekauba. Tegelikult aiast ja loodusest
korjatud tigusid siiski süüa ei maksa,
seda üsna mitmel põhjusel. Aiateod
(kõige levinum neist kiritigu) võivad
sisaldada taimemürkide jääke, mille
heauskne tarbija koos teoga sisse sööb.
Aiapidajad kasutavad ka erilisi teomürke,
mis kustutavad kahjurite eluküünla, kuid
mitte väga kiiresti: tigu võib roomata
mürgituskohast piisavalt kaugele. [Urmas
Kokassaar: Tigu kahvli otsas, 2002: 335]
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Õige pea pärast seda, kui toonekurgede pojad on lennuvõimestunud, tuleb neil
ette võtta pikk rännutee Aafrikasse. Augusti teisel poolel võib põldudel toituvates
toonekuresalkades mõnikord näha ka must-toonekure noorlinde

Lõikuskuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
230 (snd 1797)
03.08 Carl Abraham Hunnius, balti
saksa arst, Eesti kurortoloogia
rajaja (srn 1851)
170 (snd 1852)
15.08 Alexander Karl Leo Lagorio,
itaalia päritolu Vene geoloog,
TÜ õppejõud (srn 1944)
125 (snd 1897)
28.08 Tõnis Koern, põlevkivikeemik
(srn 1933)
110 (snd 1902)
23.08 Aleksander Ratt, põllumajandus
teadlane (srn 1998)
27.08 August Muuga, loomakasvatusteadlane (srn 1992)
115 (snd 1907)
01.08 Karl Müürisepp, geoloog
(srn 1996)
03.08 Karl Vool, aiandusteadlane
(srn 1983)
110 (snd 1912)
01.08 Adolf Mölder, loomakasvatusteadlane (srn 1976)
13.08 Ilmar Jürisson, põllumajandusteadlane (srn 1985)
100 (snd 1922)
23.08 Hugo Männik, botaanik
(srn 1993)
24.08 Harri Jõgisalu, kirjanik ja looduskaitsja (srn 2014)
95 (snd 1927)
01.08 Rein Kilkson, biofüüsik
(srn 2011)
06.08 Edvard Meisner, loomakasvatusteadlane (srn 2008)
15.08 Ulrich Hödrejärv, biokeemik
(srn 2005)
17.08 Ülo Oll, loomakasvatusteadlane
(srn 1997)

90 (snd 1932)
11.08 Liidia Lembra, füüsik (srn 1982)
21.08 Maie Kalnin, stomatoloog ja
meditsiiniloolane (srn 2015)
26.08 Vaike Hang, geoloog ja looduskaitsja (srn 2021)
85 (snd 1937)
03.08 Mihkel Jõeveer, astronoom
(srn 2006)
05.08 Hannes Tammet, füüsik
(srn 2020)
08.08 Jüri Randjärv, geodeet
29.08 Arnold Rosental, füüsik
(srn 2014)
80 (snd 1942)
08.08 Kaupo Järviste, bioloogiaõpetaja
21.08 Jaak Pikk, metsateadlane
23.08 Jaan Noolandi, füüsik
27.08 Helgi Kilp, matemaatik (srn 2019)
75 (snd 1947)
06.08 Malle Viik, hüdroloog
07.08 Sulev Mäeltsemees, majandusgeograaf
70 (snd 1952)
09.08 Tiit Paaver, ihtüoloog (srn 2019)
10.08 Juhan Maiste, kunstiteadlane ja
mõisauurija
12.08 Kalevi Kull, biosemiootik ja bioloog
16.08 Ülo Viilup, metsandustegelane
17.08 Tõnu Noorits, fotokunstnik ja
ihtüoloog
65 (snd 1957)
04.08 Andres Meos, farmaatsiateadlane
15.08 Ain Lankov, ihtüoloog
50 (snd 1972)
06.08 Kaili Viilma, looduskaitsja
45 (snd 1977)
19.08 Rainer Kerge, ajakirjanik ja bioloog

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Maailma parimad

kummikud
KÄSITÖÖNA VALMISTATUD KVALITEETSED

art 88-441

art 88-15731209

art 88-574
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• Naelte (libisemistõkke)
kinnitamise võimalus
• Klassikalised kummikud,
mida jahimehed ja kalurid
eelistavad
• Sääre küljel kergesti lukustatava
klambriga reguleerimisrihm
• Materjal talub –40 °C
• Lai sääreosa
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke)
kinnitamise võimalus
• Sääre küljel kergesti
lukustatava klambriga
reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega
kanna-, külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav
termoisolatsiooniga sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

• Naelte (libisemistõkke) kinnitamise
võimalus
• Sääre küljel kergesti lukustatava
klambriga reguleerimisrihm
• Topelt tugevdusega kanna-,
külje- ja ninaosa
• Põrutust neelav termoisolatsiooniga
sisetald
• Stabilisaator sise- ja välistalla vahel
• Mustust ja pori hülgav pinnaviimistlus
• Väljaulatuv naga kannal lihtsustab kummikute jalast äravõtmist
• Materjal talub –40 °C
• Lai liist
• Värv: oliiviroheline

FINNWALD

89 €

KEVO Outlast
HIGH

KOLI

119 €

169 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!
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