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Mis toimub 
maailma(mere)s?
Augustinumbri keskne teema 

oli suvised kuumalained ja 
sellega kaasnev soojussaar-

te efekt ‒ ülekuumenevad asfalt- ja 
betoonpinnad linnades. Saime teada, 
et uurimuse järgi on kuumalained 
Eestis sagenenud ja nii jätkub ilmselt 
ka tulevikus. Põhjusi tuleb otsida glo-
baalsest kliimasoojenemisest. 

Ka septembrinumbris ei saa me 
mööda kliima soojenemisest. Õigu-
poolest käsitleme seda temaatikat 
mõnevõrra teises võtmes. Nimelt 
käib peaaegu ühte sammu kliima-
soojenemisega teine muret tekitav 
keskkonnaprobleem: maailmamere 
hapestumine. 

Nii soojenev kliima kui ka mere-
vee happesuse tõus on teinud inime-
sed murelikuks. Tõsi, esimesest rää-
gitakse rohkem ja valjemini. Seevastu 
hapestuv merevesi on võrdlemisi uus 
probleemipundar. 

Seni on selle temaatikaga tegelnud 
põhiliselt teadlaskond ning „suurde 
poliitikasse“ hapuks muutuv ookean 
veel jõudnud ei ole. Uus keskkon-
naprobleem on aga 
ulatuslik. Selle-
le juhivad tähe-
lepanu avakir-
jutise autorid 
Tartu ülikooli 
Eesti mereins-
tituudist.

Eri riikide 
teadlaste uurin-
gute järgi on 

maailmamere vesi ajapikku muutu-
nud aina happelisemaks. Ent praegu ei 
osata veel kuigi täpselt hinnata, mida 
see endaga kaasa võib tuua. Selge on 
see, et kiiresti hapestuv merevesi aval-
dab mõju mereelustikule. Nõnda on 
asutud uurima, millist osa mereelusti-
kust mõjutab pH taseme langus kõige 
enam: kes võidavad ja kes kaotavad. 

Kõik on kõigega seotud. Kui inim-
kond paiskab õhku sama palju heit-
meid nagu seni, siis ei suuda maail-
mameri süsihappegaasi senise tõhu-
susega omastada. Seetõttu süsihap-
pegaasi sisaldus atmosfääris suure-
neb ja see omakorda lisab hoogu klii-
masoojenemisele. 

Maailmamerega on septembri-
numbris seotud veel teine, märksa 
seikluslikum lugu. Tänavu 18. augus-
til tähistati eesti juurtega loodus-
teadlase Alexander von Middendorffi 
200.  sünniaastapäeva. Sedapuhku ei 
tutvusta me tema osalust eesti puna-
se veise ja tori hobuse tõuaretuses 
või arvukatel ekspeditsioonidel. On 
veel üks seik: unistus ja soov jõuda 
mööda arktilist jäämerd põhjapoolu-
sele. Selle kohta on palju arhiivima-

terjale läbi töötanud teadusloolane 
Erki Tammiksaar. 

Paratamatult ei saa inimene 
olla lõputult isepäine: loodusolu-
sid tuleb tunda ja arvestada. Eesti 

Loodus on seejuures ikka abiks. 
Siinkohal on hea meel anda teada, 

et koostöös ETV keskkonna-
saatega „Osoon“ hakkab ala-

tes septembri teisest poo-
lest korra kuus toimuma 
Eesti Looduse lugeja-
mäng. Kindlasti anname 
mängu kohta lisatea-
vet ka meie Facebookis 
ning Loodusajakirja 
internetilehel. Lugege 

ajakirja ja jälgige saadet!
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Tõnu Tamm on ELKS sajas auliige

Eesti looduskaitse selts (ELKS) 
pidas augusti esimestel 
päevadel Elvas tra-

ditsioonilist üle-eestilist 
loodussõprade kokkutu-
lekut. See lõppes väikese 
järvemuusika lisakont-
serdiga Leigol, kus 
Leigo talu pereme-
hele Tõnu Tammele 
anti pidulikult kätte 
ELKS sajanda auliik-
me tunnistus.

„Tänuavaldus ja 
tunnustus on kaua-
aegse ja oskusliku 
töö eest Leigo järve-
maastike kujunda-

jana ning järvekontsertide ja tule-
etenduste loojana,“ põhjen-

das ELKS esimees Jaan 
Riis looduskaitseseltsi 
otsust.

Kokkutuleku esi-
mesel päeval käidi 
matkamas ja eks-
k u r s i o o n i d e l 

Tõravere obser-
vatooriumis ja 
Luke mõisa-
pargis. Räägiti 

rahvusmaastikest ja meenutati seltsi 
auliikmeid: legendaarset geograafia-
professorit Endel Varepit ja Vellavere 
ilmatarka Vadim Želninit. Teise 
kokkutulekupäeva sihtkohad olid 
Võrtsjärve muuseum, Ernst Enno 
sünnikoht, Albert Kivikase romaani 
„Nimed marmortahvlil“ tegevuspai-
gad Valgutal, Hellenurme mõis, kus 
meenutati maadeuurijat Alexander 
Theodor von  Middendorffi, kelle 
sünnist möödus augustis 200 aas-
tat, Otepää ja Pühajärv. Kokkutuleku 
lõpetanud väikesel Leigo järvemuu-
sikal esinesid Anne Maasik, Heikki-
Rein Veromann, Jaak Tuksam ja 
Andre Maaker.

ELKS/Loodusajakiri

Kooliõpilased tõid rahvusvaheliselt 
geograafiaolümpiaadilt neli medalit

Eesti õpilased näitasid häid 
teadmisi geograafias, tuues 
11.–17.  augustini Venemaal 

toimunud rahvusvaheliselt geograa-
fiaolümpiaadilt koju ühe hõbe- ja 
kolm pronksmedalit.

Rahvusvahelise geograafiaolüm-
piaadi võistlusprogrammi kuulusid 
kirjalik töö, kaks välitööd ja multi-
meediatest. Omavahel võistles 159 
õpilast 40 riigist. Eesti võistkonda 
kuulusid Raul Rinken Hugo Treffneri 
gümnaasiumist, Teet Saar ja Kadri-
Ann Valdur Tallinna reaalkoolist ning 
Marius Saak Läänemaa ühisgümnaa-
siumist.

Välja jagati 13 kuldmedalit, 27 
hõbemedalit ja 40 pronksmedalit. 
Järjekorras 12.  geograafiaolümpiaadi 
võit läks Hiina Taipeisse. Eesti pari-
mana saavutas Teet Saar 16.  koha 
ja sai selle eest hõbemedali. Raul 
Rinken, Marius Saak ja Kadri-Ann 
Valdur võitsid pronksmedali.

Eesti õpilasi saatsid võistkon-
na juhendajatena Tartu ülikooli 
haridus uuenduskeskuse koordinaa-

tor Piret Pungas-Kohv ja Tallinna 
ülikooli teadur Anu Printsmann. 
Nende sõnul pakkus kõige suuremat 
rõõmu see, et kuna vaid pooled osa-
lenud said medalid, ja kõik eestlased 
jõudsid medalikohale, on Eesti noor-
te teadmised geograafiast maailmas 

endiselt esirinnas.
Medalid anti kätte Lomonossovi 

Moskva riikliku ülikooli raamatukogu 
saalis; osalejaid tervitasid astronaudid 
rahvusvahelisest kosmosejaamast.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Tõnu Tamm austamis
tseremoonial
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Eesti geograafiavõistkond KadriAnn Valdur, Teet Saar, Marius Saak ja Raul Rinken

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kinnitatud on metssigade 
tõhusama küttimise erimeetmed

Keskkonnaamet on kehtesta-
nud algavaks jahihooajaks 
metssigade küttimise täpse-

mad juhised, taudi leviku piirkon-
dades on lubatud ka ajujaht ja jaht 
koertega.

Keskkonnaameti peadirekto-
ri Andres Onemari hinnangul on 
kõige olulisem edu eeldus hea koos-
töö jahimeestega ja nende opera-
tiivne info kütitud ja katku surnud 
sigade arvukuse kohta, mille alusel 
saab küttimismahtusid korrigeeri-
da. Küttimismahtu tuleb suurenda-
da, et vähendada metssigade asur-
konda ja aidata tõkestada taudi levi-
kut. Kehtestatud limiidi järgi on jahi-
piirkondadel kohustus küttida jahi-
aasta lõpuks, 2016.  aasta 29.  veeb-
ruariks, 29  600 metssiga. Seejuures 
tuleb jälgida, et noorloomade osakaal 
kütitavate isendite seas oleks 60% 
ning emasloomade osakaal kütitava-
te vanaloomade ja kesikute hulgas 
samuti 60%.

Jahipiirkondade kasutajatel on 
kohustus teavitada iga kalendrikuu 
kümnendaks kuupäevaks keskkon-
naameti regiooni jahindusspetsialis-
ti metssigade küttimisest (arv, sugu, 
vanuserühm). Veterinaar- ja toidu-
ametil tuleb keskkonnaametit teavi-

tada surnuna leitud või jahiloata sur-
matud metssigadest, kellel on taudi 
tunnuseid.

Taudi tõkestamiseks peab piirama 
metssigade lisasöötmist 1.  oktoob-
rist 30.  aprillini. Maist oktoobrini 
on metssigade lisasöötmine luba-
tud vaid selleks, et vältida ja vähen-
dada ulukite tekitatud põllukahju-
sid. Metssigade peibutussööta tohib 
kasutada ilma ajalise piiranguta, kuna 
see aitab varitsusjahil küttida mets-
sigu. Juba varem muudeti jahieeskir-
ja, millega lubatakse metsseale aju-
jahti pidada aasta ringi ning ka põr-
said küttida aasta läbi. Koertega jaht 
on lubatud 1.  oktoobrist 31.  märtsi-
ni. Peale selle on keskkonnaministee-
rium esitanud riigikogule jahiseaduse 
muutmise eelnõu, millega lubatakse 
küttida seisva mootoriga mootor- ja 
maastikusõidukist ning püünisaeda-
dega.

Jahiseaduse ja -eeskirja muudatu-
sed on kehtestatud ajutiselt, kuni olu-
kord muutub. Lisainfot, sh küttimis-
mahu maakondlikku jaotust vt www.
envir.ee/et/sak ja keskkonnaamet.ee/
keskkonnakaitse/hadaolukorrad/sak.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

|468|  
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Metsasea lahe elu Eestis on selleks korraks läbi saanud

Fo
to

: 4
02

8m
dk

09
/W

ik
im

ed
ia

Tartust võib saada 
esimene täielikult 
biometaanibusse 
kasutav linn Eestis 

Majandus- ja kommu-
nikatsiooniministee-
rium, Tartu linn ja 

KIK sõlmisid 13.  augustil ühiste 
kavatsuste protokolli, et toetada 
biometaani kasutuselevõttu lin-
natranspordis. Tartu linn plaanib 
viia ühissõidukid biometaanile üle 
juba 2017.  aastast ja leida selleks 
riigihankega koostööpartneri.

Biometaan on keskkonnahoid-
lik ning seda saab toota kohalikust 
toorainest. Hinnanguliselt oleks 
Tartu linna 65 gaasibussi gaasi-
tarve aastas ligikaudu 2,4 miljonit 
kuupmeetrit biometaani või selle-
ga võrdne kogus maagaasi. 

Majandus- ja kommunikatsioo-
niministeerium on ette valmista-
nud määruse, toetamaks biome-
taani tarbimist transpordisektoris. 
Määruses on muu hulgas toodud 
tingimused, mille alusel on koha-
likel omavalitsustel ja riigiasutus-
tel võimalik saada KIKist toetust 
biometaani laiemaks tarvitusele-
võtuks. Toetuse saamise eeldus on 
nõuda transpordihankes teenuse 
pakkumist kas täielikult või osali-
selt biometaaniga sõitvate sõiduki-
tega. Riigi pikaajaline eesmärk on 
aidata mootorikütusena kasutusele 
võtta biometaan, mis on keskkon-
nahoidlikum ja pikas perspektiivis 
stabiilsema hinnaga kui import-
kütused. Selle kasutus aitab paran-
dada Eesti energiajulgeolekut.

Tartu LV / Loodusajakiri
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Gaasimootoriga busse on Tartus 
ka praegu
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Sõnumid

Fäärlased ei tiku välismaalasi trahvima

Taani autonoomse piirkonna 
Fääri saarte valitsus oli sun-
nitud suvel tegema ümber-

lükkava avalduse loomakaitseorga-
nisatsiooni Sea Shepherd levitatava-
te teadete kohta, nagu võiks Fääri 
seaduste järgi karistada rahatrahviga 
(kuni 25 000 Taani krooni) või koguni 
kaheaastase vangistusega saarele saa-
buvaid turiste, kes ei teata märgatud 
vaalaliste liikumistest.

Sea Shepherd on aastaid olnud 
nende loomakaitsjate esirinnas, kes 
on kritiseerinud Fääri iidset tra-
ditsioonilist delfiinlaste grindade 
(Globicephala melas) jahti ja saatnud 
üle maailma fotosid tõepoolest üpris 
verisest vaatemängust. Fäärlased on 
ikka vastu väitnud, et piirangute ja 
uute vahendite tõttu on grindajaht, 
kohalikus keeles grindadráp, üks 
kõige kiiremini saaki tapvaid jahivii-
se üldse ning et kõik toimub rangelt 
kontrollitult ning täpsete kvootide 

alusel, nii et grinda-asurkond mingil 
juhul ei kannata.

Jahti reguleerivas määruses ehk 
grindalógin’is on tõepoolest kirjas 
kohustus teatada delfiinide liikumi-
sest, et jahti saaks pidada ainult sel-
leks nimetatud ametnike loal ja kohas 
ning igati kontrollida: isetegevus on 
rangelt keelatud. Loomulikult ei puu-
duta teatamise kohustus mingil mää-
ral turiste. Küll on karistused ette 
nähtud omavolilise grindajahi või sel-
lesse loata sekkumise eest. Kui sel-
line sekkumine toob kaasa inimeste 
või loomade vigastusi või ohu saada 
viga, võib karistus olla isegi vangistus. 
Pole raske mõista, kelle kohta need 
sätted on esmajoones mõeldud: Sea 
Shepherdi laevad on tänavugi püüd-
nud jahti takistada.

Kuni inimesed pole lõplikult loo-
bunud lihasaadustest, karuslooma-
kasvatusest ja muudel inimkeskestel 
põhjustel loomade pidamisest, tun-

duvad need protestiaktsioonid üsna 
silmakirjalikud. Fäärlased on kõne-
aluse jahi allutanud täpsetele reeglite-
le, sealhulgas keelustanud loomadele 
piina tekitavad tapavahendid ja leiu-
tanud uusi, mis väidetavasti tapavad 
grinda silmapilk. Ilmselt ei saa sama 
öelda kaugeltki iga muu, kõigiti akt-
septeeritud loomatapu, kõige vähem 
ehk kalapüügi kohta.

Grindadráp on lahutamatu osa 
Fääri identiteedist ning seda ei tehta 
ärihuvi ajendil: grindaliha söövad saa-
restiku elanikud ise ära ja saartelt 
välja seda ei vea. Küll on üksikuid res-
torane, kus eksootikahuviline turist 
saab proovida grindapraadi. Kui fäär-
lastele midagi soovitada, siis ehk vaid 
grindalihaga mitte liialdada: nagu 
kõik tippkiskjad, koguvad grindadki 
üha enam saastuvast merest endasse 
paraku rohkesti mürgiseid aineid.

Loodusajakiri

Muidugi on nii tähtsat nähtust nagu grindajaht rohkesti kajastatud ka fäärlaste kujutavas kunstis. Seda Sámal Joensen
Mikinesi 1944. aastal maalitud teost „Grindadráp“ saab vaadata Tórshavnis Fääri kunstimuuseumis
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Eesti peab suurendama 
suutlikkust kohaneda 
kliimamuutustega

Augustis peeti Pärnus Eesti 
ja põhjala teadlaste semi-
nar „Kliima muutub – kui-

das kohaneda?“. Sellest ajendatu-
na avaldas Tartu ülikool pressitea-
te, mis teeb kokkuvõte projektist 
„Kliimamuutuste mõjude hindamine 
ja kohanemismeetmete väljatöötami-
ne planeeringute, maakasutuse, inim-
tervise ja päästevõimekuse teemas“.

Kliimamuutused ja nende mõjud 
on Eestis teravnenud: viimasel pool-
sajandil on talved lühenenud, lume-
päevade arv vähenenud ja erakor-
ralised ilmastikuolud sagenenud. 
Üleujutus- ja tormikahjud ei ole veel 
märkimisväärselt suurenenud, ent 
suvised kuumalained tingivad suure-
mat suremust.

Kliimamudelite põhjal võib pes-
simistliku stsenaariumi järgi aasta 
keskmine temperatuur tõusta Eestis 
21.  sajandi lõpuks 4,3 kraadi võrra, 
seega ulatub Lääne-Eesti saartel talvi-
ne õhutemperatuur juba lähikümnen-
ditel püsivalt üle 0 °C ja sajandi lõpuks 
muutub lumine talv kogu Eestis harul-
daseks. Sagenevad paduvihmad, tuge-

vad tormid ja üleujutused.
Tartu ülikooli, Eesti maaülikooli 

ja sisekaitseakadeemia teadlased on 
ühiskonnatrende analüüsinud tule-
vikukliima stsenaariumide alusel. 
Analüüs on aluseks kliimamuutus-
te mõjuga kohanemise arengukava-
le aastani 2030. Uurimistöös kajas-
tuvad ka Norra, Soome ja Rootsi 
juhtekspertide teadmised kliimaris-
kide hindamise ja tulevikukliimaga 
kohanemise kohta. Kliimamuutuste 
kui vääramatu jõuga tuleb vältimatult 
kohaneda. Üha suurenevaid kliima-
riske tuleb teadlaste hinnangul haka-
ta Eestis maandama riiklikult ja stra-
teegiliselt, ei piisa üksnes loomulikust 
või juhtumipõhisest kohanemisest.

Island, Liechtenstein ja Norra on 
kõnealust projekti Euroopa majan-
duspiirkonna toetuste kaudu rahas-
tanud 221 000 euroga. Projekti juhib 
Tartu ülikooli inimgeograafia vanem-
teadur Antti Roose.

Vt lähemalt www.geograafia.ut.ee/
et/teadus/kati-kliimakohanemine.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Tänavu suvel oli kuumi rannailmu vähem kui eelmistel, aga üldtendentsina ilmas
tik siiski soojeneb
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Kopenhaagen 
on jalgratturitele 
kõige mugavam 
linn maailmas

Rahvusvaheline linnadisaini 
kompanii Copenhagenize, 
mille kontorid asuvad 

Kopenhaagenis, Amsterdamis, 
Brüsselis ja Zürichis, propageerib 
jalgrataste üha suuremat kasu-
tust linnaruumis. Muu hulgas on 
nad välja töötanud erilise arvnäi-
taja (Copenhagenize Index), mille 
põhjal selgitatakse iga kahe aasta 
tagant välja 20 maailma linna, 
kus jalgrattakasutus on parimal 
järjel. Tänavu oli vaatluse all 122 
linna, kus on vähemalt 600  000 
elanikku.

Kahel eelmisel aastal oli edeta-
beli tipus Amsterdam, kuid täna-
vu tuli hollandlastel leppida teise 
kohaga: esimeseks on tõusnud 
Kopenhaagen tänu uuele jalgrat-
tasõidutaristule ning lisandunud 
rohketele rattasõitjatele.

Järgnesid Utrecht, esi-
mest korda 20 hulka jõudnud 
Strasbourg, Eindhoven, Malmö, 
Nantes, Bordeaux, Antwerpen 
ja Sevilla. Parima mitte-Euroo-
pa linnana on Buenos Aires 14., 
veel mahtusid väljastpoolt Vana 
Maailma tabelisse Minneapolis 
(18.) ja Montreal (20). Ida-
Euroopast on ainsana esikahe-
kümnes Ljubljana, samuti esi-
mest korda.

ELTIS/Loodusajakiri
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Kopenhaagenis tunnevad jalg
ratturid ennast turvaliselt ka kõige 
suurematel tänavatel
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Sõnumid

|471| SEPTEMBER 2015   EESTI LOODUS                    7

Polaaralade zooplankton käib libahundiks

Senise üldlevinud arvamuse 
järgi on ökosüsteemid pika 
polaaröö ajal puhkeseisundis, 

ent Teravmägedel tehtud uuringud 
kinnitavad vastupidist: terved asur-
konnad osalevad ööpäevases sünk-
roniseeritud rändes, mille kutsub 
esile täiskuuvalgus.

Ööpäevased vertikaalsed liiku-
mised on üks suuremaid biomas-
si sünkroniseeritud liikumisi pla-
needil. Kõigi ookeanide ja palju-
de järvede zooplanktoni ühisoma-
dus on liikuda ööpimeduse varjus 
pinnakihti toituma ning naasta siis 
sügavusse, et mitte sattuda ise päe-
vavalguses toiduobjektiks. Mõistagi 
juhib seda liikumist valgus, suure-
mas osas maailmast siis igapäevane 
päikesetõus ja -loojang. 

2009. aastal ilmunud artiklis kin-
nitati aga samasuguseid liikumi-
si kahes polaarjoonetaguses fjor-
dis polaaröö ajal, kui päevavalgus 
ei saa planktoni käitumist mõjuta-
da. Sellega pannakse tõsiselt proo-
vile teooria, mille järgi polaaralade 
ökosüsteemid vajuvad pimeduses 
pikaks ajaks tegevusetusesse. Artikli 
autorid otsustasid asja edasi uurida 
ja algatasid CircA projekti.

Projekti juhtiva Tromsø ülikoo-
li professori Jørgen Berge sõnul 
pole päikesevalgus inimsilmale 
polaaröös küll tajutav, aga andmed 
näitavad, et Arktika zooplankton 
ometi reageerib väga nõrgale valgu-
sele. Järelikult eksisteerib mingi osa 

toiduahelast, millest seni on lihtsalt 
mööda vaadatud.

Tasapisi on ilmnenud kuu täht-
sus: polaaröös ei mõjuta zooplank-
tonit mitte niivõrd päikese rütm, 
kuivõrd kuuvalgus: plankton hak-
kab täiskuu ajal sünkroniseerima 
oma liikumisi kuuvalguse toimel, 
mistõttu minnakse 24-tunniselt 
tsüklilt üle 24,8-tunnisele. Selgetel 
täiskuuöödel migreerub kogu asur-
kond sügavamale. Niisiis ei ole jut-
tugi üleüldisest „talvitumisest“.

Uurimistöö jätkub. Professor 
Berge rõhutab avastuse tähtsust 
esmajoones keskkonnakaitse sei-
sukohalt. Toob ju kiiresti kasvav 
laevaliiklus ning nafta- ja gaasi-
tööstus arktilisele elustikule kaasa 
suure ohu. Sestap on äärmiselt täh-
tis teada, et elustik on liikvel ka 
polaaröös ja iga naftaleke või muu 
taoline intsident võib ka sel ajal 
ökosüsteeme suuresti kahjustada.

Insight Publishers / Loodusajakiri

Neljateistkümnendal Eesti Posti 
faunamargil on udras

Postmargisari „Eesti fauna“sai 
järjekordse lisa 25. augustil. 
Riigisisesele kirjale sobival 

55-sendisel suurt ruutformaati mar-
gil on saarmas.

See on selle sarja 14. mark ja kõik 
need on kujundanud Sándor Stern. 
Postiminiatuuri on trükitud 70 000, 

tavapäraselt on lastud käibele ka 
esimese päeva ümbrik ja maksi-
mumkaart.

Meie imetajaid kujutav margisari 
hakkas ilmuma 2002.  aastal. Alates 
esimesest on neil järjekorras olnud 
metssiga, viigerhüljes, hunt, kob-
ras, põder, mäger, pruun-suurkõrv, 

pruunkaru, lagrits, halljänes, mets-
kits, nirk ja siil.

Omniva/Loodusajakiri

Saarmamargi 
ja kogu seeria 
„Eesti fauna“ 
on kujunda
nud Sándor 
Stern
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Polaaröö Longyearbyenis Teravmägedel
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Keskkonnaprobleem

Inimtegevuse tagajärjel atmosfääris suurenenud süsihap
pegaasisisaldus on suurendanud merevee happesust, 
mis omakorda avaldab mõju kogu mereökosüsteemile. 
Viimasel ajal on see temaatika köitnud teadusmaailmas 
suuresti tähelepanu. Ennustatakse, et hapestumine ohus
tab ka Läänemerd, meie kodumerd. See asjaolu hakkab 
üha rohkem mõjutama siinse piirkonna mereelustikku.

Liina Pajusalu, Georg Martin, 
Tiina Paalme, Arno Põllumäe, 
Katarina Oganjan

Hiljaaegu keskenduti uuringu-
tes peamiselt inimtekkelise 
süsihappegaasi ehk süsinik-

dioksiidi (CO2) rollile kliimamuutuste 
põhjustajana. Ent tänapäeva arengu-
suunad on toonud esile teise, kiires-
ti laieneva üleilmse keskkonnaprob-
leemi: ookeanide hapestumise. Selle 

all mõistetakse ookeanide pH taseme 
langust, mida põhjustab atmosfäärse 
süsinikdioksiidi üha suurem neeldu-
mine pinnavees. Teadlaste arvutuste 
järgi neeldub ookeanides 24 miljonit 
tonni süsinikdioksiidi päevas [5]. 

Alates tööstusrevolutsioonist 18. 
sajandi lõpul on umbes kolmandik 
inimtegevuse tõttu atmosfääri eraldu-
nud CO2-st talletunud maailma ookea-
nides, põhjustades ookeanide pinna-
vee pH taseme languse umbes 0,1 
ühiku võrra (◊  2) [9]. Merevee kesk-
mine pH on 8,2; see oleneb aastaajast 
ja piirkonnast. Muutus võib tunduda 

väiksena, ent loga-
ritmilisel pH-skaalal 
tähendab see umbes 
26-protsendist hap-
pesuse suurenemist. 

Kui süsihappegaa-
siheidet ei reguleeri-

ta, võib ookeanivee pH tase järgmi-
se sajandi alguseks langeda 0,5 ühiku 
võrra (◊  3). Ent igasugune happesuse 
muutus mõjutab oluliselt kogu mere-
keemia tasakaalu, mis omakorda aval-
dab mõju kogu mereökosüsteemile [5]. 

◊ 1. Happesuse tõusu tõttu võib tulevikus muutuda Läänemere põhjakoosluste liigiline koosseis, mis omakorda mõjutab 
kogu rannikumere ökosüsteemi

Hapestuv maailmamerevesi 
on suur oht kogu mereökosüsteemile

Teadlaste arvutuste järgi neeldub 
ookeanides 24 miljonit tonni süsinik
dioksiidi päevas.
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Ookeanide hapestumine on suur 
keskkonnaprobleem. Maakera 
pindalast umbes 71% hõlmavad 
ookeanid, millel on väga oluline roll 
kliima mõjutajana. Ookeanide süsi-
nikdioksiidimahtuvus oleneb eelkõige 
veetemperatuurist ja CO2 hulgast. Kui 
temperatuur tõuseb, väheneb süsinik-
dioksiidi sisaldus vees. Seega omasta-
vad polaaraladele lähemal paiknevad 
merealad, nagu Läänemeri, rohkem 
CO2 kui troopilised ookeanid. 

Heitkoguste praeguse kasvutempo 
korral ei suuda maailmameri süsinik-
dioksiidi enam nii tõhusalt omastada 
nagu seni, sestap hakkab selle sisal-
dus atmosfääris üha kiiremini suure-
nema. Seetõttu on oodata, et samas 
tempos hakkab tõusma ka atmosfää-
ri temperatuur. Ookeanide osaluseta 
oleks süsihappegaasi sisaldus atmo-
sfääris tunduvalt suurem ja globaalse 
soojenemise mõju rängem. 

Ookeanide hapestumine ei oleks 
nii ohtlik, kui see toimuks näiteks 
tuhandete aastate jooksul, sest siis 
jõuavad sügavamad veekihid pind-
mistega seguneda. Selleks et saavu-
tada samaväärne ookeanide happe-
suse tase nagu kakssada aastat tagasi, 
kulub tuhandeid aastaid ja sedagi vaid 
juhul, kui inimtegevuse tõttu ei lisan-
du süsihappegaasi. Seega on ainus 
tõhus meetod sihipäraselt vähenda-
da süsihappegaasi heidet atmosfääri. 

Ookeanid hapestuvad kõikjal, 
kuid mõnes piirkonnas on see prob-
leem teravam, teises tagasihoidlikum. 
Näiteks Arktika vetes on hapestumine 
kiirem kui maailmameres keskmiselt. 
Põhjus peitub selles, et arktilise mere 

veetemperatuur on madalam, mis 
soodustab süsihappegaasi omastamist. 
Probleemi süvendab veelgi merejää 
sulamine Arktika piirkonnas [5]. 

Läänemeri muutub aina happeli-
semaks. Viimastel aastatel on hapes-
tumise teema pakkunud üha rohkem 
kõneainet ka Läänemere-äärsetes rii-
kides. Asjakohaste teadmiste hulk 
suureneb eri riikides tehtud uurin-
gute tulemusel. Rootsi teadlased on 
välja arvutanud, et aastaks 2100 võib 
pH tase Läänemeres langeda 0,2‒0,5 
ühiku võrra. See tähendab, et mere-
vee happesus kolmekordistub [4, 6].  

Läänemeri on ainulaadsete kesk-
konnaoludega riimveeline veekogu. 
Siinne mereelustik on kohastunud 
eluks väga muutlikes oludes. Tegu 
on võrdlemisi madala merega, mille 

kaguosa põhi koosneb peamiselt lub-
jakivist, mis tingib teatud piirkonda-
des tugeva leeliselisuse (kõrge pH). 
Nõnda on ka hapestumise mõju paik-
konniti erinev. 

Peale selle, et Läänemere hapestu-
mist kajastavad näitajad (pH ja süsi-
niku partsiaalrõhk – pCO2) olene-
vad aastaajast ja piirkonnast, on mää-
rav veel mitu tegurit: atmosfääri ja 
mere vaheline gaasivahetus, eutro-
feerumine, vee segunemine ja bio-
loogilised protsessid [6]. Seepärast 
on Läänemere seisundit kirjeldades 
ja võimalikke muutusi ennustades 
keeruline tugineda avaookeani kohta 
tehtud ülevaadetele: avaookean on 
Läänemerega võrreldes üsna stabiil-
sete näitajatega keskkond. 

Rootsi teadlased on uurinud kuut 
merepiirkonda, neist enamikus on 
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Keskkonnaprobleem
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pH tase langenud ehk merevee hap-
pesus suurenenud [1]. Samalaadne 
pH taseme vähenemine on ilmnenud 
ka 1972.–2009. a talvedel Soome lahe 
lääneosas kogutud andmestiku põh-
jal (◊ 7) [2]. 

Kuidas mõjutab hapestumine 
mereelustikku? Et anda hinnang 
merevee hapestumisega kaasnevate 

mõjude kohta mereelustikule, tuleb 
tekkinud olukord läbi mängida ‒ teha 
katseid. Peamiselt tuntakse huvi selle 
vastu, millised organismid on võime-
lised kohastuma ennustatavate muu-
tustega. 

Siiani on eksperimente tehtud val-
davalt lühikese aja vältel ja üksikute 
liikidega. Peaasjalikult on laborikat-
sed keskendunud nn võtmeliikidele, 

mis valitakse nende ökoloogilise või 
majandusliku tähtsuse järgi uurimis-
piirkonna kooslustes. 

Ent teadusmaailmas on hakatud 
tegema ka pikaajalisi uuringuid loo-
duslikes oludes. See aitab saada rea-
listlikumat pilti olukorrast. Paraku on 
selliseid katseid väga keeruline teha. 

Parim moodus on veealused loo-
duslikud süsihappegaasi-vendid ehk 
-avad. Need annavad uurijatele hea 
võimaluse jälgida pikaajalisi muutusi 
ökosüsteemis praegustest loodusolu-
dest suurema süsinikdioksiidisisaldu-
sega keskkonnas. Läänemeres kah-
juks seda võtet kasutada ei saa: siin 
ei leidu looduslikke veealuseid CO2-
vende. Meie kodumeres on lahendu-
seks uurida ennustatavat olukorda 
katsevannides (◊  4) ja/või teha järje-
pidevaid vaatlusi, st mõõta hapestu-
mise eri näitajaid.

Eriti suures ohus on lubiskeletiga 
organismid. Ookeanide hapestumise 
uuringud on valdavalt keskendunud 
lubiskeletiga veeorganismidele. Need 
organismid sisaldavad kaltsiumkar-
bonaadi (CaCO3) eri vorme. 

Hapestumise tõttu kahaneb karbo-
naatiooni sisaldus, mida on vaja kalt-
siumkarbonaadi kahe vormi, arago-
niidi ja kaltsiidi tekkeks. Paljud mere-
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◊ 4. Eesti mereinstituudi rajatud katsevannid (mesokosmid) Saaremaa lõunarannikul Kõiguste lahes. Neist kahes on loodud 
suurema happesuse ehk madalama pHga keskkond, et uurida merevee hapestumise mõju makrovetikatele 
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organismid ehitavad oma koja just 
nendest, ent kaltsiit või aragoniit 
lahustuvad hapete toimel. Eriti suu-
res ohus on lubitoesega korallid, kel-
lest koosnevad erakordselt liigirikkad 
korallrahud, mis on menukad kala-
püügi- ja turismipaigad. 

Suurem osa uuringuid on näida-
nud hapestumise halba mõju kar-
pide vastsete kasvule. Ühtlasi või-

vad merevee hapes-
tumine ja kliima-
muutused mõjuta-
da nii otseselt kui 
ka kaudselt kala-
de varajasi arengu-
staadiume [3, 5].

Mõju ilma lubi-
skeletita organismidele on para-
ku märksa vähem uuritud, kuid on 
teada, et see võib olla nii positiivne 
kui ka negatiivne. Näiteks on paljud 
uuringud näidanud positiivset toi-
met ilma lubiskeletita makrovetika-
tele ja meriheinale. 

Seevastu võib suurenenud hap-
pesus tekitada füsioloogilist stressi, 
mis mõjutab mereorganismide aine-
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◊ 6. Ojamaa (Gotlandi) basseini idaosa pH taseme muutlikkus pikema aja vältel eri prognooside järgi. BAUA2 stsenaariumi 
järgi kestab praegune olukord ehk nn business as usual. BSAPB1 stsenaariumi alusel järgitakse Läänemere tegevuskava 
(Baltic Sea Action Plan), mille siht on saavutada Läänemere hea ökoloogiline seisund aastaks 2021 [6] 

◊ 7. pH muutlikkuse pikaajaline suundumus (A) ja sesoonne muutlikkus (B) Soome lahe lääneosas Längdeni ja Storgaddeni 
jaamas aastail 1972–2009 [2] 

◊ 8. Merevee hapestumist on hea uuri
da katsete abil, luues nn tulevikumere 
olukorra, kus merevesi on tänapäeva
sest happelisem. Tartu ülikooli mere
instituut on seda laadi katseid teinud 
Saaremaa Eesti rannikumeres Kõiguste 
lahes, kus uuriti makrovetikate käitu
mist happelisemas vees

Eestil on riiklik rannikumere seire 
programm, kuid paraku ei mõõdeta 
selle raames veel merevee hapestu
mise näitajaid.
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Keskkonnaprobleem

vahetust, paljunemisvõimet, aeglus-
tab nende kasvu ja suurendab vastu-
võtlikkust haigustele. Populatsiooni 
tasemel võib muutuda ökoloogilise 
niši ulatus, mis võib mõjutada liiki-
de levikut. Koosluste tasandil hak-
kavad merevee hapestumise tõttu 
muutuma eri liikide vastastikused 
suhted. 

Eesti mereala kohta teame veel 
vähe. Eestil on riiklik rannikume-
re seire programm, kuid paraku ei 
mõõdeta selle raames veel merevee 
hapestumise näitajaid: pH taset, süsi-
happegaasi partsiaalrõhku, leeliseli-
sust ega anorgaanilist süsinikku. Seda 
laadi mõõtmisi on siiski teinud Tartu 
ülikooli Eesti mereinstituut, ehkki 
muude tööde kõrvalt. 

Praegu analüüsitakse mereinsti-
tuudis pH-aegridu, hindamaks mere-
vee hapestumist Eestiga piirneval 

merealal. Toetudes Soome teadlas-
te uuringule, mis näitas pH taseme 
vähenemist Soome lahe lääneosas, on 
alust arvata, et sama probleem ilm-
neb ka Eesti merealadel.

Katsed mõjust makrovetikatele 
Kõiguste lahes. Viimase nelja aasta 
jooksul on Saaremaa lõunaranni-
kul Kõiguste lahes (◊  8) tehtud kat-
seid, et selgitada merevee happesuse 
tõusu mõju Eesti rannikumere mak-
rovetikatele. Lahte on rajatud kolm 
katsevanni, millest kahes on loo-
dud suurema happesuse ehk mada-
lama pH-ga keskkond, nn tuleviku-
meri (◊ 4). 

Katsete käigus inkubeeriti mak-
rovetikad katsevannides ning mõõ-
deti nende fotosünteesi aktiivsust 
eri süsihappegaasi partsiaalrõhu 
tasemete korral. Ühe eksperimen-
di käigus uuriti hapestumise mõju 

Läänemere põhjakoosluste kol-
mele võtmeliigile: niitjale roheve-
tikale (Ulva intestinalis), agariku-
le (Furcellaria lumbricalis) ja põis-
adrule (Fucus vesiculosus) [7]. 

Töö tulemused näitasid, et süsi-
happegaasi sisalduse suurenemine 
merevees mõjub positiivselt makro-
vetikate U. intestinalis ja F. lumbrica-
lis fotosünteesi aktiivsusele, seevastu 
põisadru puhul muutusi ei tähelda-
tud (◊ 9). 

Kõige rohkem mõjutas süsihap-
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◊ 9. Kõiguste lahes uuriti merevee süsinikdioksiidisisalduse tõusu mõju kolme 
võtmeliigi fotosünteesi aktiivsusele. Fotosünteesi aktiivsus suurenes niitjal roheve
tikal (Ulva intestinalis) ja agarikul (Furcellaria lumbricalis). Seevastu põisadru (Fucus 
vesiculosus) fotosünteesile CO

2
 tõus mõju ei avaldanud [7]
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◊ 10. Süsinikdioksiidi sisalduse tõusu 
mõju merevees eri mändvetikaliikidele 
(Chara tomentosa, C. horrida ja C. aspe-
ra) Kõiguste lahes. Nad on võimelised 
fotosünteesima ka siis, kui süsihap
pegaasi partsiaalrõhk on võrdlemisi 
kõrge. Seega merevee happesuse tõus 
suurendab nende fotosünteesi aktiiv
sust [8] 
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pegaasi sisalduse tõus rohevetika 
fotosünteesi. Seega võib järeldada, et 
tänapäevastes keskkonnaoludes pii-
rab süsihappegaasi looduslik sisaldus 
merevees makrovetikate fotosünteesi. 

Nende tulemuste põhjal saab ole-
tada, et süsinikdioksiidi sisalduse 
tõus merevees võib (kaudselt) süven-
dada Läänemere üht suurimat prob-
leemi: eutrofeerumist. See soodus-
tab üheaastaste niitjate suurvetikate 
vohangut. Tulevikus võib see kaasa 
tuua olulisi muutusi põhjakooslustes: 

stabiilsele elukeskkonnale omased 
mitmeaastased suurvetikad asendu-
vad kiirekasvuliste üheaastaste veti-
katega, kes tavaliselt kasvavad ebasta-
biilses häiritud keskkonnas. 

Ka meie kat-
sed mändvetika-
tega (Chara aspe-
ra, C.  tomentosa 
ja C.  horrida) on 
näidanud, et need 
organismid saa-
vad fotosünteesida, 

kui süsihappegaasi partsiaalrõhk on 
kõrge, samas oleneb see mändvetika-
liigist (◊ 10) [8]. 

Mõlema uuringu tulemused vii-
tavad asjaolule, et happesuse tõusu 

|477| 

Seni on olnud tähelepanu keskmes 
globaalne soojenemine, kuid üha 
rohkem tuuakse esile ka merevee 
hapestumist. 

◊ 11. Arktika vetes toimub hapestumine kiiremini kui maailmameres keskmiselt. See tuleneb asjaolust, et sealne madalam 
veetemperatuur soodustab süsihappegaasi
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tõttu võib tulevikus muutuda põhja-
koosluste liigiline koosseis. See mõju-
tab omakorda kogu ranniku mere 
ökosüsteemi. 

Seega, piltlikult juhtub sama, mis 
metsa raiudes: kui mets maha võtta, 
pole metsloomadel seal võimalik elada 
ja toituda. Niisamuti on veealuste 
püsivate vetikametsadega, mis paku-
vad kaitset, toitu ja elupaiku teistele 
veeorganismidele. Sealhulgas käivad 
vetikakogumites kudemas meile töön-
duslikult tähtsad kalad, näiteks räim.

Mõõtmiste käigus on selgunud ka 
see, et ööpäevas muutub süsinikdiok-
siidi partsiaalrõhk ja pH tase tihedas 
vetikakoosluses väga ulatuslikult. Selle 
tingib organismide aktiivne elutegevus: 
fotosünteesi käigus seotakse CO2 ja 
hingamise käigus eraldub CO2 (◊ 12). 
Nii ööpäevase pH kui ka pCO2 muut-
likkus madalas rannikumeres võib 
suvel olla suurem, kui seda ennus-
tatakse maailmamerele selle sajandi 
lõpuks! 

Nõnda võib järeldada, et arvata-

vasti tuleb väga muutlike keskkon-
naoludega kohanenud Läänemere-
elustik tulevikus aset leidvate muu-
tustega paremini toime kui avaookea-
ni elustik, kes on kohastunud eluks 
palju stabiilsemas keskkonnas.

Korrapärased mõõtmised meie 
rannikumeres on hädavajalikud. 
Kliimamuutuste valdkonnas määra-
vad sageli poliitiline ja sotsiaalne olu-
kord selle, mismoodi tõlgendatakse 
suurenenud süsinikuheitest tingitud 

keskkonnamuutusi. 
Seni on olnud 

tähelepanu kesk-
mes globaalne soo-
jenemine, kuid üha 
rohkem tuuak-
se esile ka mere-
vee hapestumist. 
See on teadusli-
kult tõestatud, aga 
hapestumise mõjud 

veeorganismidele ei ole veel kuigi 
täpselt teada. Seetõttu on vaja jätka-
ta uurimistööd, et tekiks põhjalikum 
ettekujutus hapestumise mõjudest 
mereökosüsteemile. 

Happelisemaks muutuv mereve-
si on tähelepanu all ka Läänemeres. 
Kõige tähtsam on saada ülevaa-
de siinse probleemi ulatusest ning 
püüda selgitada hapestumise pikaaja-
lisi mõjusid Läänemeres. Kindlasti on 
vaja saavutada, et meie rannikume-
res mõõdetaks järjepidevalt mitme-

suguseid hapestumise näitajaid. Vaid 
nende andmete toel on võimalik anda 
hinnang probleemi ulatuse kohta.

Merevee hapestumine on aga 
ainult üks Läänemere probleemide 
tahk. Peale selle teeb muret eutrofee-
rumine ja merevee soojenemine. Kõik 
need muutused on Läänemere elusti-
kule suur proovikivi.  
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◊ 12. Süsihappegaasi partsiaalrõhu ja pH taseme muutlikkus Kõiguste lahe mada
las rannikumeres. Suvel muutuvad ööpäevased näitajad tihedas vetikakoosluses 
väga ulatuslikult: seda põhjustab organismide aktiivne elutegevus (fotosüntees ja 
hingamine). Nende näitajate muutlikkus meie rannikumeres võib suvel olla suu
rem, kui seda ennustatakse maailmamerele selle sajandi lõpuks

Kindlasti on vaja saavutada, et meie 
rannikumeres mõõdetaks järje
pidevalt mitmesuguseid hapestu
mise näitajaid. 
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EL küsib
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Mis on Liivi lahe kohal viga?
Kristiina Hommik 
Tartu ülikooli Eesti 
mereinstituudi doktorant

Viimase 20 aasta 
jooksul on Pär-
nu lahe koha-

saakide vähenemine tekitanud palju 
kõneainet ja muret nii kalurite kui ka 
teadlaste seas. Varu seisu on üritatud 
parandada näiteks tehiskoelmute abil, 
kuid sellest hoolimata pole saavuta-
tud nõukogude aja taset. 

Hiljuti äratas tähelepanu Maailma 
Looduse Fondi (WWF) tellitud ana-
lüüs Pärnu lahe kohavarude kohta, 
muu hulgas oli vaatluse all kalava-
rude majandamise jätkusuutlikkus. 
Kahjuks andis WWF standardset 
metoodikat rakendanud uurimuse 
järgi soovituse pigem vältida Pärnu 
lahest püütud kala ostmist.

Põhiprobleem, mis ei lase Pärnu 
lahe koha-asurkonnal saavutada 

rahuldavat seisundit, on ülepüük, 
eriti mittesuguküpsete alamõõdulis-
te kalade hulgipüük nii kutseliste kui 
harrastuskalurite poolt. 

Matemaatilistel mudelitel põhine-
va analüüsi järgi võiks Pärnu lahe 
jätkusuutlikud kohasaagid küün-

dida 338 tonnini (2014. a püüti 156 t). 
Niisuguste saakideni saaks jõuda vaid 
siis, kui kaaspüük ei hõlmaks ala-
mõõdulisi isendeid. Koha saavutab 
suguküpsuse keskmiselt viieaastaselt. 
Varasemate uuringute põhjal on teada, 
et 1960.–1990. aastatel hõlmasid suu-
rima osa püütud koha biomassist viie-
aastased isendid, viimase 20  aasta 
jooksul seevastu nelja-aastased. 

Ühtlasi on täheldatud, et emased 
kalad saavutavad tänapäeval suguküp-
suse väiksemana kui 1990. aastate algu-
ses. Suguküpsete isendite mõõtmete 
vähenemine on aga sümptomaatiline 
just üleekspluateeritud kalavarude kor-
ral: kiiremini kasvavad isendid püütak-

se välja enne, kui nad jõuavad sigida, 
seepärast koosneb suurem osa kude-
karjast aeglase kasvuga isenditest.

Et majandada koha jätkusuutli-
kult, peaksid saagid koosnema vähe-
malt kahe-kolme põlvkonna isendi-
test. Praegu toetub kohapüük peami-
selt ainult ühe põlvkonna isenditele. 
Kui ühel aastal peaks koha kudemi-
ne näiteks ebasoodsate loodusolude 
tõttu ebaõnnestuma, kajastuks see 
väga tugevalt saakides ja populatsioo-
ni seisundis laiemalt.

Mida siis teha, et koha seisund 
Pärnu lahes paraneks ning kalu-
ritel oleks kala kergem müüa, näi-
teks tuginedes WWF-i heale hinnan-
gule ja vastavale tarbimissoovituse-
le? Arutletud on mitme võimaluse 
üle, näiteks on kaalutud ideed tõsta 
alammõõt 46  cm-ni nagu Peipsi jär-
ves, kehtestada lisakeeluajad, piiran-
gud püügivahendite hulgale ja tarvi-
tusajale ning rakendada selektiivsuse 
parandamise meetmeid. Loodetavasti 
leitakse lähiajal parim kompromiss. 

Kuidas tunneb šaakal end praegu Eestis?
Peep Männil 
keskkonnaagentuuri 
eluslooduse osakonna 
juhtspetsialist

Harilik šaa-
kal (Ca nis 
aureus) avastati Ees tis 2013. 

aastal, kuid vihjeid tema olemasolu 
kohta on juba aastast 2010 ning esi-
mese pesakonna sünni kohta aastast 
2011. Praeguseks on meil kütitud või 
hukkununa leitud kokku kümme isen-
dit, neist seitse noorlooma ja kolm 
täiskasvanud isast. 

Lätis on kütitud/hukkunud loomi 
olnud samas suurusjärgus. Viimasel 
paaril aastal on šaakali olemas-
olu tõestatud ka Ukraina põhjaosas, 
Valgevenes, Leedus ja Poolas ehk siis 
peaaegu kõikjal Eesti ja varem tea-
daolevate lähimate püsiasurkondade 
(Ukraina lõunaosa ja Ungari) vahel. 
Tänavu on juba ilmunud mitu teadus-
artiklit, kus tõestatakse tema areaali 
looduslikku laienemist. 

Niisiis on olnud ennatlik nime-
tada teda võõrliigiks: tegemist on 
meie jaoks uue imetajaliigiga. Šaakal 
on Eestis leidnud sobivad elupaigad 

rannikualadel. Esimene ja prae-
gu teadaolevalt ainus arvestatav 
lokaal asurkond on Matsalu rah-

vuspargi lõunaosas, kus mullu sündis 
tõenäoliselt kaks ja tänavu ehk isegi 
kolm pesakonda. Teine koht, kus vii-
masel kolmel aastal on šaakalil järel-
kasvu olnud, on Häädemeeste lähedal. 

Šaakali meeliselupaigad on ka mujal 
Euroopas seotud suuremate veekogu-
de ja märgaladega, mis pakuvad talle 
head toidubaasi ning roostikes või 
kadastikes häid varjetingimusi. Meie 
kliimas on talle oluline ka inimtege-
vus elupaiga lähedal, kuna talvel on 
tema põhitoit inimtekkelised loomsed 
jäägid. Seda näitavad nii mujal tehtud 
uuringud kui ka meil kütitud loomade 
maosisude analüüs. 

Üks maismaa servaaladel elamise 
põhjusi võib olla asjaolu, et siia ei ulatu 
tema ainukese tõsiselt võetava loodus-

liku vaenlase hundi elualad. Kindlasti 
on hundile ja tema väiksemale sugu-
vennale šaakalile omane gildisisene 
kisklus: tugevam kiskja murrab või-
maluse korral nõrgema kui potent-
siaalse toidukonkurendi, mitte kui 
toiduobjekti. Ehkki Euroopas ei ole 
seda laadi uuringuid tehtud, on sama-
laadsed suhted hundi ja koioti (Canis 
latrans) vahel Põhja-Ameerikas tões-
tust leidnud. 

Mitmele inimesele on silma jäänud, 
et Matsalus šaakaliga asustatud aladelt 
on kadunud kährik. Kas tegemist on 
juhusega (kähriku lokaalne arvukus 
on vähenenud nt kärntõve tõttu) või 
on šaakal tõesti oma agressiivse käi-
tumisega võimeline selle võõrliigi oma 
elualalt minema peletama, võib prae-
gu vaid oletada. Kui see väide peaks 
olema tõsi, on šaakali mõju maas 
pesitsevatele lindudele ja kahepaikse-
tele pigem positiivne, kuna šaakaliga 
samale alale mahuks palju enam kähri-
kuid, kelle toiduvajadus oleks šaakalite 
omast märgatavalt suurem. 

keskkonnaagentuuri 
eluslooduse osakonna 

arilik šaa-

Niisiis on olnud ennatlik nime-
tada teda võõrliigiks: tegemist on 
meie jaoks uue imetajaliigiga. Šaakal 
on Eestis leidnud sobivad elupaigad 

rannikualadel. Esimene ja prae-
gu teadaolevalt ainus arvestatav 
lokaal asurkond on Matsalu rah-

 kohal viga?

mereinstituudi doktorant

iimase 20 aasta 

rahuldavat seisundit, on ülepüük, 
eriti mittesuguküpsete alamõõdulis-
te kalade hulgipüük nii kutseliste kui 
harrastuskalurite poolt. 

Matemaatilistel mudelitel põhine-
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Linnaloodus

Eesti Looduse jaanuarinumbris käsitlesime põhjalikult uudset nähtust Eesti looduses: 
rebaste vallutusretke linnadesse [9, 10]. Inimestes on see tekitanud ühelt poolt imestust ja 
huvi, teisalt segadust ja veidi hirmugi. Et neist tunnetest head üldpilti saada, korraldasime 
aastatel 2011–2012 veebipõhise küsitluse, millele vastas üle 1200 inimese. 

Liivi Plumer, Urmas Saarma

Linnarebased 2
Kuidas me neisse suhtume?

Ehk üks tassike teed? Peale linnarebaste on Eestis ilmselt hakanud kanda kinnitama ka lõkkekoharebased
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Uurime ülikoolis eri loomi ja 
nendega kaasnevaid ohte, 
aga milleks on vaja uurida 

inimeste suhtumist metsloomades-
se? Kas see on pelgalt sotsioloogi-
line teema, mis biolooge ei puudu-
ta? Vastus on lihtne: puudutab, isegi 
väga, sest nüüdismaailmas on inime-
se mõju elusloodusele märkimisväär-
selt suur ja muutub üha suuremaks. 
Inimene ei ole võimeline loomaliiki-
de arvukust mitte üksnes vähenda-
ma, vaid neid täielikult hävitama ning 
kahetsusväärsel kombel pole sellised 
juhtumid kuigi haruldased.

See, kas meie ühiskond piirab 

mõne loomaliigi arvukust või hoopis 
kaitseb seda, oleneb paljuski inimes-
te suhtumisest. Kui enamik inimesi 
vaatab mõnele loomale viltu, kajastub 
see peagi ka karmides seadustes. 

Varasematel aegadel oleme olnud 
võrdlemisi looduslähedane rahvas, 
nüüd hakkavad meilgi sirguma põlv-
konnad, kes pole loodusega enam sina 
peal. Mõni inimene ei ole enam jalga 
linnast välja saanudki. Mida vähem 
loodust ja loomi tuntakse, seda ras-
kem on inimestel hinnata, kas ja mil-
liseid probleeme metsloomade tulek 
linnadesse endaga kaasa võib tuua. 
Põhjalikum teaduslik analüüs ja sellel 
põhinev selgitustöö on seetõttu alati 
teretulnud, et vältida nii põhjenda-
matut pessimismi kui ka optimismi. 
Tõhus looduskaitse eeldab üldsuse 
kaasamist, muidu võivad nii mõned-
ki kaitsemeetmed osutuda viljatuks. 

Inimeste suhtumist linnarebastes-
se on üsna vähe uuritud. See käib 
isegi Kesk-Euroopa riikide kohta, kus 
linnarebased on olnud tavalised juba 
aastakümneid. Näiteks Saksamaa väi-
kelinna Grünwaldi inimestele rebased 
üldiselt meeldisid ja leiti, et neil on 
õigus linnas elada [6]. Samas muret-
sesid paljud, et rebased kannavad hai-
gusi, mis on ohtlikud nii kodulooma-
dele kui ka inimesele. Haigusehirm oli 
kõige suurem nende seas, kelle lapsed 
mängisid aias, samuti neil, kes reba-
se levitatavate haiguste kohta rohkem 
teadsid. Hoolimata haigusohust ei 
soosinud Grünwaldi elanikud rebaste 
surmamist, vaid eelistasid neid ussi-
rohuga ravida, et pidurdada inimesele 
eluohtliku alveokokk-paelussi levikut. 
Samuti soovitati muuta linnakesk-
kond rebastele vähem sobivaks: neid 
mitte toita ja muuta oma ehitised aias 
rebasekindlaks, et nad ei saaks kae-
vata urge garaažide ja aiamajade alla.

Zürichi linna elanikud olid võrrel-
des ülejäänud Šveitsiga rebaste suh-
tes soodsamalt meelestatud [2]. 70% 
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Mida teha linnarebastega?

8%
78

58%
584

32%
328

2%
21

a tegevustJätkasin omm gJätkast a tätka to egeka gevuss egeätä

Jäin rebebast vaatamaebJä ast vaatamaä taebassäin re

Jätkasin oma tegevust

Jäin rebast vaatama

Üritasin rebast ära
ajada

45

389

594

vastajat

Kas rebast nähes te üritasite teda ära ajada,
jäite teda vaatama või
jätkasite oma tegevust?

◊ 1. Vastajate suhtumine linnas ja maal 
elavatesse rebastesse. Eesti inimene 
vaatab reinuvaderit üldiselt soosiva pil
guga, aga pigem mitte asulates 

◊ 2. Enamik inimesi soovitab rebaste 
arvukuse ohjes hoida

◊ 3. Rebast nähes jäädakse teda tava
liselt silmitsema, ära ajada üritatakse 
vaid erandjuhtudel

Inimene ei ole võimeline loomaliikide arvukust mitte üks
nes vähendama, vaid neid täielikult hävitama ning kahet
susväärsel kombel pole sellised juhtumid kuigi haruldased.
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Keskkonnaprobleem

Zürichi aiaomanikest pidas reba-
seid ometi tüütuks, kuna oli kogenud 
rebaste tekitatud kahjustusi. Šveitsis 
tervikuna vaatasid punakuubedele 
rohkem viltu naised, lastega pered, 
vanemad inimesed, suuremate maja-
pidamiste omanikud ning väiksemate 
linnade ja asulate elanikud. 

Üks ulatuslik uuring hõlmas 

Tšehhit, Prantsusmaad, Saksamaad 
ja Šveitsi [4]. Ilmnes, et inimesed on 
rebaste suhtes leplikumad seal, kus 
reinuvaderid on nendega kauem ühist 
ruumi jaganud ja mõlemad pooled 
üksteisega rohkem harjunud. Tšehhis 
küsitletutest nõustus vaid 19%, et 
rebased võivad linnas elada, muudes 
maades olid inimesed rebaste suhtes 
sõbralikumad.

Eesti inimeste suhtumine linna-
rebastesse osutus meie küsitluse 
järgi keskeltläbi üsna neutraalseks 
(◊ 1). Ligi pooli vastanuid linnareba-
sed ei häiri ja 13% koguni meeldib 
rebaseid linnas kohata. Ent leidub 
suur osa ka neid, kellele linnareba-
sed on pigem vastukarva: kokku 38%, 
neist väga häiritud on 9%. 

Muuseas, maapiirkondade rebas-
tesse suhtutakse märksa heatahtliku-
malt kui linnarebastesse (◊ 1). Pisut üle 
poole vastas, et ei tunne end looduses 
rebastest häirituna ja tervelt 44%, et 
neile meeldib rebast looduses kohata. 

Suhtumist mõjutab hulk tegureid. 
Linnarebased häirisid pigem neid, kes 
kohtasid reinuvaderit oma kodu lähe-
dal, ja pigem naisi kui mehi: ju on nai-
sed loomu poolest alalhoidlikumad ja 
ettevaatlikumad. 

Vastajaid mõjutas ka rebase väli-
mus. Osaliselt karvadeta ehk siis 
suure tõenäosusega kärntõbised reba-

sed pigem häirisid inimesi, terved ja 
ilusad loomad kutsusid pigem esile 
häid tundeid. 

Vastu ootusi ei mõjutanud mõni-
gi tegur suhtumist. Näiteks vastaja 
vanus, kuigi mujal maailmas vaena-
vad vanemad inimesed linnarebaseid 
enam kui noored [2, 5]. Ka kalal, jahil 
ja looduses käijad ei soosinud lin-
narebaseid rohkem kui linnakeskse-
mad kodanikud. Samuti polnud mär-
gata lemmikloomaomanike suuremat 
heatahtlikkust: arvatavasti tuli mängu 
kartus, et rebane võib kodulooma 
rünnata. Üllatus oli ka lapsepõlveko-
du mõju, õigemini selle puudumine: 
maal kasvanud inimesed ei erinenud 
suhtumise poolest linnas kasvanud 
inimestest. Tagatipuks ei mõjutanud 
suhtumist linnatanumal vastu jaluta-
vasse reinuvaderisse seegi, kas inime-
ne oleks nõus kandma rebasenahkset 
kraed või kasukat. Meie eeldasime, 
et kes juba rebaseboad kannab, seda 
rebane pigem ei häiri. 

Reinuvader lemmikloomaks? 
Enamik inimesi, keda linnarebased 
häirivad, ei võtaks teda lemmikloo-
maks isegi siis, kui rein oleks sama 
taltsas kui kodukoer. Neist aga, kellele 
meeldib rebast linnas kohata, võtaks 
rebase koduloomaks ligi viiendik. 
Päris hulk inimesi oli selles küsimu-
ses kõhkleval seisukohal (◊ 4).

See küsimus ei ole sugugi vähetäh-
tis. Nüüdseks on teada, et rebaseid on 
väga kerge kodustada: Novosibirski 

Ei peaks

Kaaluksin

Ei peaks

Kaaluksin

Peaksin68

278

672

vastajat

Kui rebane oleks kodustatud ja taltsas loom
nagu koer või kass, siis kas
peaksite teda lemmikloomana,
kaaluksite tema pidamist lemmikloomana
või ei peaks lemmikloomana?

◊ 4. Reinuvader lemmikloomaks? 
Eitajad olid enamuses, ent päris palju 
leidus kõhklejaid ja lausa huvilisi 

Saaremaal Sõrve linnujaama juures on juba aastaid tegutsenud inimkartmatud 
rebased, viimasel ajal ka kährikud, keda tullakse pildistama lähedalt ja kaugelt 

Rebase (vasakul) nutikust võrrel
des muude loomadega (keskel) on 
vanarahvas imetlenud ammuilma. 
Kreutzwaldi kuulus raamat „Reinuvader 
Rebane“ põhineb saksa kirjanike 
Goethe ja Hoffmanni teostel, kuid 
kaasatud on ka eesti muinasjuttude 
motiive ja kangelasi; Romulus Tiituse 
illustratsioon  
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teadlased on 1950. aastatel alguse saa-
nud uurimistöödega näidanud, et juba 
mõne põlvkonna jooksul on inimsõb-
ralikumaid hõberebaseid välja valides 
ja neid omavahel paaritades võima-
lik aretada sõbralikud ja kodukoe-
ra meenutava käitumisega loomad. 
Mõnel pool maailmas on selliseid 
taltsaid rebaseid võimalik juba osta, 
neid turustatakse Siberi rebase nime 
all. Rebast peetaksegi seetõttu kõige 
uuemaks imetajast koduloomaks. Ka 
punarebast on põhimõtteliselt võima-
lik kasvatada koduloomana.

Mida linnarebastega ette võtta? 
Üle poole vastanutest (58%) eelistab 
piirata linnarebaste arvukust, radi-
kaalse hävitamise poolt on vaid 8% 
(◊  2). Umbes kolmandiku meelest 
ei peaks linnarebastega midagi ette 
võtma, vaid tuleks elada rahulikult 
koos nendega. 

Siingi mõjutas vastust hulk tegu-
reid. Näiteks vastaja vanus: 41–50-aas-
tased inimesed eelistasid kõige sage-
damini linnarebaste hävitamist. 
Kummatigi leidus samas vanuserüh-
mas ka kõige enam inimesi, kes lubaks 
rebastel toimetada segamatult oma-
soodu või näeksid koguni meelsasti, et 
linnarebaste arvukus suureneks. Kuni 
20-aastased pidasid seevastu kõige 
sagedamini paremaks piirata arvu-
kust, aga olid samas kõige vähem selle 
poolt, et linnarebased tuleks hävitada. 

Vanemate inimeste arvamused jao-
tusidki üldiselt palju polaarsemalt kui 
noortel. Põhjus võib olla vanemate 
inimeste mitmekesises haridus- ja 
kasvatustaustas. Näiteks pärast teist 
maailmasõda olid kiskjad suure põlu 
all ja neid kutsuti üles lausaliselt hävi-
tama. Mida aeg edasi, seda soosiva-
maks on üldine suhtumine muutunud 
ja see peegeldub ka noorte arvamuses. 
Teisalt on vanemad inimesed kindlas-
ti alalhoidlikumad ja ettevaatlikumad 
kui noored. 

Rebaste hävitamist eelistasid sage-
damini need inimesed, kes olid rebast 
kohanud oma koduümbruses (ehkki 
nii mõnigi samast vastajate rühmast 
oli seda meelt, et rebaseid võiks lin-
nades olla rohkemgi). Ka mujal maail-
mas on selgunud, et suurkiskjaid pee-

takse küll toredaks, aga pigem siis, kui 
nad elavad kaugel ega tule koduõuele 
(not in my backyard) [12]. 

Vastajatel paluti märkida seda-
gi, mida nad peavad linnarebas-
te puhul põhiprobleemiks. Kolm-
veerand vastanuist märkis probleemi-
na, et rebased võivad levitada kodu-
loomadele ohtlikke haigusi, ligi kahte 
kolmandikku pani muretsema ini-
mestele levivad haigused (◊ 5). 

Marutaudist on Eesti meedias palju 
kirjutatud ja inimeste teadlikkus sel-
lest haigusest on suur. Kärntõbi, aga 

eriti alveolaarne ehhinokokoos olid 
Eestis uuringu eelsel ajal vähem tähe-
lepanu pälvinud. Võimalik küll, et pal-
jud teadsid kärntõbe, ent ei pidanud 
seda väga ohtlikuks, kuna koduloomi 
saab sellest terveks ravida. 

Marutaudi Eesti linnarebased prae-
gu ei levita [11]. Küll aga on vaja tead-
vustada rebastega levivat inimesele 
eluohtlikku haigustekitajat alveokokk-
paelussi. Meie töörühma uuringud on 
näidanud, et ligi kolmandik loodus-
keskkonnas elavaid rebaseid on selle 
parasiidiga nakatunud [8], linnare-
bastest aga umbes 7% [7, loe lähemalt 

9%10%12%35%38%52%61%75%
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Mida tuleks ette võtta?
Kas meeldib kohata
või pigem häirivad?

Põhiprobleemideks peeti

Piirata arvukust 58%
Mitte midagi 32%
Hävitada 8%
Soodustada 2%

Ei häiri 49%
Häirivad vähe 23%
Meeldib linnas kohata 13%
Häirivad väga 9%
Häirivad, kui neid näen 6%

Haiguste levitamist
Koduloomade ründamist
Liiklusõnnetuste põhjustamist

◊ 6. Kokku võttes: linnainimeste uue naabri suhtes ollakse heatahtlik, aga mõõdu
kalt ettevaatlik

lusõnnetuste põhjustamist

◊ 5. Põhiprobleemid, mida küsitletute meelest tekitavad linnas käivad rebased. 
Sellele küsimusele ei vastanud kõik küsitletud, vaid 1023 inimest
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10]. Seetõttu on oluline elanikkonda 
teavitada alveokokk-paelussi levikust 
ja ohtlikkusest inimestele.

Pooled vastajad pidasid prob-
leemiks, et rebased võivad rünnata 
koduloomi. Laste ründamist pidas 
ohuks 35% vastajatest ja vanurite rün-
damist 9%. Jooksjate ja jalgratturite 
ründamist pidas võimalikuks ohuks 
10% vastanuid. 

Hirmu rünnete ees ei tohi alahin-
nata, see on tugev suhtumise mõju-
taja. Samas võime lugejat rahustada: 
kuigi rebased on tunginud kallale kas-
sidele ja kodulindudele, on terve reba-
ne ülimalt harva rünnanud inimest 
[3]. Pigem hoiavad linnarebased ini-
mestest eemale ja valivad liikumiseks 

kellaaja, kui autosid ja jalakäijaid on 
vähem. Siiski ei maksa isegi julgeid, 
sõbralikke ja meeldiva olekuga reba-
seid sööta, et taiplik loom ei õpiks ini-
mese ligi tikkuma.

Ohu, et rebased võivad põhjustada 
liiklusavariisid, märkis ära 38% vasta-
jaid. Linnarebaste surma põhjustavad 
kõige sagedamini just liiklusõnnetu-
sed [1] ning kokkupõrge mootorsõi-
dukiga lõpeb rebasele enamasti väga 
kehvasti. 

Vaid 12% vastajaid leidis, et linnare-
bastega ei kaasnegi probleeme. Üldiselt 
oli probleemide teadvustamine otse-
selt seotud suhtumisega: mida rohkem 
probleeme vastaja esile tõi, seda roh-
kem linnarebased teda häirisid. 

Linnarebased muutuvad Eestis jär-
jest tavalisemaks. Osas linnades on 
nad juba püsielanikud, mujal liigu-
vad veel asula ja lähipiirkonna loo-
duse vahet. Ettevaatus nende suhtes 
pole kindlasti liiast. Samas ei tasu 
neid kauneid loomi linnades vaenama 
hakata, sest kui peame kinni hügiee-
ni- ja ohutusnõuetest, ei kujuta lin-
narebased meile kuigi suurt ohtu. 
Vähendades rebaste ligipääsu prügi-
kastidele, kompostihunnikutele, loo-
matoidule ja muudele võimalikele 
toiduallikatele ning teavitades nende 
abinõude tähtsusest kaaslinlasi, on 
võimalik rebaste arvukust linnades 
hoida väiksena ka drastilisi meetmeid 
võtmata. 
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Keskkonnaprobleem

Vastaja Tallinnast:
Tallinna lennujaama territooriumil 
ja sellest põhja pool pesitses aastatel 
2003–2007 rebane ehitusjäätmetega 
rikastatud tühermaal. Peale lennujaa-
ma territooriumi laiendamist on reba-
sed kolinud lennujaama lõunaserval 
olevate tehnorajatiste piirkonda, pesit-
sedes täpselt loodusmaastiku (Mõigu 
mets ja raba) ja tööstusmaastiku pii-
ril. Siiski on lennuvälja territooriumil 
jahilkäik, sealhulgas lennuraja ületa-
mine rebastele igapäevane tegevus.

Vastaja Tallinnast:
Suvel ja sügisel uuris [rebane] põhja-
likult aiagrilli ja kassile jäetud toidu-
jääkide kaussi õues. Muul ajal on liht-
salt aiast läbi jooksnud järgmistesse 
aedadesse. Olen üritanud teda pildista-
da, kuid pole õnnestunud. Kord nägin 
rõdult, et on maja nurga taga auto-
de vahel, kuid ju ta tunnetas kuidagi 
minu kohalolekut ja ei tulnud edasi, 
kuigi tavaliselt on rõdu alt läbi käinud. 
Kord olin parasjagu rõdul, kui naabe-
raedadest kostis kolinat. Ju siis ajas 
rebane seal midagi ümber või 
märkasid koerad teda ja ajasid 
ise midagi ümber, igatahes kõik 
naabruse koerad hakkasid hauku-
ma. Mõni sekund ja rebane juba 
liduski tuldud teed mööda või ka 
umbropsu mööda aiaservasid. Kord 
kuus näeb rebast Laagri kandis kind-
lasti ja nii hämaral kui ka pimedal ajal.

Vastaja Viljandist:
Naabrite juures astus [rebane] paar 
sammu läbi lahtise rõduukse tuppa 
(toas oli toajänes). On viinud ära õue 
jäetud jalanõusid ja kakelnud kassi-
dega, vahel öösel on kuulda rebase 
haukumist. Meil jalutab [rebane] pea 
igal õhtul/öösel terassilt läbi. Kui 
suvel grillitakse, on rebane kindlas-
ti läheduses, suvel ja kevadel on teda 
näha kuurilobudiku katusel päikese 
käes peesitamas.

Vastaja Pärnust:
Täiskasvanud rebased on pelgliku-
mad, pojad valdavalt mängivad. Ei 
poeg ega täiskasvanud rebane, kuigi 
on harjunud inimese lähedusega, ei 
lase inimest enda ja tagala (metsa 
või võsa) vahele. Nad on väga maiad, 
armastavad (koonu viltu tõmma-
tes) maasikaid süüa; paku peale jäe-
tud pooliku õllepudeli kaela limpsi-
da – oleks jõudnud pildistada, oleks 
õlletehaselt reklaamiraha nõutanud! 
Kiiresti kohanevad inimesega, kui 

on lootust süüa saada. Istuvad, 
pigem lamavad ja jälgivad ini-

meste tegevust 
tihti tunde; 

tulevad uudistama poole meetri kau-
gusele, kui neid ei toida. Pojad augus-
tis võtavad süüa peo pealt. Poeg 
oktoobris otsib toidu pärast inime-
sega kontakti. Meid nähes rebane oli 
alati valves, käitus kas uudishimuli-
kult või näiliselt ükskõikselt.

Vastaja Pärnust:
Loom revideeris järjest kõiki prü-
gikaste, kokku 4–5 tükki. Hüppas 
nende peale, kui kaan oli lahti, tuh-
nis niisama. Ühe prügikasti kinni-
se kaane trügis ninaga lahti ja tuh-
nis siis seal. Igal pool kordus sama 
tegevus: serval istudes tuhnis ta jär-
jest prügikasti sisu välja kasti kõrva-
le. Kui leidis midagi sobivat, hüppas 
maha, sõi, ja siis hüppas kasti otsa 
tagasi ja tuhnis edasi. Oli õhtune 
aeg, aga liikumas oli kümneid ini-
mesi, kes looma näiliselt ei häirinud. 
Viimase kasti juurest võttis ta mida-
gi hambusse ning ronis sellega vana 
mudaravila aeda.

Vastaja Pärnust:
Ta oli prügikonteineri juures. Läksin 
prügi viskama, siis nägin. Otseselt 
sinna konteinerisse ta ju ei saa, tuh-
nis seal ümber (prügi on ka kontei-
neri ümbruses, mõni viskab hulku-
vatele kassidele sinna midagi jne). 
Rebane ei teinud minust väljagi ja 
tuuseldas edasi. Mina olin rohkem 
üllatunud kohtumisest kui tema.
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Meie esivanemad on rebast ikka 
pidanud toredaks ja targaks loomaks 
ning osakese oma teadmistest ja fan-
taasiatest rebase käitumise kohta 
jäädvustanud arvukates muinaslugu-
des. Ka praegusest ajast saab kord 
muinaslugu ja äkki paneb tulevikus 
keegi ka linnarebase mõne muinas-
jutu sisse. 

1.  Bateman, Bill; Fleming, P. A. 2012: Big city 
life: carnivores in urban environments. – 
Journal of Zoology 287: 1–23.
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carnivore interactions in Norway: how 
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Liivi Plumer (1989) ja Urmas Saarma 
(1967) töötavad Tartu ülikooli ökoloogia- 
ja maateaduste instituudi zooloogiaosa-
konnas.
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Vastaja Pärnust:
Rebane oli roninud õunapuu otsa. 
Õunapuul istusid varesed, kes hää-
lekalt ta peale karjusid. Tegin maja 
ukse lahti (olin umbes kahe meet-
ri kaugusel) ja viskasin rebase suu-
nas kivi, ta hüppas puu otsast alla ja 
jooksis umbes kolme meetri kaugu-
sele. Võtsin koridorist kinga ja viska-
sin rebast veel kord, ta taganes, kuid 
siis sööstis minu poole tagasi; võttis 
kinga hambusse ja jooksis koos kin-
gaga minema. Järgmisel päeval leid-
sin kinga naabrite aiast umbes 60 
meetri kauguselt majast.

Vastaja Tartust:
[Rebane] tuli titena ukse taha süüa 
paluma. Oli väga kõhn ja tuikuv. 
Jäigi meile, tõi ka nälginud venna 
meile sööma. Vend oli arg, aga plika 
julge, käis toas nagu oma peni ringi. 
Armastas Rakvere pihve, viine-
reid ja kõike muud töödeldud liha. 
Kapsasupist korjas välja porgandid, 
need ei kõlvanud süüa. Kissell ja 
igasugused kommid olid ka päris 
head. Ükskord andsin toorest seali-
ha: ehmatas ja hüppas eemale mitu 
korda, siis viis minema ja peitis 
maha.

Kui keegi külla tuli, siis uuris teda 
ega lasknud silmist. Abikaasa narris 
teda vahel: algul solvus ja läks õue 
ära, hiljem ei teinud sellest enam 
välja. Nimi oli Liisu. Kutsumise 

peale tavaliselt tuli, vahest tegi, et 
ei kuule. Nägin teda Ihaste bussi-
peatuse juures kassiga mängimas, 
pidasin auto kinni ja ütlesin Liisule 
„Marss koju!“ ja ta pistis kodu poole 
punuma.

Aasta lõpus tekkis tal peika. Liisu 
oli küllalt ülbe plika: kui peika talle 
mingi hiiresuuruse pala andis, siis 
Liisu nuusutas ainult ja kõndis ülbelt 
eemale. Peika viis talle uuesti pala-
kese, Liisu hakkas siis väga vastikust 
tundva näoga sööma. 

Aprillis sündisid 6 titte õues kõr-
valhoone all koerakuudi ligidal. Liisu 

ja kaukaaslane [Kaukaasia lamba-
koer] olid sõbrad. Kuna Liisu oli 
laste isa vastu riiakas, siis vist papa 
jättis pere maha, aga võibolla sai ka 
surma. Liisu kasvatas lapsed viine-
rite, pihvide ja kõigi muu hea peal 
üles. Vedas neile ka 300-grammised 
šokolaadid, mis meile külalised tõid. 
Käis ka kalavargil jõe ääres, tõi koju 
lastele päris suuri haugisid. Ükskord, 
kui mul ei olnud talle momendil 
midagi anda, ütlesin, et kasvata ise 
ka oma lapsi. Marssis minema ja tuli 
poole tunni pärast musta kanaga 
tagasi laste juurde.

Hoolimata ahvatlusest tasuks hoiduda rebaseid toitmast, et kiire taibuga loom 
püsiks oma loomulikus keskkonnas. Enamgi veel, ka toidujäätmed tuleks paiguta
da nii, et punasabad jaole ei pääseks 
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Eestis pesitseb kolme liiki viusid, eksikülalisena koha
ti tänavusel viuaastal veel neljandatki. Nende eris
tamine võib näida keeruline, kuid on siiski märksa 

lihtsam kui orienteeruda muu maailma viude 
mitmekesisuses. 

Ülo Väli

Viud on enim 
varieeruva 
su lestikuga 

linnurühmi. Tava-

li selt erinevad omavahel välimuselt 
noor- ja vanalinnud, mõlemas vanu-
serühmas leidub omakorda eri värvi 
vorme, kes pealegi isekeskis laialt 
varieeruvad. See pole keeruliseks tei-
nud mitte ainult viude määramise, 

vaid ka nende süstemaatilise jaotamise. 
Viude perekondi, liike ja alamliike on 
läbi aegade korduvalt liidetud ja lahu-
tatud, ümber tõstetud ja uusi loodud.

Viimaste aastate geeniuuringud 
on taksonoomilisi muudatusi tublis-
ti hoogustanud [1, 16]. Üsna raske 
on selles virvarris järge pidada ja 
pole välistatud, et isegi siinse kirjuti-
se koostamisest ilmumiseni on viude 
süsteem juba uuenenud. 

Võrreldes inglis- ja ladinakeelsete 
nimetuste muutlikkusega, on viude 
eestikeelsed nimetused olnud vii-
mastel aastakümnetel üsna stabiil-
sed. Praegu kannab eesti keeles nime-
tust viu 63 haugaslaste sugukonna 

◊ 2. Aafrikas pesitsev kiltmaaviu (Buteo augur) on meelde
jäävaima välimusega viusid nii oma laiade tiibade kui ka 
kontrastse värvuse tõttu

Aasta lind
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liiget [5], kes jagunevad enam kui 
kümnesse perekonda. Neist tulebki 
siin kirjutises juttu. Selguse huvides 
peab siiski kasutama ka ladina- ning 
mõnikord isegi ingliskeelseid nime-
tusi, nende puhul olen võtnud alu-
seks hiljuti ilmunud maailma lindude 
nimestiku [13].

Liigirikkaim viude seas on pere-
kond Buteo. Sellesse kuulub ka üks 
maailma arvukamaid röövlinnulii-
ke hiireviu (Buteo buteo). Hiireviu 
on levinud ulatuslikul alal Euraasias 
ning tal on praegu eristatud kahek-
sa alamliiki. Suuremas osas Mandri-
Euroopast ja Briti saartel elab Buteo 
buteo buteo, Ida-Euroopas ja Lääne-
Aasias B.  b.  vulpinus, Kaukaasias 
B. b. menetriesi. Mitu alamliiki pesit-
seb väikestel saartel: Assooridel 
B. b. rothschildi, Kanaaridel B. b. insu-

larum, Korsikal ja Sardiinias B. b. arri-
gonii, Sitsiilias ja mujal Lõuna-Itaalias 
B. b. pojana ning Madeiral B. b. har-
terti. Veel hiljuti oli hiireviul ligi poole 
rohkem alamliike, kuid praeguseks on 
need tõstetud liikide staatusse. 

Taliviul (Buteo lagopus) on vähe 
alamliike, kuid nendegi kohta on eri 
arvamusi. Nominaatalamliik (s.t alam-
liik, mille nimetus on sama mis lii-
ginimetus) B.  l.  lagopus pesitseb 
Põhja-Euraasias. Mõnedel andmetel 
piirdub tema levila peamiselt Lääne-

Palearktikaga ning Jenissei jõest ida 
pool pesitseb juba teine alamliik 
B. l. menzbieri. Teiste autorite meelest 
peaks viimati nimetatud alamliiki kuu-
luma ka ida pool ja Kamtšatkal elut-
sev alamliik B. l. kamtchatkensis, keda 
mõni arvab leiduvat ka Vaikse ookeani 
rannikul Põhja-Ameerikas. Ühel mee-
lel ollakse selles, et Põhja-Ameerikas 
pesitseb valdavalt B. l.  sanctijohannis, 

kellel näiteks erinevalt teistest taliviu 
alamliikidest leidub ka tume vorm. 
Taksonoomilist segadust on tali viud 
ise suurendanud, olles ristunud hii-
reviuga: selle kohta on teateid nii 
Norrast [12] kui ka Soomest [9].

Tänavu lisandus Eesti linnustiku 
nimekirja stepiviu (Buteo rufinus), kelle 
nominaatalamliik B. r. rufinus pesitseb 
Kagu-Euroopa ja Aasia metsasteppi-
des, steppides ning poolkõrbetes ja rän-
dab talvitama Lõuna-Aasiasse. Eestile 
lähimad pesitsusalad jäävad Ungarisse 

ja Ukrainasse, kust 
küllap pärineb meil-
gi kohatud isend. 
Põhja-Aafrikas elab 
aga stepiviu paik-
ne alamliik B.  r.  cir-
tensis, keda on vii-
mastel aastatel üha 
sagedamini kohatud 

Lõuna-Euroopas. Näiteks Hispaanias 
ja Itaalias on see alamliik loonud püsi-
va asurkonna ning mõnikord ristub seal 
ka hiireviuga [6]. 

Aasia viude seas on alati liigina 
eristatud Buteo perekonna kogukai-
mat esindajat ida-stepiviud (B.  hemi-
lasius), kes elab maailmajao idaosa 
steppides ja mägismaadel. Viimasel 
ajal on eraldi liikidena eristatud ka 
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◊ 1. Ruugeviu (Buteogallus meridionalis) on oma perekonnast kõige vähem 
veega seotud ja sarnaneb elukommetelt pigem meie hiireviuga

◊ 3. Sooviu (Buteogallus urubitinga) armastab vee lähedust
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varasemaid hiireviu alamliike Jaapanis 
(B.  japonicus), Himaalajas (B.  refec-
tus) ning Aasia ja Aafrika piiril asuval 
Socotra saarel (B. socotraensis).

Aafrikas leidub Buteo perekon-
na viusid enam-vähem niisama 
arvukalt kui Euraasias. Peale eelni-
metatud stepiviu alamliigi pesitseb 
Aafrika mandril veel viis liiki viusid: 
somaali viu (B.  archeri), kiltmaa-viu 
(B.  augur; ◊ 2), palmiviu (B.  augu-
ralis), tähnikviu (B.  oreophilus) ja 
lõuna-tähnikviu (B.  trizonatus). Ka 
Madagaskaril elab oma, madagaska-
ri viu (B.  brachypterus). Cape Verde 
saartel pesitsev endeemne kapver-
di hiireviu (B.  b.  bannermani) arvati 
vahepeal omaette liigiks, kuid viimas-
te seisukohtade järgi [13] on ta taas 
taandatud hiireviu alamliigiks.

Enamik Aafrika viusid on paik-
sed, vaid mõned asurkonnad teevad 
lühimaarändeid, kuid kindlasti tuleb 
Aafrika liikide hulka arvata ka siia 
talvitama rändav hiireviu alamliik 
B. b. vulpinus.  

Kõige viurikkam maailmajagu on 
Ameerika. Esmapilgul tekitab sealse-
te liikidega tutvumisel kindlasti sega-
dust asjaolu, et eurooplase kõrvale 
harjumuspärase ingliskeelse buzzard 
asemel kannavad seal kõik viud hoo-
pis nimetust hawk. Selle nimetuse all 
tuntakse siinpool ookeani ju hoopis 
haukaid. 

Nimest hoolimata pesitseb Põhja-
Ameerikas peale holarktilise levila-
ga taliviu veel viis perekonna Buteo 
liiki, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas 
leidub aga veel teist sama palju 
liike. Selle perekonna viusid jätkub 
ka näiteks Hawaiile ja Galápagose 
saartele. 

Ameerika rikkus ei piirdu Buteo 
viudega, peale nende on seal veel 
hulk liike, kes on jagatud teistesse 
perekondadesse. Näiteks selvaviude 
(Leucopternis) hulka kuulus veel hil-
juti kolmteist erksa mustvalge sulesti-
kuga neotroopilist lindu, kes on prae-
guseks geneetiliste analüüside järgi 
arvatud mitmesse perekonda. 

Perekonda Buteogallus kuulub 

üheksa Kesk- ja Lõuna-Ameerika 
liiki, kellest enamik on seotud veega: 
mangroovide, soode, jõe, mereran-
na ja teiste märgaladega (◊ 1, 3). Vee 
lähedal elavate liikide toidueelistused 
võivad erineda meie ettekujutusest 
viude saagist, näiteks on mitu liiki 
spetsialiseerunud krabide püügile. 
Vaid üht liiki hõlmavasse perekonda 
Busarellus kuulub veelembene kala-
viu (B. nigricollis; ◊ 4), kelle põhitoit 
– kalad – võib samuti tunduda Eesti 
viuhuvilisele ootamatu.

Uue Maailma tuntuim viu on kahtle-
mata punasaba-viu (Buteo jamaicen-
sis), keda võib pidada meie hiire-
viu Põhja-Ameerika analoogiks: ta on 
suurima levilaga ja üks arvukamaid 
sealseid röövlinde, kes asustab väga 
erisuguseid elupaiku; tema sulestik 
on ülimalt varieeruv ning tal erista-
takse üle kümne alamliigi. Punasaba-
viu hääl on saanud tuttavaks ka fil-
mihuvilistele: just selle liigi kriiskavat 
hüüdu on peetud sobivaimaks tausta-
heliks vesternides, isegi siis, kui kaad-

◊ 4. Kalaviud (Busarellus nigricollis) võib tihti kohata väiksemate veekogude ääres kalu varitsemas
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ris lendab parajasti mõni kondor või 
kotkas. 

Punasaba-viu on Põhja-Ameerikas 
paikne või lühimaarändur, aga näiteks 
kattuva levilaga ja isegi temaga ristuv 
[14] preeriaviu (Buteo swainsoni) lii-
gub sadadesse, mõnikord isegi tuhan-
detesse isenditesse ulatuvate parve-
dena siinsetest preeriatest talvitama 
Lõuna-Ameerika pampadesse. 

Lõuna-Ameerikas võib sagedami-
ni kohata viude perekonna väikseimat 
esindajat väikeviud (Rupornis magni-
rostris), kes saab hakkama igasuguses 
maastikus metsast asulani (◊ 5). 

Mitu Ameerika viuliiki on röövlin-
dude kohta harukordselt sotsiaal-
sed. Galapagose viu (Buteo galapa-
goensis) harrastab nn kooperatiivset 
polüandriat: ühe emaslinnuga elab 
koos mitu isaslindu, kellel kõigil on 
pesitsemisel tähtis roll [7]. Nagu loo-
duses sageli, püüab emaslind võima-
likult paljudelt partneritelt järglastele 
geene saada, kuid sellel liigil ei piirdu 
isaslindude osa üksnes viljastamisega, 
vaid nad osalevad ka poegade toitmi-
sel. Tavaliselt on sääraseid partnereid 
kaks või kolm, mõnikord aga koguni 
kaheksa. 

Ka Põhja- ja Kesk-Ameerikas levi-
nud rüütelviu (Parabuteo unicinctus) 
on kooperatiivne pesitseja, kuid eri-
nevalt eelmainitud liigist on pesit-
susrühma liikmed omavahel sugula-
sed: pesitsuspaari abistavad eelmiste 
aastate pojad [3]. Abi ei seisne mitte 
ainult enese püütud saagi toomises 
poegadele, vaid ka jahti peetakse ühi-
selt. Kuni kuueliikmeline rüütelviude 
jahisalk võib sel moel murda endast 
suurematki saaki. Niisugune ühine 
saagijaht on röövlindude seas ebata-
valine ning meenutab pigem imetaja-
test suurkiskjaid, näiteks hundikarja. 

Eriliselt sotsiaalse käitumise 
tõttu on rüütelviu olnud õhtumaa-
des populaarne jahikull. Vangistusest 
põgenenud rüütelviud on näiteks 
Suurbritannias pesitsenud edukalt ka 

looduses. Tugev võõramaine konku-
rent avaldab kindlasti mõju kohali-
kele kullidele ja teistelegi liikidele. 
Kuna vangistuses peetavate lindude 
arv on suur, leidub ka puuripõgenik-
ke palju ning oht kohalikule elustiku-
le on seega märkimisväärne.

Mõned viud meenutavad teisi 
linde. Ameerika viudest on näi-
teks mustviu (Buteo albonotatus) 
nii värvuse kui ka lennustiili poo-
lest äravahetamiseni sarnane kalkun-
kondoriga, kellega ta sageli seltsib. 
Võimalik, et selle mimikri eesmärk 
on tähelepandamatu 
ligipääs oma saagi-
le, kes kondori rün-
net ei oska oodata, 
või eesmärk hoopis 
tagada, et väiksemad lii-
gid ei ahistaks [17]. 

Mitu viuliiki ei püüa 
aga kedagi otseselt kopee-
rida, kuid on evolutsioonis 
siiski kujunenud teiste liikide 
sarnaseks. Näiteks väänjalg-viu 
(Geranospiza cae-
rulescens) on väli-
muselt kana- ja 
loorkulli vahe-
pealne, pikka-
de jalgade tõttu 
on ta inglise kee-
les saanud nime-
tuse crane hawk 
(◊  6). Eestikeelse 
nimetuse on sel-
lele liigile andnud 
omapärane jahi-
viis. Nimelt turnib 
ta sageli puutüvedel 
ning proovib oma 

pika jalaga õõnsustest linnupoegi, roo-
majaid või muud suupoolist välja kou-
kida. Edule aitab kaasa võime painuta-
da jookset nii ette- kui ka tahapoole. 

Kotkasviu Geranoaetus melano-
leucus ning kaks hiidviu Buteogallus 
liiki asustavad Kesk- ja Lõuna-

Ameerikat. Nagu 
nende nimetuski 
viitab, on tegu kot-
kasuuruste röövlin-
dudega, kelle elu-
viis ja toituminegi 
on kotkalik. 

H a u g a s v i u d e 
(Butastur) pikk 

saba meenutab tõepoolest haukaid, 
aga kuna neil on ka pikad saledad 
tiivad, sarnanevad nad välimuselt 
pigem loorkullidega. Selle perekon-
naga tutvust tehes aga lahkusime 
juba Ameerikast: kolm haugasviuliiki 
pesitsevad Lõuna-Aasias ja üks troo-
pilises Aafrikas. 

Seni ei ole veel üldse olnud juttu 
herilaseviudest. Sellepärast, 

et ülejäänud viud on füloge-
neetiliselt ühtne rühm, kuid 

herilaseviud on neile ühed 
kaugeimad sugulased, 

veel kaugemad on päe-
varöövlindudest vaid 
kalakotkas ja pistrikud 
[15]. 

Herilaseviuliike 
on vähe, ent vär-

v u s v a r i a n t i -
de rohkuselt 
on nad maa-
ilma röövlin-

dude seas esi-
rinnas. Põhjusena on pakutud 
taas mimikrit. Kui eespool kir-
jeldatud mustviu püüab end 
näidata tegelikust ohutumana, 
siis herilaseviude puhul on asi 
vastupidi. 

Meilgi pesitseva herilase-
viu (Pernis apivorus) puhul 
on näiteks oletatud, et noor-
lindude sarnasus pisut tuge-
vama hiireviuga võib vähen-
dada kanakulli rünnete 
riski [4]. Et aga ka hiireviu-
sid leidub kanakulli saagis 

◊ 5. Välimuselt ühtaegu nii raudkulli kui ka hiireviud meenutava 
väikeviu (Rupornis magnirostris) tavalisust iseloomustab tabavalt 

tema ingliskeelne nimetus roadside hawk 
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Herilaseviuliike on vähe, ent värvus
variantide rohkuselt on nad maailma 
röövlindude seas esirinnas.
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küllaltki sageli, näib tõenäolisem 
hüpotees, et herilaseviud püüavad 
sarnaneda mõne tugevama kotkalii-
giga [8]. Euroopa kotkaste hulgast ei 
leia sarnaseid kuigi palju, aga heri-
laseviu kümmekonnast värvusvor-
mist igaüks sarnaneb mõne troopi-
lise kotkaga ning troopikas veedab 
see liik, eriti noorlinnud, suure osa 
oma ajast. 

Samasugust mimikrit on tähel-
datud ka teistel herilaseviudel: nii 
Ida-Aasias pesitsev tutt-herilaseviu 
(P. ptilorchynchos), kes on meie liigi-
ga nii lähedane, et võib temaga ristu-
da, kui ka Indoneesias ja Filipiinidel 
elav vööt-herilaseviu (P.  celebensis), 
keda viimasel ajal on soovitatud jaga-
da kaheks liigiks [11], on äravaheta-
miseni sarnased Kagu-Aasia tuttkot-
kastega (Spizaetus) [2]. 

Vaid kolme-nelja liigiga pere-
konna Pernis liikmete arv piirdub-
ki. Peale selle leidub ka Uus-Guineal 
kaks liiki herilaseviusid, kuid nemad 
on eristatud omaette perekonda 
Henicopernis, sest nii geneetiliselt 
kui ka mitme välistunnuse poolest 
on nad meie herilaseviudest üsna 
erinevad [10]. 

Sellega oleme viumaailmale kiire 
ringi peale teinud. Loodetavasti 
õnnestus lugejal vähemalt pisut-
ki saada selgust, kuivõrd rikkalik-
ku seltskonda kuuluvad Eesti viud 
maailma plaanis. Järgmistes artiklites 
vaatleme lähemalt, kuidas meie oma 
viud kodumaal ja laias ilmas viuasju 
ajavad. 
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Valge viu

Ehkki heledat viud koha-
tes tuleb esimesena meel-
de taliviu, leidub ka meil 

pesitseval hiireviul ja herilase-
viul heledaid värvusvorme, 
nagu võis näha Eesti Looduse 
kevadiste numbrite fotodelt. 
Sellistel heledate vormide isen-
ditel leidub siiski alati rohke-
mal või vähemal määral ka 
tumedaid sulepartiisid. 

Tänavu 2. juu-
nil kohtasin ühel 
Tartu-lähedasel 
raiesmikul varit-
semas aga hiire-
viud, kellel tume-
dad suled puudu-
sid hoopiski. Tegu 
oli nn leukistli-
ku linnuga, kellel 

arenguhäire tõttu on tekkinud kogu 
sulestikus pigmendipuudulikkus. 

Mõne definitsiooni järgi võib 
seda viud nimetada ka osa-

liselt albinootiliseks isen-
diks, kuid erinevalt tüüpi-
listest albiinodest olid selle 

viu jalad ja nokk normaalse 
värvusega ning silmad ei olnud 

punased, vaid üksnes pisut tava-
pärasest heledamad. 

Kuigi käin seal kandis tihti, 
ei ole ma valget viud seal roh-
kem kohanud. Tõenäoliselt ei 
olnud tegemist pesitseva isen-
diga. Leukistlikke hiireviusid 
leidub väga harva, kuid neid 
on siiski märgatud ka mujal 
Euroopas. Samuti on seda 
laadi isendeid nähtud hiireviu 
Põhja-Ameerika „analoogil“ 
punasaba-viul.
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◊ 6. Lendav väänjalgviu 
(Geranospiza caerulescens) mee
nutab kotkatiibadega kanakulli
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nutab kotkatiibadega kanakulli
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Kommenteerib zooloog Henn Timm:

Loomad on nii noored, et tunnu-
seid ei ole eriti näha. Rõngusside 
spetsialisti Tarmo Timmi meelest 
võivad need olla noored ilukaanid 
(Hemiclepsis marginata), kes on hil-
juti lahkunud ema kõhu alt. Seal veet-
sid nad noorpõlve sõbralikus kobaras.  

Miks nad jalale tulid? Sest just see 
inimene sattus nende lähedale. Miks 
nad end jala külge kinni imesid? Neil 
polegi millegi muuga aluspõhjale kin-
nituda kui iminappadega. Verd nad 
tõenäoliselt ei imenud.

Ilukaanid toituvad peamiselt kala-
dest ja kahepaiksetest, võib-olla ka tigu-
dest. Arvatavasti leidub noori kaane 
rohkem soojal ajal. Seda kinnitab ka 
praegune juhtum.

NÜÜD SAAD 
puukborrelioosi

testi ise teha!
Lihtne ja mugav puukborrelioosi tuvastamise kodune kiirtest 

annab Sulle teada, ega Sa pole borrelioosi nakatunud.
Tee test alates 2.-4. nädalast pärast puugihammustuse 

avastamist ja 10 minutiga on usaldusväärne vastus käes.

Vaata www.tervisetestid.ee või külasta apteeki!ww.tervisetestid.ee või külasta

Ähijärve ujumiskohas supel-
nu avastas veest välja tulles 
oma labajalal ühe suurema 

ja kümneid väikesi pruune kaani-
maime, umbes 5–10 mm pikkuseid. 

Need olid nii kõvasti kinnitunud, et 
tuli eemaldada pintsettidega. Mitte 
ühelgi teisel seal korduvalt supelnul 
ei ole olnud kordagi kaane. Kas see 
noormees oli seisnud „kaani pesas“? 

Oleks huvitav neist loomakestest 
midagi lähemalt teada? Kuidas on 
lugu nende hobu-, järve- ja apteegi-
kaanidega?

Tiit Pääsuke

Salapärane kaanipesakond Ähijärvel
Panin tähele
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Huvitav Eesti

Omal ajal, kui maastik oli lagedam ja tuultele roh
kem valla, leidus LõunaEestis tuuleveskeid üksjagu. 
Tihtipeale tehti tuulikud seal kandis puidust, seetõttu 
kippusid kasutuseta jäänud ehitised üsna kiiresti lagu
nema. Nõnda on iga tänini alles jäänud puitveski vaata
misväärsus, KaguEestis suisa haruldane kultuurimäles
tis. Üks selliseid asub Misso vallas Hürsi külas.

Katre Palo

Eestis on ehitatud kahte tüüpi 
tuuleveskeid: pukk- ja Hollandi 
tuulikuid. Pukktuulikud olid 

enamasti levinud Lääne-Eestis ja saar-
tel. Peast tuulde pööratav Hollandi 
tuuleveski oli aga hilisem nähtus ning 
neid ehitati igale poole: sinna, kus 

Hürsi veski Tsiistrenukas
Hürsi veskikivid tootsid üsna jämedat jahu, seetõttu ristisid kohalikud elanikud tuuliku tikuvabrikuks 
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olid tuuliku tööks vähegi soodsad 
olud. 19.  sajandi lõpus ja 20.  sajandi 
alguses võis Eestit pidada suisa tuu-
likumaaks, sest neid oli tõepoolest 
palju: üle tuhande. 

Haruldus Hürsi külas. Võrumaal 
Misso–Tsiistre teelt paistab üle põllu 
päevinäinud maamärk: Hürsi tuu-
leveski. Viie korruse ja puitkehan-
di poolest on see Eestis omataoliste 
hulgas kindlasti üks haruldasemaid. 
Enamasti olid need ehitised nelja 
korrusega, tihti ka kivist. Ilmselgelt 
lisab väärtust asjaolu, et veski on 
senini säilinud, ehkki kehvas seisu-
korras.

Hürsi veski rajaja on Tsiistrenuka 
kohalik talumees Mihkel Kommer: ta 
julges suurelt unistada ja tegutseda. 
Peale selle, et Kommer ehitas neli 
linnatüüpi maja, soovis ta rajada ka 
omalaadse tuuleveski. Innukas talunik 
kutsus selleks kohale Saaremaa 
meistrid. Tõenäoliselt ajendas tuulikut 
rajama ka asjaolu, et Tsiistrenuka 
jõed on väikesed ja nigela veehulgaga, 
mis ei võimaldanud vesiveskeid kogu 
aeg töös hoida. Huvitav on asjaolu, 
et kuigi meistrid tulid Saaremaalt, 
ei leia sealt kandist samalaadseid 
tuulikuid, teadaolevalt ei ole selliseid 
Saaremaale isegi ehitatud. 

Eestis on viiekorruselisi tuulikuid 
säilinud kõigest neli: peale Hürsi veel 
Peebu, Võnnu ja Koni veski Tartumaal 
ning Vana-Prangli veski Põlvamaa 
talurahvamuuseumi õuel. 

Hürsi tuulik sai valmis 1876. 
aastal ning see tegutses järjepanu üle 
kuuekümne aasta. Siin käisid vilja 
jahvatamas nii lähikonna külade 
elanikud kui ka kaugem rahvas. On 
teada, et ka Misso mõisa teravilja 
käidi jahvatamas Hürsil. Head 
toodangut siinsed veskikivid siiski ei 
andnud: jahu tuli liiga jäme. Sestap 
ristisid kohalikud elanikud tuuliku 
tikuvabrikuks.

Viimased kotitäied jahu tuli Hürsi 
veskist 1942.  aastal. Ainulaadse 
arhitektuurimälestisena oli see 
hiljem mõnda aega muinsuskaitse all, 
nüüdseks enam mitte. Ometi on tegu 
olulise ajaloo- ja maastikumärgi ning 
väärtusliku pärandkultuuriobjektiga. 

Kuna ehitis on aastakümneid 
seisnud kasutuse ja hooleta, on 
selle seisukord kehv. Suur mure 
hoone kokkukukkumise pärast 
on sundinud Tsiistre kogukonda 
tegutsema. Sel suvel korraldati 
esimesed taastamistalgud, et päästa 
tuulik halvimast. Alustuseks koristati 
veski sisemus, tugevdati nurgapostid 

ja esimese korruse 
laetalad. Korrastatud 
on ka ümbrust: 
raiutud on võsa ning 
avatud vaade teelt 
tuulikule ja tuuliku 

juurest ümbruskonnale.
Tasub teada, et Hürsi tuuleveski 

ootab uut tegusat omanikku. 
Asjahuvilistel palutakse võtta 
ühendust Tsiistre seltsiga (tiitniilo@
gmail.com). 

Katre Palo (1978) on geograaf, Eesti 
Looduse toimetaja.

Tsiistre kogukond on asunud ainulaadset Hürsi tuulikut päästma: talgute raames 
on tugevdatud ehitise nurgapostid ning korrastatud ümbrust

Hürsi veski rajaja on Tsiistrenuka 
kohalik talumees Mihkel Kommer: ta 
julges suurelt unistada ja tegutseda. 
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Ilmastik

Tänavune 12. august jääb paljudele Ida ja LõunaEesti 
elanikele meelde harukordse rahepommitamise, äikese
raju või mõlema poolest.
Jüri Kamenik

Augustikuu teine kolma-
päev algas enamikus Eestist, 
eriti aga Pärnu‒Narva joo-

nest lõuna pool, päikeseliselt ja suvi-
selt soojalt. Ilmaolud muutusid kii-
resti väga lämbeks, sest kagust jõu-
dis Eesti kohale niiske troopiline õhu-
mass. Suurem osa päevast jätkuski 
haruldaselt lämbe ja rusuva ilmaga, 
mis tegi liiga eriti vanematele ja tundli-
kumatele inimestele – nägin ja tundsin 
seda ise Tartus olles. 

Keskpäevaks tihenes suurest niis-
kusest tingitud somp nii palju, et pil-
ved muutusid halvasti vaadeldavaks ja 
nähtavuskaugus vähenes vaid kümne 
kilomeetrini. Midagi sarnast meenub 
näiteks 2010. aasta 8. augusti hiidpagi 
eel, kuid toona lisandus Venemaa met-
sapõlengute suits. 

Üksiti arenesid Pärnu‒Narva joo-
nest lõuna pool väga võimsad torn-
jas-sakmelised kõrgrünkpilved 
(Altocumulus castellanus), mis on 

tuntud äikesekuulutajad.
Kuni õhtupoolikuni ehk umbes 

kella 16-ni püsis ilm rahulik. Ainult 
saartel ja Loode-Eestis hakkas sadama, 
ent tegu oli tasase lausvihmaga, mille 
ajal oli ilm võrdlemisi soe: 18‒23  °C. 
Samas Ida-Eestis ulatus niiske kuumus 
suisa 27‒32  kraadini. Eestis on selli-

sed niiskusolud harvad: kastepunkt oli 
kohati kuni 20  °C ja suhteline niiskus 
kuni 70%. Päike paistis ähmaselt läbi 
tiheda sombu, värvides kõrgrünkpilvi 
kollaseks ja oranžiks. 

Selline rahumeelsus ei püsinud igal 
pool. Kella  16 paiku arenes Viljandi 
kohal rünksajupilv, mis hakkas säh-
vides ja müristades liikuma Jõgeva 
poole. Peatselt kujunes Viljandi‒

Jõgeva joonel intensiivne äikesevöönd. 
Tasapisi nihkus see ida ja lõuna poole, 
sest uued kolded arenesid selles vöön-
dis järjest lõuna pool, pilved aga liiku-
sid idakirdesse. Üksikud äikesekolded 
tekkisid ka Kesk- ja Kirde-Eestis, kuid 
jäid üsna nõrgaks ega tekitanud rahet. 

Sadas ligi 10 cm läbimõõduga 
jääkuule. Esialgu tuli teateid üks-
nes tugeva äikese kohta. Seevastu 
õhtul kella 18‒19 paiku hakkas 

Viljandimaalt ja peat-
selt ka Tartumaalt tule-
ma jahmatavaid sõnu-
meid, pilte ja reportaa-
že erakordse hiidrahe 
kohta. Seisvate auto-
de klaasid, kasvuhoo-
ned ja eterniitkatused 

purunesid sõelapõhjaks või said suuri 
mõlke. Eriti võimas oli rahe Varal, 
Lähtel ja Saadjärve ääres, kuid ilmselt 
veel paljudes kohtades mujalgi. 

Poole üheksa paiku jõudis äike 
Tartusse: see oli väga tagasihoidlik, 
ainult mõned välgud ja hoovihm. Ent 
juba järgmiste tundide jooksul möl-
las võimas äike Tartumaa lõunaosas, 
Põlva-, Võru- ja Valgamaal; öö jooksul 

◊ 1. Lähtele, Varale ja Saadjärvele hiidrahe toonud pilv saju ajal Tartust nähtuna 

Erakordne hiidrahepuhang IdaEestis
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Seisvate autode klaasid, kasvuhoo
ned ja eterniitkatused purunesid 
sõelapõhjaks või said suuri mõlke.
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liikus see vöönd Venemaale ja Lätti. 
Parksepas, kus oli astronoomiahuvi-
liste kokkutulek, anti teada, et sel-
list välkude vaatemängu ei olnud aas-
taid keegi näinud: see hoidis taeva üle 
kahe tunni järjest lausvalge või tihe-
dalt vilkuvana. Rahe oli neljas nime-
tatud maakonnas väiksem ja enamas-
ti ulatus rahetera läbimõõt kuni 2 cm. 
Nõnda ei tulnud sealt ka märkimis-
väärseid teateid kahjustuste kohta.

Seevastu Lähtel, Varal ja Saadjärve 
juures oli hiidrahe terade läbimõõt 
kohati üle 5  cm, suurimad lausa 
7‒10  cm. Seega oli tõenäoliselt tegu 
Eesti rekordiga, sest seni teadaole-
valt on meil maha sadanud ainult 
kuni 7  cm läbimõõduga raheteri. 
Sellised jääkuulid langesid maapinnale 
2000.  aasta 29.  mail Kirde-Tartumaal 
ja Jõgevamaal [vt ilmarekordeid 2]. 

Kõnekas on fakt, et seal, kus rahe oli 
kõige rängem, purunesid isegi seisvatel 
autodel klaasid, kapotikaanele ja auto 
katusele tekkisid lausa sentimeetri-
sügavused mõlgid. Õnneks ei tulnud 
teateid inimohvrite kohta, ehkki oht oli 
suur, sest niisugused jääpallid võivad 
langeda kiirusega üle 100 km/h.

Mis põhjustas hiidrahe? Selline 
rahe tekib vaid eriti tugevate tõusva-
te õhuvoolude korral: õhk liigub neis 
30  m/s ja isegi kiiremini. Tõenäoliselt 
valitses väga suur CAPE ‒ vähemalt 
1500‒2000  J/kg, kusjuures see energia 
pidi säärase rahe puhul vabanema äkit-
selt. CAPE (Convective available poten-
tial energy) väljendab konvektsiooniks 
saada olevat potentsiaalset energiat. 

Ühtlasi oli tegu madala 
LI-ga (Lifted Index) ehk tem-

peratuurierinevus kerkiva õhu ja 
seda ümbritseva õhu vahel oli suur: 
indeks oli ‒4 °C või alla selle. Kui LI on 
alla nulli, siis on kerkiv õhk ümbritse-
vast soojem. 

12. augustil näis, et nii oligi: kuni 
hilise pärastlõunani valitses inversioon, 
mille puhul ei olnud piirkihi-rünkpil-
vi, kuid moodustusid kõrgrünkpilved. 
Ida-Eesti jäi õhtuni Venemaa antitsük-
loni lääneserva, kus valdas kuuma ja 
niiske õhu juurdevool (advektsioon), 
hoides inversiooni. Õhtul aga lähe-
nes läänest madalrõhulohk, mis muu-
tis tuulevälja (konvergents) ning andis 
tõuke konvektsiooni arenguks. 

Küllap oli inversioon selleks ajaks 
nõrgenenud. Üksiti näitasid ilmakaar-
did, et Ida-Eesti kohale oli tekkinud 
osatsüklon, mis soodustas tõusvaid 
õhuvoole. Sondeerimisandmeid Ida-
Eesti kohta ei ole, aga sama õhumassi 
kohta võib vaadata Velikije Luki ilma-
jaama andmeid. Juba öösel ulatus seal 
CAPE 600  J/kg, päevase soojenemise 
tõttu oli näit aga veelgi suurem. 

Arvatakse, et sellist hiidrahet või-
sid põhjustada ka ülirünksajupilved 
(supercell), mis tekivad tavaliselt väga 
suure CAPE ja tugeva tuulenihke 
tõttu. See oli võimalik, kuid tõen-
deid või kinnitusi näiteks radariand-
metena ei ole. Peamine tõend ongi 
hiidrahe. 

Ilmselt soodustas olukorda suur 
õhumasside erinevus, sest saartel kul-
ges õhtul 6-kraadine isoterm, aga Ida-
Eestis oli veel 16-kraadine samasoo-
jusjoon (õhutemperatuur 850 hPa pin-
nal, mis jääb umbes 1,5 km kõrgusele 
maapinnast). 

Ka 2000.  aasta 29.  mail oli sama-

sugune või veelgi suurem õhumas-
side erinevus. Toona jõudis Ida-
Eesti kohale lohk või väike osatsük-
lon, kuid see jäi üldjoontes Venemaa 
kuuma antitsükloni idaserva. Sellest 
on Eesti Looduses pikemalt kirjutatud 
2000. aasta septembrinumbris [1].

Hiidrahepuhangut saab ennustada. 
Õigustatult tekib küsimus, kas sellist 
rahet saaks prognoosida. See on võima-
lik, kui on olemas sondeerimisandmed. 
Paraku leidub Eestis väga vähe selliseid 
aeroloogiajaamu, kus sonde üles lastak-
se. Seda tehakse vaid Tallinna-Harku 
jaamas ja sealgi juhitakse sond üles vaid 
korra ööpäevas (maailmaaja ehk UTC 
järgi südaöösel). 

Seega ei saa vaadeldava õhumas-
si omaduste kohta kuigi täpset üle-
vaadet: Tartu ja Tallinna kohal võivad 
õhumassid märkimisväärselt erineda, 
pealegi võib õhumass muutuda juba 
mõne tunni jooksul jne. 

Samuti ei saa olla sugugi kindel, et 
kogu saadaolev energia konvektsioo-
niks vabaneb, näiteks võib seda takis-
tada inversioon. 

Ent kui sünoptiline olukord on 
soodne ning lähimad sondeerimisand-
med näitavad suurt CAPE väärtust 
ja tugevat tuulenihet, siis tasub hiid-
raheks valmis olla. 

1. Jürissaar, Milvi 2000. Raheterad kui kanamu-
nad. ‒ Eesti Loodus 51 (9): 357. www.loodus-
ajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0009/
rahe.html.

2. Rekordid. Riiklik ilmateenistus ‒ www.ilma-
teenistus.ee/kliima/rekordid/sademed.

Jüri Kamenik (1988) on Tartu ülikooli loo-
dus- ja tehnoloogiateaduskonna geograa-
fiaüliõpilane ja vabakutseline ilmahuviline. 
Teinud ilmavaatlusi 1998. aasta veebrua-
rist, lemmikteemad on äike ja pilved. 

◊ 2. Viljandimaal 
HolstreNõmmel 
sadas taevast 
4–7 cm läbi
mõõduga rahe
teri 

◊ 3. Raheraju purustused kasvuhoonel
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Leidissoo 
ükssarv

Läänemaal on põtru palju ja 
nende nägemine ei tekita ena-
masti erilisi emotsioone. Sügi-

seti, Matsalu filmifestivali toimumi-
se aegu, võib luhtadel üsna sagedasti 
trehvata „pikkade valgete torudega“ 
põdrakütte. Tuleb tunnistada, et ma 
isegi pole sellest patust päris puhas ja 
käin igal aastal kord või paar luhas, aga 
midagi väga säravat pole ette sattunud, 
pigem on olnud tegu tavapärase doku-
mentalistikasse kalduva materjali sal-
vestamisega.

See mullu sügisel Nõva kandis 
Leidissoo servas kahlanud loom oli aga 
varem kohatutest erinev: ühe sarvega, 
lidus kõrvadega ja pahur, astumas vaid 
talle teadaolevaid lirtsuvaid radu. Kust 
ta küll tuli ja kuhu suundus? Vist ei 
vedanud pulmas ja anti peksa? Või oli 
mõni hoopis proosalisem põhjus.

Nõva kant on üldse põnev: Peraküla 
laulvad liivad, põlenud metsakvartali-
tega Veskijärve ümbrus, Nõmmemaa. 
Olen selle koha endale mõnda aega 
tagasi avastanud, võimaluse korral 
seal ikka ringi vaadanud ning igipõli-
se tartlasena nautinud seda kodukan-
dist nii erinevat Eestimaa serva. Samas 
pole ma unustanud ka Lõuna-Eesti ja 
Virumaa „mägesid“, sest selline bio-
toopide gurmaanlus rikastab ja ergas-
tab meeli.

Kui oled harjunud looduses käima 
ja tunned selle järele vajadust, siis mine 
ja sa näed ELU.

Kaamera Nikon D800E, optika AF-S 
Nikkor 400  mm/F  2,8G ED 
VR, ISO 1600, säri 1/800 s, 
ava F/5,6.

Tõnu Noorits

ja sa näed ELU.
Kaamera Nikon D800E, optika AF-S 

Nikkor 400  mm/F  2,8G ED 
VR, ISO 1600, säri 1/800 s, 
ava F/5,6.

Tõnu Noorits
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Eesti Looduse pikaajalist kunstilist toi
metajat Enn Lumetit küsitlenud Elen 
Rekand

Meenub ilus õiepiltide näitus 2010. 
aastal Tartus. Nüüd on võimalus 
küsida otse autorilt endalt: „Kas 
olete taimede pildistamiseks pida-
nud sõitma kaugemale või olete 
need leidnud siitsamast Elvast, 
kodu lähedalt?“ 
Sellest on juba viis aastat, kui varem 
Elvas, Kohilas ja Raplas vaadata olnud 
fotonäitus mitmesuguste taimede 
õitest jõudis Tartu ülikooli kliinikumi 
peahoonesse. See näitus meenutab 
mulle ennekõike kahte tõika. Esiteks, 
ainult kuuks ajaks lubatud näitus oli 
üleval ligi pool aastat. Salamisi loot-
sin, et selle põhjuseks on arusaamine, 
et õieteraapia võib olla väga positiivse 
mõjuga, eriti kliinikumis. 

Teiseks, mul on tuline kahju, et 
kaduma läks külalisraamat sellelt 
väljapanekult ja eelmistelt näitustelt 
kogutud arvamuste ja järeldustega. 
Nii et ega ma päris täpselt teagi, 
kumb pool skaalal meeldib – ei meel-
di peale jäi. Tagasiside jäi puudu. 
Sellest sõltumatult väärivad suurimat 
tänu minu tütred Eeva Kumberg ja 
Pille Rekker, kelle tiivustusel ja kor-
raldusel näitus üldse teoks sai, ning 
Elva keskkooli endine bioloogiaõpe-
taja Ruth Martsoo, kelle toetusel pil-
did raamitud said. 

Kuhugi kaugele mõnda õit pildis-
tama minna pole olnud vajadust. Aga 
kui ma olen käinud kuskil kaugel ja 
pildistanud seal mõne õie, mis ka 
kodukandis kasvab, siis on see täie 
ette läinud. Näiteks Usbekistanis pil-
distatud puuvillaõie fotot poleks sobi-

nud näitusele välja panna.
Ühe pruuni õiega nurmenuku, 

mille olin leidnud tuhandete kol-
laste hulgast ühest Väikese tänava 
parkmets-aiast, urgitsesin taskunoa-
ga maa seest ja nüüd kasvab ta mu 
koduaiapeenras, täiesti pruun juba 
neljandat aastat. Tegelikult kasvas 
tolles aias, metsasema poole peal, 
peale siniste meelespeade ka valgeid 
ja punaseid.

Kas mäletate, mis ajendil ja millal 
tekkis teil huvi looduse pildistami-
se vastu?
Vanem vend pärandas mulle oma 
päevinäinud aparaadi Zenit-E. Juhuse 
tahtel langes see kokku minu tööle-
asumisega Eesti Looduse toimetusse. 
Toimetuse retkedel loodusesse, iga-
sugustel lähetustel ja matkadel, osu-
tus pildimasin väga vajalikuks abi-
vahendiks. 

Hiljem sain toimetusest kasu-
tada lõõtsaga laiformaataparaadi 
Moskva 5. See aparaat meeldis mulle 
väga, eeskätt sellepärast, et seda sai 
kokku vajutada ja siis põuetasku 
pista. Seega kujunes nii, et esime-
sed katsetused fotograafia vallas tegin 
juba (või alles) peaaegu täismehena – 
35-aastaselt. Arvan, et minust ei saa-
nud päris loodusfotograafi seetõttu, 
et pildimasinad sattusid minu kätte 
liiga hilja. Ilmselt ei tekkinud sügava-

mat sidet, nagu siis, kui oled aparaadi 
kätte saanud kuueaastaselt.

Kuigi digiajastul on pildistamine 
ja fotode käitlemine muutunud võr-
ratult lihtsamaks, pole ma mitmel 
põhjusel veel digiaparaadiga suutnud 
sõprust sõlmida.

Millised olid teie kokkupuuted loo-
dusega enne tööd Eesti Looduse 
toimetuses?
Võiks öelda, et loodus hakkas mind 
kättpidi oma rüppe tirima juba üsna 
varakult. Mõned ilmekamad etapid 
leiab ehk mälusopist üles. 

Esmalt muidu-
gi karjapoisipõlv. 
Parimat eelkooli loo-
duse tundmiseks on 
raske leida. Üht oma 
esimest tähelepanekut, 
et ema külge klammer-
dunud sitasitikapojad 

polegi pojad, vaid parasiidid, olen 
juba kuskil nimetanud.

Vennas tegi männikorbast laevu-
kese. Idee laevale meeskond muns-
terdada tuli täiesti omast peast. 
Keldrikakand ja sajajalgne leidsid 
varju pingi all, mis ühtlasi hoidis 
masti. Lepatriinu ronis vilkalt masti 
ja sai tuule tiibadesse, kuigi unusta-
sin lugeda tädi Liisa õpetatud salmi: 
„Lepatriinu, lenda ära, näita, kuspool 
mu pruut on“.

|498|  

Intervjuu

Hea ajakiri 
on ilus vaadata 
ja huvitav lugeda

Üks õienäitusel rohkelt tähelepanu ära
tanud pilte: tuulest räsitud tulp 
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Arvan, et minust ei saanud päris loo
dusfotograafi seetõttu, et pildimasi
nad sattusid minu kätte liiga hilja. 
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Enn Lumet on sündinud 25. augus
til 1935 Tartus. 1957–1960 õppis 
kaugõppes Moskva polügraa
fiainstituudis. 1978. a lõpetas 
kaugõppes Luua metsanduskooli 
metsatehnikuna: toonaste nimede 
järgi astus Palamuse metsamajan
duse sovhoostehnikumi ja lõpetas 
Kaarepere sovhoostehnikumi. 
Lõpetanud Tallinna kultuuriüli
kooli Villu Tootsi kirjakunstikooli 
kolmeaastase kursuse 1981. aastal 
kiitusega. 1957–1958 oli Hans 
Heidemanni trükikoja masinladuja. 
1959–1969 Eesti riiklikus kirjastuses 
ja kirjastuses Eesti Raamat tehniline 
toimetaja. Aastail 1969–2001 ajakirja 
Eesti Loodus kunstiline toimetaja. 
Ajakirjanike liidu liige (1973–1991). 
Loodusfotograaf, avaldanud kirju
tisi ajalehtedes, nt Edasis pildilood 
„Lahemaa viivud“, „Kihnu, Ruhnu, 
Abruka“, ja ajakirjas Eesti Loodus.
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Vööris põrkasid kokku jooksik-
lane ja suur kapsauss. Jooksiklane 
taganes ja uss oli ilma peata. Kõik 
toimus rahulikult, ei mingit madinat. 
Mäletan, et olin sel momendil üks 
suur imestus. Nii lihtsalt võib peast 
ilma jääda!

Kooliteel tekkisid uued mõjute-
gurid: looduslembesed klassivennad. 
Ööbimine Emajõe ääres heinakuhjas 
tundus põnev. Aga külmast kange 
ihu muidugi enam mitte.

Ühe klassivenna, hilisema tea-
dusmehe Ants-Peep Silvere eest-
vedamisel tegime läbi praktiku-
mi teise või kolmanda kursuse 
kaugõppe geograafiatudengitega. 
Herman Mürgi juhendamisel sai 
siis Kvissentalis looditud Emajõe 
põhja profiili, mõõdetud tuule kii-
rust, väga tundlike termomeetritega 
põõsa mikrokliimat jms. Ikka silma-
ringi arendamiseks.

Olgu siinjuures väljavõte ühest 
tõendist, kinnitamaks, et poisid 
tühja ei sahmerdanud: „Käesoleva 
tõendi ettenäitaja, sm.  Lumet, Enn 
lõpetas Tartus 14.–18.  maini kest-
nud turismi ühiskondlike inspekto-
rite seminari ja talle omistati turismi 
ühiskondliku instruktori nimetus“. 
Allkiri: M.  Abel, spordikomitee esi-
mees. See juhtus aastal 1951.

Peagi tuli töö Eesti Looduse toi-
metuses ja koostöö fotoaparaadi-
ga, osavõtt operatsioonist „Larus“ 
(kajakate rõngastamine) ja Tõravere 
observatooriumi ekspeditsioonist 

Usbekistani, õpingud Luua metsa-
koolis jne. Mõnigi ettevõtmine sai 
teoks puhkuse ajast. Nii et loodu-
se vaatamist on õpitud õige mitmel 
moel. Julgen öelda, et ka märkamist 
on olnud õige mitut laadi.

Kuidas sattusite tööle ajakirja 
Eesti Loodus toimetusse? Kas see 
oli ammune unistus või juhus?
Kui ma olen heas tujus, siis olen kin-
del, et see oli saatuse ettemääratus. 
Muidu arvan ikka, et see oli pime 
juhus. Noh, ilmselt mitte päris pime. 

Minu endine kolleeg Eesti riiklikus 
kirjastuses töötamise päevilt Leo 
Uuspõld oli läinud toimetajaks Eesti 
Loodusesse. Kui selgus, et ajakir-
ja senine kunstiline toimetaja Kalle 
Kurg siirdus parematele jahimaadele, 
oli vaja uut inimest. Küllap siis otsin-
gute käigus meenus Leole, et kirjas-
tuses oli olnud üks kohusetundlik 
noor mees. Edasi võite ise arvata, 
kuidas asjaolud kulgema suunati.

Ilmselt olete toimetusega palju 
ringi liikunud. Kas on mälestu-
si, mis on kauemaks meelde söö-
binud?

Hiiumaa erinumbri tegemine kuu-
lub heade mälestuste esikümnesse. 
Peale toimetuse inimeste kuulus lai-
dudel tuuritava paadi meeskonda 
kaks eesti rahva poolt armastatud 
inimest: Hiiumaal sündinud kunst-
nik-graafik Kaljo Põllu ja Hiiumaal 
elanud foto- ja sõnakunstnik Fred 
Jüssi. Ühe laiu juures, vist Kaevatsil, 
ei saanud paat mingil põhjusel ran-
duda ega Kaljo Põllu vette minna. 
Mis nüüd? Lahendus oli lihtne: Fred 
võttis Kaljo sülle ja kandis kind-
lale maale. Kõik lihtne on ka ilus. 
Enamasti. Nüüd, hulk aastaid hiljem, 
tundub see seik palju olulisemana 
kui toona.

Need toredad mehed said mui-
dugi kokku ka Hiiumaa erinumbri 
lehekülgedel. Esikaane siseküljel on 
Kaljo Põllu metsotinto „Eesti maas-
tik“ ja avalehel erinumbri saatesõ-
na Fred Jüssilt. Pilti ja teksti justkui 
ühendaks käändunud pilliroolehest 
initsiaal.

Ka Lahemaa erinumbri jaoks 
materjale kogudes juhtus mõni-
gi meeleolukas seik. Üks neist oli 
umbes selline: väike rühm toime-
tuse töötajaid, mina nende hulgas, 
plaanisime kolme-neljatunnist jalg-
simatka. Meie tubli autojuht Enno 

jäi midagi auto juures 
putitama.

Kui tagasi jõud-
sime, üürgas raadio 
Enno kõva norina saa-
tel. Ilmselt oli ta oma 
asjad korda saanud ja 
meid oodates maga-

ma jäänud. Märkasime, et „kont-
serdil“ oli olnud ka arvukas publik: 
viis-kuus põtra lahkus võsa varju. 
Müdinast ja sahinast võis järelda-
da, et kaugemal oli kuulajaid olnud 
veelgi rohkem. Keegi naljatas, et vist 
hoidsime omakohtu ära.

Kuidas on kolme kümne aasta 
jooksul muutunud teie töö?
Oot-oot … Ajast, kui sule sappa sain, 
on möödas peaaegu viisteist aastat. 
Tööprotsess on selle aja jooksul ilm-
selt veelgi täiustunud. Sellega pole 
ma mõistagi kursis. Aga juba enne 
seda olid muutused tohutud. Kõik ei 
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pruugi isegi enam meenuda. Kui ma 
püüan võrrelda ajakirja valmimis-
protsessi aastal 1969, mil ma tööle 
asusin, ja aastal 2001, siis tundub 
algus uskumatult tobe. Eeskätt pean 
ma silmas tähthaaval mahuarvesta-
mist. Paraku tol ajal teist võimalust 
ei olnud. 

Üldjoontes käis asi nii: masinkir-
jas käsikiri saadeti trükikotta ladu-
misele, pildimaterjal tsinkograafiasse 
klišeede valmistamiseks. Trükikoda 
saatis tagasi laotud teksti ehk pabe-
ril veerutõmmised ja klišeede tsin-
kotõmmised, millest tehniline või 
kunstiline toimetaja kleepis kokku 
maketi, mille järgi trükikojas küljen-
dati leheküljed. 

Eesti Loodus kui edumeelne toi-
metus oli üks vähestest, kes kasu-
tas nn originaalmaketti. Käsikirjal, 
mis töösse läks, oli reas enam-
vähem sama palju tähti kui kasu-
tataval šriftil ajakirja veeru laiusel. 
Masinakirjutajalt nõudis see suure-
mat hoolt, ja mina sain lehekülje 
keskmise reamahu mõõta omateh-
tud joonlauaga ligikaudu päris täp-
selt. Veergude ja pilditõmmiste klee-
pimise etapp jäi vahele. Meie makett 
läks trükikotta nn pliiatsimaketina, 
kus oli üksikasjalikult märgitud peal-
kirjade, teksti, fotode, skeemide jms 
kohad vajaliku mahuga. See nõudis 
oluliselt täpsemat tööd ja pani make-
titegijale suurema vastutuse. Ent või-
maldas töögraafikut kõvasti lühe-
maks teha.

Olgu näiteks peatoimetaja Ain 
Raitviiruga sõlmitud leping töö sisu 
kohta: „ajakirja kunstiline ja tehni-
line toimetamine, maketi tegemine 
ja ajakirjanumbrite ettevalmistamine 
trükiks personaalarvutit kasutades, 
ajakirja ettevalmistamine ilmumis-
loa andmiseks“.

Arvutite tulek tõi trükitehno-
loogiasse uued tuuled. Progress oli 
märkimisväärne. Algus läks mui-
dugi natuke kobamisi. Ent toimin-
gud, mis enne võtsid tohutu aja, sai 
nüüd tehtud paari klahvivajutuse-
ga. Küljendusprogrammid vahetu-
sid siis nii kiiresti, et ühte ei jõudnud 
veel selgeks saada, kui juba tuli teine. 
Viimase nimi oli PageMaker.
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Mis oli kõige põnevam töölõik aja-
kirja toimetuses?
Enne arvutiajastut oli see kindlas-
ti maketi tegemine. Hiljem, natuke 
lihtsustatult öeldes, küljendamine. 
Selleks on võimalusi rohkem kui üks. 
Sa pead leidma parima mooduse, 
mis haaraks pilku ja kutsuks lugema.

Kui te poleks töötanud Eesti 
Looduse toimetuses, mis olnuks 
teine võimalus, kellena te oleksite 
võinud pikka aega töötada?
Pean tunnistama, et süvitsi pole seda 
teemat veel jõudnud läbi kaaluda. 
Kui töötasin trükikojas ja kirjastuses, 
olin kindel, et minu töö jääb kauaks 
seotuks raamatu kui kultuurikand-
jaga, ühe kultuuri alussambaga. Et 
mul endal on kunagi trüki- ja köi-
tekoda, raamatukauplus ja enesest-
ki mõista võimas raamatukogu, kus 
on suur ruum suure gloobusega kes-
kel. Eks sellest on kindlasti teisedki 
unistanud. 

Kui ma käisin Eesti Looduse toi-
metuses, läksid mõtted nagu iseene-
sest metsa poole. Soov saada met-
savahiks oli üpris levinud. Küllap 
võis see olla üks ajend, miks ma veel 
vanas eas asusin õppima Luua met-
sanduskooli. 

Mida aastad edasi, seda ähma-
semaks muutusid metsamõtted ja 
klaarimaks aiandusideed. Praegu, 
kus mu põhitöö ongi aias nokitsemi-
ne, tuleb mõte, et oleks pidanud asja 
tõsisemalt võtma. Kakskümmend 
aastat tagasi lubasin üpris kind-
lal toonil mõelda aednikuameti-
le. Arvatavasti võtsin liiga tõsiselt 
jaapanlaste ütlust „Kui tahad olla 
kogu elu õnnelik, hakka aednikuks“. 
Nüüd sellest juttu tehes on hääl 
märksa tasasem. Olen aru saanud, 
et sellist püsivust ja hoolt, mis peab 
olema päris aednikul, mul lihtsalt ei 
ole. Mulle tundub, et varasemas eas 
oleks tulnud kõne alla ka geograafi- 
ja geoloogiamet.

Minagi mäletan juba lapsepõl-
vest saati ajakirju Horisont ja 
Eesti Loodus. Pisut liialdades 
võib öelda, et need olid olemas 
igas kodus. Eesti Loodus hakkas 

ilmuma juba paar aastat enne teie 
sündi. Mida on Eesti Loodus oma 
pika ilmumisaja jooksul eesti ini-
mestele andnud? 
Eesti Looduse kõrghetked rekordili-
se tiraažina (peaaegu 60 000) lange-
vad juhtumisi kokku minu töötamise 
ajaga toimetuses. Looduse edenemi-
ne toetub nüüdisajal sageli loodus-
kaitse edenemisele. See toimus meil 
ka tänu Eesti Looduse eestvedami-
sele. Tänu sellele on eesti inime-
ne saanud aastakümnete vältel elada 
kaasa looduse ja looduskaitse aren-
gule, omandanud oskusi, teadmisi, 
kogemusi – tarkusi, mis on mar-
jaks ära kulunud. Oma mõju lugejate 
arvu kasvule avaldas suuremalt jaolt 
poliitilise taaga puudumine. Ja aja-
kirja kaanel oli sõna E E S T I.

Elate küll metsahõngulises väi-
kelinnas mändide all, aga tunne-
te huvi eelkõige aiataimede vastu. 
Seega olete rohkem aia- kui met-
salembene?
Kui panna see küsimus lühivormi, 
kõlaks see arvatavasti nii: aed või 
mets? Vastus on kindla peale mets. 
Aga on üks ajalooliselt kujunenud 
paratamatus, mis kallutab vaekausi 
aia poole: üldjuhul on aed alati kodu-
le lähemal (ka siis, kui kodu on keset 
metsa). 

Elva on mõnes mõttes erandlik 
koht. Siinne väga levinud kooslus on 
parkmets-aed. Nii et siin võivad aia- 
ja metsalembus koos käia. Üht võib-
olla natuke rohkem ja teist vähem 
või ka võrdselt. 

Teise põhjuse, miks aiandus 
võib domineerima hakata, ütleb 
välja perearst: ealised iseärasused. 
Teisisõnu võib see kõlada ka nii, 
et vaim on valmis, aga ihu ei tule 
järele. Ja päris mets on kindla peale 
kodust kaugemal. Kokkuvõtteks 
pean tunnistama, et praegu on 
kõva eduga plusspoolel aialembus. 
Sellest ei saa üle ega ümber. Tuleb 
ainult otsida vaheldust: kord käpu-
li, kord põlvili. 

Kui rääkida huvist aiataimede kas-
vatamise vastu, siis pean tunnistama, 
et olen püüdnud snitti võtta ühe 
Elva iluaedniku, presidendi vimp-

li laureaadi Aade Saksa tegemistest. 
Aga ega sest suurt tolku pole olnud: 
tema aias kasvab enamik taimi kolm 
korda suuremaks. Peale suure hoole 
ja armastuse on tal abiks asjaolu, et 
tema aias on liiva asemel muld ja 
soodne põhjaveetase.

Millised aiataimed on pälvinud 
teie erihuvi?
Ma olen püüdnud maja ümbrusse 
ikka natuke ilu luua, istutanud sibu-
laid ja juurikaid ning ilupuid ja -põõ-
said. Kevaditi on see märgatav, suvi-
ti samuti natuke. Õied on imekau-
nid, nad ootavad märkamist, tahavad 
hoolt ja siis jälle tähelepanu. Ja siis 
mõni ka pildistamist. 

Vahepeal olen proovinud kasva-
tada palju tulpe, siis liiliaid. Tänavu 
proovisin raudürtidega – ei mida-
gi nimetamisväärset. Poest öeldi, et 
õitseb lume tulekuni. Mul on maja 
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ümber enamjaolt liiv. Pidanuks 
alustama pinnase parandamisega. 
Kõigepealt ostma kallite taimede 
kasvuks mulda. Ega ma siis ilmaasja-
ta räägi, et on vaja püsi, hoolt ja palju 
aega. Aga aega napib. Siit moraal: kui 
tahate kasvatada ja pildistada kau-

neid õisi, alustage mulla harimise ja 
hooldamisega. Tegelikult tekkis suu-
rem respekt taimede vastu siis, kui 
koostasin herbaariumi. See oli väga 
hariv tegevus. Seda läks vaja Luua 
koolis õppides ühe arvestuse soori-
tamiseks.

Läks meelest ära … Üks asi, mil-

lega püüan hakkama saada, on Virk-
Liisude ehk sultan-lemmmaltsa üle-
talve pidamine. Läheb üle kivide ja 
kändude. Aga juba kaks aastat olen 
hakkama saanud. Kui arvestada, et 
taim võib poes maksta 50–60 senti, 
saan kõvasti kokku hoida.

Loodus on täis imet-
lusväärseid nähtusi, 
harukordseid üllatu-
si. Kas vaatate loo-
dusfilme? Kas mida-
gi on eriliselt silma 
jäänud?

Sõber saatis mulle soome fotograa-
fi Lassi Rautiaineni pildid hundi ja 
karu sõprusest. See ületab viimase 
aja loodusfilmidest saadud elamu-
sed. Need pildid on nii vapustavad, 
kui üldse olla saab. See on enneole-
matu, uskumatu, sõnulseletamatu! 
Karu ja hunt, sõbramehed, seikle-

vad metsas, hullavad ja mängivad. 
Soovitan kõigil vaadata. Pildid ring-
levad internetiavarustes. 

Aga tõenäoliselt leiab igaüks 
ka oma kodukootud üllatuse. Üht 
ammust üllatust kogesin vee ääres 
varajasel hommikutunnil, kui läk-
sin randa veeprotseduure nautima. 
Mitu päeva maa poolt puhunud tuul 
oli Paatsalu lahest vee ära viinud. 
Niivõrd, et kehakarastus jäi ära, nägu 
ikka pesta sai. Hämmastav, kuidas 
rannamaastik oli üleöö muutunud.

Olete avaldanud hulga kirjuti-
si ja fotosid. Kas võite nimetada 
mõnda, millest on lugejale-vaata-
jale otsesemat kasu olnud?
Tahaksin loota, et silmaringi laien-
damiseks ja looduse märkamiseks 
on mingi kasutegur olnud enam-
jaol neist. Eraldi esile tuua ei oska 
esimesel hetkel midagi. Üks siiski 
ehk sobiks: ma olen natuke kaasa 
aidanud sellele, et nüüd on umbes-
täpselt teada Elva vapipuu Arbi 
männi vanus. Vähemalt elvalasele 
peaks olema päris põnev teada, et 
kui kodulinna sümbolpuu seem-
nest tärkas, oli Eestis Rootsi aeg. 
Nüüdsel ajal on Arbi mänd umbes 
358-aastane. 

Asi sai alguse sellest, et 
2008. aasta veebruarinumbris ilmus 
kirjutis „Puu kasvab märkamatult“, 
milles kutsusin Elva linnavalitsust 
üles sõlmima mõne dendrokrono-
loogiga leping vapipuu vanuse mää-
ramise kohta. Ma ei ole kursis, kas 
tookord sõnum üldse linnavalitsus-
se jõudis. Küll aga reageeris täiesti 
omal algatusel vastava ala tippspet-
sialist Alar Läänelaid ja tulemused 
on teada.

Nimetage palun kolm esiletõst-
mist väärivat asja Eesti looduses!
Julgen olla triviaalne: maa, meri 
ja mets. On ülimalt tähtis säilita-
da need puhtana, võimalikult loo-
duslikuna. Eesti unikaalsed raba-
maastikud vajavad ka edaspidi hoo-
likat kaitset. Oluline on kajastada 
Eesti looduse mitmekesisust ja selle 
kaitsmist edaspidigi ajakirjas Eesti 
Loodus. 
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Matkarada

Kui te südasuvel ei jõudnud ühelegi Eesti saarele, siis tasub see 
käik ette võtta nüüd, sügise hakul, kui jagub veel küllalt päike
sevalgust ja soojust. Hiiumaa huvilistele võib julgelt soovitada 
Rebastemäe matkarada saare lääneosas Kõpu poolsaarel.

Elen Rekand

Nagu Rebastemäe nimigi vii-
tab, on tegu künkliku kan-
diga ‒ Hiiumaa reljeefsema 

piirkonnaga. Kuna rada asub mõni 
kilomeeter enne Hiiumaa tuntuimat 
kohta Kõpu tuletorni, on kerge õigest 
teeotsast hooga mööda sõita. Sestap 
tasub olla aegsasti tähelepanelik, et 
Emmaste‒Ristna maantee äärde raja-
tud parkla juures pidama saaks. 

Tulijatele on igati mõeldud, 
kohti on nii auto parkimiseks kui 
ka rattahoidjad jalgratastele. Poole-
teistkilomeetrise ringina kulgeva raja 
läbimiseks soovitan varuda tunni jagu 
aega.

Kuidas on tekkinud luited – Hiiumaa 
mäed? Matka käigus tuleb üksjagu 
ronida. Selleks on rajatud mitu trep-
pi, mis juhatavad piirkonnale omaste-
le luidetele. Trepid on liivapinnase ja 
sellel kasvava õrna taimestiku korral 
igati vajalikud, aidates ära hoida tal-
lamisega kaasnevat survet ning ero-
siooniohtu. 

Rajale pääsemiseks tulebki kõige-
pealt tõusta mööda astmeid kõrge-
le metsastunud luiteharjale. Tõus on 
pikk, mistõttu on umbes selle keskos-
sa rajatud istepink, kus on hea puha-
ta ja edasiminekuks jõudu koguda. 
Luiteharjal on aga võimalus teha pea-
tus vaateplatvormil, kus hea ilma kor-
ral näeb isegi Saaremaad.

Kõpu poolsaarel on tegu kunagise 
Antsülusjärve vanade randade luide-
tega. Seega näeme Rebastemäe rajal 
tuuletekkelisi pinnavorme. Luidete 
ja eel luidetena leidub selliseid Eesti 
rannikutel, kuid ka muudel liivaala-
del, kus liivad on liikvele pääsenud. 
Luidete tekkelugu on võrdlemisi liht-
ne. Rannikule tormilainetusega kan-
tud liiv kuivab ja on tuulele kerge 
materjal, mida edasi kanda. Tuiskliiv 
jääb takistuste taha pidama ning aega-
mööda kasvab suureks kuhjatiseks. 
Ühel hetkel on see piisavalt kõrge, 
et takistada tuiskliiva edasikandumist: 
nõnda kujunevad luited. 

Siin Hiiumaal on kaugetel aegadel 
avaldanud mõju ka maa neotektooni-
line kerge, mille käigus nihkus ranna-
joon aegamisi mere suunas ja luide-
tel kadus ühendus „toitealaga“. Oma 
roll oli ajutistel merevee pealetungidel 
ehk transgressioonidel, kui rannajoon 
püsis üsna pikka aega enam-vähem 
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Rebastemäe rada 
tutvustab Hiiumaa künklikumat osa

Hiiumaa ei ole sugugi lame madal maa. 
Siingi leidub kõrgeid kohti, millele on 
antud lausa mägede nimesid: Rebaste
mägi, Kaplimägi, Laiaru mägi. Need on 
kunagise Antsülusjärve rannaluited, mille 
tänapäevast vaheldusrikast maastikku 
tutvustab Rebastemäe õpperada

Rebastemäe õpperada asub Hiiumaa vanimas kohas Kõpu poolsaare keskosas. 
See ala kerkis merest kõige esimesena
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samal tasemel, luues seega 
soodsad olud suuremate lui-
dete tekkeks. 

Ajapikku hakkas Rebaste-
mäe kandi luidetele tekkima 
taimestik ja kasvama puud. 
Enamik puid on siia siiski 
istutatud, näiteks tuli metsa 
istutada 1940. aastatel, kui osa 
luitealast sai maastikupõlen-
gus kannatada. 

Matkaraja kõrgeim koht on 
Kaplimägi. Rebastemäe mat-
karajale jääb Hiiumaa kõrgu-
selt teine mägi: 63 meetrit üle 
merepinna ulatuv Kaplimägi. Saare 
kõrgeim koht, 68 meetri kõrgune 
Tornimägi, asub sellest linnulennult 
umbes kolm kilomeetrit lääne pool. 
Omal ajal, kui tuli valida Kõpu maja-
ka ehituseks sobivat paika, olid just 
need kaks kõrgendit tähelepanu all. 
Kaplimäele hakati isegi kive ehitu-
se jaoks kokku vedama, kuid viimaks 
otsustati Kõpu tuletorn ehitada siiski 
Tornimäele. 

Huvi pakub kindlasti ka tõik, et kui 
Hiiumaa hakkas umbes 10  000 aas-
tat tagasi merest kerkima, oli just see 
ala esimene, mis kuivale jäi. Tegu on 
Lääne-Eesti vanima ja kõrgeima osaga.

Ent kõnealuse Kapli mäega on seo-
tud veel põnevaid seiku. Nimelt asu-
nud umbes 17.  sajandi keskel siinse 
luite otsas kabel. Sellest tuleneb ka 
künka nimi: Kabeli- ehk Kaplimägi, 
veel on seda nimetatud Püha Andruse 
mäeks. Teadaolevalt pani palvusi kor-
raldanud kiriku abiõpetaja pühamu 
ise põlema, et pääseda igapühapäeva-
sest mäkketõusust. Luite otsa ronimi-
ne oli tüsedale kirikuisale ilmselgelt 
suur katsumus, nõnda tuli ta isekale 
mõttele kabel maha põletada. 

Raja selles punktis on metsa sees 
tagasihoidlik vaatetorn. Kuigi suure-
mat osa vaatevälja varjab Kaplimäel 
kasvav mets, võib sihvakate kuuske-
de vahelt siiski märgata taamal sineta-
vat merd. Vaateplatvormi kõrval tasub 
tähelepanu pöörata geodeetilisele 
punktile ‒ nõukogudeaegsele triangu-
latsioonimärgile. See on ruudukujuli-
ne kupits, mille keskel asub raudmär-
giga betoontulp. 

|505| 

merepinna ulatuv Kaplimägi. Saare 

Kaplimäe vaateplatvormilt näeb kuuskede vahelt sinetavat merd. Legendi järgi 
asunud Kaplimäel kunagi kabel, mille kirikisand maha põletanud, sest ei jaksanud 
iga pühapäev järsust luitenõlvast üles ronida
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Kaplimäe ümbruses võimutseb 
mets ning paik on päris inimtühi, kuid 
nõndaviisi ei ole see kogu aeg olnud. 
Mõningaid omaaegse aktiivsema inim-
tegevuse jälgi reedavad vanad rohtu-
kasvanud teed. Nende kohta räägitakse 
mitmesuguseid rahvajutte. 

Ühe loo põhjal olevat ümberkaudse-
test metsadest veetud palke Peterburi 
linna ehituse jaoks. Teine pärimuslugu 
viitab siin lähedal paiknenud linnuse-
le, millest nägi hästi merelt lähenevaid 
laevu. Paraku on suurem osa kunagisi 
hobuvankriteid maastikust kadunud, 
järele on jäänud vaid üksikud kitsad 
jalgrajad. 

Rebastemäel saab aimu saare met-
sasusest. Rebastemäe õpperaja siht 
on peale pinnavormide tutvustada 
siinset metsa ja taimestikku, samuti 
muud elustikku. Mets on tõepoolest 
Hiiumaa üks sümbol, sest saarest on 
metsaga kaetud suisa 69%.

Luidetel üles ja alla ronides jääb 
kindlasti silma, et enamasti kasvavad 
ümbruskonnas võrdlemisi liigivaese 
alustaimestikuga männikud. Tegu on 
palumetsaga, mis on Hiiumaal valdav 
metsatüüp.

Männienamusega palumets on tüü-
binimetuse saanud iseloomuliku taime 
pohla ehk paluka järgi. Mõnes kan-
dis seostatakse palumetsa nimesaa-

mist veel sõnaga palanud ehk põle-
nud mets. Peale pohla leidub liivase 
ja kuiva pinnasega metsa all rohkelt 
mustikat, samuti on palumetsas väga 
levinud põdrasamblik ning üks Eesti 
tavalisim sõnajalaliik kilpjalg. 

Ent valgusküllane palumets pole 
ainuke metsatüüp, mida Rebastemäe 

õpperajal näeme. Teekond kulgeb 
ka liigirikkas ja tunduvalt hämara-
mas salumetsas, kus kohtab sellele 
metsatüübile iseloomulikku pihlakat, 
remmelgat, magesõstart ja kibuvitsa. 
Selline kooslus on levinud ennekõi-
ke matkaraja viimasel kolmandikul 
Laiaru mäe piirkonnas. See astangu-
line pinnavorm on samuti omaaegne 
luide, mis on kujunenud umbes 7000 
aasta eest. Alustaimestik on sellel raja-
lõigul üsna lopsakas ja kõrge, muutes 
raja kitsaks. 

Veel juhitakse õpperajal tähelepanu 
vanale kuusikule ning sellesse tekki-
nud tuulemurrule. Loodusmetsas jäe-
takse tormis murdunud puud korista-
mata, et mitte sekkuda looduse loo-
mulikku eluringi. Eri lagunemisjärgus 

tüved saavad ajapikku toiduks palju-
dele putukaliikidele ja muudele orga-
nismidele. Tühjaks jäänud lagedamal 
kohal on aga ruumi võrsuda uuel puu-
depõlvkonnal. Nõnda kujunebki ini-
mese sekkumiseta erivanuseline mets. 
Vanematel okaspuudel võib silmata 
habemena rippuvaid narmas- ja habe-

samblikututte. Need 
on head keskkonna-
indikaatorid, andes 
meile märku, et õhk 
on siin väga puhas.

Rebastemäe raja 
kuusikus tasub üles 

otsida igihaljas kääbuspõõsas: hari-
lik harakkuljus. Seda alla poole meetri 
pikkust taime teatakse loodusteadlase 
Karl von Linné lemmiklillena. Ka taime 
ladinakeelne nimetus viitab Linnéle: 
Linnaea borealis. Harakkuljuse kohta 
soovitame lugeda Eesti Looduse 
2007. aasta mainumbrist.

Taimede, puude ja metsatüüpide-
ga on võrdlemisi lihtne tutvuda, ent 
rohkem õnne läheb vaja metslooma-
de nägemiseks. Rebastemäe nimi vii-
tab, et siin võiks kohata reinuvade-
reid. Küllap liigubki neid siin omajagu, 
sest liivase pinnasega luitemaastik on 
rebastele meelepärane elupaik. 

Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu 
kutsehariduskeskuse loodusturismikor-
ralduse eriala.

|506|  

Õpperaja kuusikust võiks üles otsida iigihalja taime hariliku harakkuljuse (Linnaea 
borealis). See on alla poole meetri pikkune valkjasroosade õitega kääbuspõõsas, õitseb 
juunist augustini. Harakkuljus on tuntud loodusteadlase Karl von Linné lemmiklillena

Palumets on Hiiumaal enim levinud 
metsatüüpe. See on valgusküllane 
männimets, kus kasvab eelkõige pohli, 
mustikaid ja põdrasamblikke  

Rebastemäe õpperaja siht on peale pin
navormide tutvustada siinset metsa ja 
taimestikku, samuti muud elustikku.
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Eestist pärit maadeuurijad

Tänavu 18. augustil möödus 200 aastat eesti verd balti
saksa loodusteadlase ja uurimisreisija Alexander Theodor 
von Middendorffi sünnist. Eesti uurijaid on paelunud eel
kõige Middendorffi tegevus maatõugu hobuse ja puna
se veisekarja aretajana. Suurt huvi on pakkunud ka tema 
emapoolsed vanemad, kes mõlemad olid väidetavalt 
eestlased. Viimasel ajal on uuritud Middendorffi poliiti
list tegevust. Mõnevõrra vähem teatakse tema panust 
polaaruurimisse ning sootuks varju on jäänud tõik, et 
Middendorff koostas põhjapooluse retke kava.

Erki Tammiksaar

Alexander Theodor von 
Middendorffi mentori Karl 
Ernst von  Baeri eestvõttel 

Peterburi teaduste akadeemia kor-
raldatud retke Põhja- ja Ida-Siberisse 
(1842–1845) tuleb hinnata kõige olu-
lisemaks ekspeditsiooniks 19. sajandi 
Vene impeeriumi geograafilises uuri-
misloos. 

Ekspeditsioonil, mille koossei-
su kuulusid veel taani metsnik Thor 

|507| 

◊ 1. Vähe on teada, et Alexander Theodor von Middendorffil oli vanem õde Anne (abielus Bogoslovskaja). 1850. aastate algul 
tehtud pildil istub Middendorff (vasemal) koos oma õe ja õepoegadega  
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Branth, vene kartograaf Vassili 
Vaganov ning eestlasest preparaa-
tor Mihkel Fuhrmann [11], avastati 
Taimõri poolsaar ja Šantari saared 
Ohhoota meres. 

Esimest korda koguti Siberis and-
meid igikeltsa tekke, paksuse, leviku 
ja selle vormide kohta. Tehti ulatus-
likke kliimavaatlusi, mis aitasid kin-
nitada Siberi kliima mandrilisust. 
Tõendati „külmapoolus“ Maal, mis 
toonaste meteoroloogiliste vaat-
luste põhjal asus Jakutskis. Ühtlasi 
koguti andmeid Siberi rahvaste ja 
keelte, eriti jakuudi keele kohta, mis 
võimaldas koostada esimese jakuudi 
sõnaraamatu ja grammatika. 

Koos Vaganoviga reisis Midden-
dorff esimese Vene alamana läbi 
Amuurimaa, tõestades, et see piir-
kond peab kuuluma Vene impeeriu-
mile [9, 10].

Pole ime, et ekspeditsioon tekitas 
palju kõmu. Märtsi lõpul Peterburi 
tagasi jõudnud Middendorffi kohel-
di seal kui kangelast. Paljuski sei-
sis tema heas mõttes ülistamise 
taga Baer, kes avaldas Middendorffi 
akadeemiale saadetud raportid 
Peterburi saksa- ja venekeelsetes 
ajalehtedes. Ülevaated ilmusid ka 
Inglismaal. 

Selline kajastus päädis kõrge 
autasuga: 1846.  aastal pälvis 
Middendorff esimese Vene impee-
riumi alamana Londoni kuningli-
ku geograafiaseltsi kuldmedali [7, 

13: 57]. Teaduste akadeemia koos-
tatud reisi lühiaruandele kirjutas 
isegi keiser Nikolai  I enda käega: 
„Väga huvitav ja [Middendorffi] jul-
gus ning otsustavus pälvivad igati 
austust“ [9: 51].

Middendorffi vaimne ja füüsili-
ne võimekus äratas suurvürstinna 
Helene Pavlovna (◊ 3) tähelepanu. 
Middendorff tutvus temaga tõenäo-
liselt 1845. aastal Baeri vahendusel, 
kes oli kõrgest soost daami tütarde 
koduõpetaja. 

Helene Pavlovna nõudel koos-
tas Middendorff 1846.  aasta algul 
põhjapooluse retke kava. See teema 
huvitas vürstinnat tõenäoliselt see-
tõttu, et Middendorff oli kindel oma 
suutlikkuses poolusele jõuda.

Poolusele jõudmisest unista-
sid eelkõige britid. Neist olulisi-

ma katse võttis 1827.  aastal laeval 
Hecla ette mereväeohvitser William 
Edward Parry (◊ 5). 

Tema plaan oli lihtne. Parry 
kavatses otsida Teravmägede põh-
jarannikul oma laevale ohutu sada-
ma ning seejärel siirduda poolusele 
kahe spetsiaalselt ehitatud paadiga 
Enterprise ja Endeavour. 

Saare- ja hikkoripuust sõrestiku-
ga, veekindla purjeriide ning kuuse-
laudadega kaetud paatide pikkus ula-
tus kuue meetrini, laiust oli neil kuni 
kaks meetrit ja kaal 700 kg. Mõlemal 
paadil oli viie meetri kõrgune purje-
mast, aerud ning all kaks rauast kel-
gujalast, et hõlbustada liikumist jääl. 
Meeskonda kuulus 14 meest. 

Täisvarustuses paat koos inst-
rumentide ja 71 päeva söögikraa-
miga, kuid ilma meeskonnata, kaa-
lus kokku 1,7 tonni. Seega tuli iga 

◊ 2. Middendorffi on karikatuuridel 
kujutatud karuna, sest tema hüüdnimi 
oli Petz. Üks neist joonistustest iseloo
mustab Siberi ekspeditsioonilt tagasi 
jõudnud Middendorffi vaevasid. Tal 
tuli käia kõrgklassi vastuvõttudel ja ise 
võõrustada külalisi. Peale selle jahtisid 
kangelast vallaliste neidude hordid  

◊ 3. Saksa päritolu Helene Pavlovna mõju Venemaa liberaalse poliitika, teaduse, 
kaunite kunstide ja arstiabi arengule on olnud väga suur [3]. Tema lähikonda kuu
lus hulk baltisakslasi, sealhulgas Middendorff 
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mehe kohta ligikaudu 121 kg. Kaasa 
kavatseti võtta veel neli kelku, et 
jääl liikudes paatide rasket koormat 
pisut vähendada. Iga päev juunist 
augustini oli plaanis läbida 25 kilo-
meetrit [6: 90–95].

Varasemad reisikirjeldused vii-
tasid sellele, et paakjää algab kohe 
Teravmägede põhjarannikul. Ent 
Parry paakjääd ei leidnud: hulpi-
da tuli hoopis jääpankadel, mis üha 
sulasid ja murdusid. Peale selle oli 
palju rüsijääd, mis sundis otsima 
ümberteid; pidevalt sadas vihma. 
See oli brittidele täiesti ootamatu, 
nagu ka tõik, et jää triivis tugevasti 
ida poole. Nõnda ei tulnud soovitud 
liikumiskiirusest midagi välja. 

Parry arvutuste kohaselt suude-
ti 22.  juunist kuni 22.  juulini liiku-
da pooluse poole 318 kilomeetrit. 
Selleks läbiti tegelikult 580 kilo-

meetrit. Arvestades kelkude ja paa-
tide tassimiseks kulunud vahe-
maad ‒ meeskondadel tuli kolm 
kuni viis korda tuldud teed taga-
si minna ja mahajäänud asju edasi 
kanda ‒, lisandus veel 580 kilo-

meetrit. Sedamööda tulnuks retke 
alguspunkti ja pooluse vahel läbida 
1000 kilomeetrit [6:  208–210]. Ent 
Parry katse põhjanabale jõuda luh-
tus: nende kaugeim punkt oli 82°45´ 
(vt ka ◊ 6).

Middendorffi põhjapooluseretke 
plaan. Middendorff oli veendunud, 
et Parry eksis oma retkel mitme 
punkti vastu: see ei lubanud edu 
saavutada. 

Tema meelest oli Parry ekspe-
ditsiooni alguspunkt 
Treurenburgi laht 
Teravmägede põhjaran-
nikul ebaõnnestunud 
valik. Middendorffi 
arust oleks pidanud lii-
kuma Teravmägedest 
20 kilomeetrit põhja 
poole jäävale Seitsmele 
saarele ja alustama 

retke saarestiku kõige põhjapoolse-
malt Rossi saarelt (Rossøya) või siis 
sellest veidi lõunasse jäävalt Väikeselt 
Lavasaarelt (Vesle Tavleøya) [2: 17v]. 

Tegelikult käiski Parry Heclal 
tutvumas nende saartega, kuid seal 
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◊ 4. Esimese teadaoleva katse jõuda põhjapoolusele tegid siiski venelased. Aastail 1765–1766 suundus Mihhail Lomonossovi 
plaani järgi poolusele Vassili Tšitšagovi ekspeditsioon. Keerulised jääolud ei võimaldanud Tšitšagovil jõuda Teravmägede lää
neosast kaugemale: teekonnad on näha kaardi vasemal serval. Parry alustas oma retke rohkem põhja poolt

Middendorff oli veendunud, et 
Parry eksis oma retkel mitme 
punkti vastu: see ei lubanud edu 
saavutada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



46             EESTI LOODUS  SEPTEMBER 2015

Eestist pärit maadeuurijad

|510|  

polnud turvalist sadamat. Nõnda 
tuli tal alustada tunduvalt lõuna 
poolt. Middendorffi hinnangul oli 
aga „iga miil põhja suunas väga olu-
line“ [2: 17v].

Parry suuremad vead seisnesid 
Middendorffi arvates veel selles, et 
ta valis retkeks suve ja lootis 71 päe-
vaga jõuda poolusele ning sealt taga-
si. Samuti ei pidanud Middendorff 
mõistlikuks Parryle antud käsku 
mitte talvituda [2:  17v]. Suvine 
temperatuur oli kohane, liikumaks 
merejääl, kuid sulav jää ja rüsijää 
suur hulk tegid kiire liikumise põhja 
poole võimatuks. Edenemist takis-
tas ka suur meeskond ja liigraske 
varustus, eriti paat. 

Lähtudes oma värsketest koge-
mustest, oli Middendorff veen-
dunud, et reisil kasutatava paadi 
mõõtmed peavad olema kolmandi-
ku võrra väiksemad ja sõrestik kae-
tud vaid nahaga. See ei halvendanud 
paadi sõiduomadusi ning tagas selle 
kerguse [2: 18v]. 

Erinevalt Parryst, kes suun-
dus poolusele 28 mehega, plaanis 
Middendorff sinna jõuda vaid ühek-
sa kaaslasega. Meeskonda pidid 
kuuluma ekspeditsioonijuht, kuni 
kaks teadustöid tegevat abilist ning 
kuus koerarakendi juhti. Nende 
käsutuses pidi olema sada Siberi 
koera [2: 19v–20].

Parry pidas nii koeri kui ka põh-
japõtru pooluseretkel ebapraktili-
seks, sest ta reisis suvel ja mere-
mehena arvas, et suuri lahvandusi 
saab ületada vaid korralike paati-
dega. Pealegi, kui taheti kaasa võtta 
koeri ja põhjapõtru, tulnuks eks-
peditsiooni alustada juba aprillis, 
üksiti kaasnes loomadega suur toi-
dumure. Külmemal hooajal oleks 
tarvis läinud ka sooje riideid, mis 
teadagi kaaluvad palju [6: 252].

Middendorff oli vastupidisel sei-
sukohal. Õnnestumise eelduseks 
pidas ta hästi varustatud talvitus-
laagrit ühel seitsmest saarest. Ta 
leidis, et ekspeditsioon poolusele 
peab algama sealt vähemalt märt-
sis (Parry alustas juunis). Merejää 
oli Middendorffi hinnangul siis 
veel tugev ja võrdlemisi ühtne ning 

võimaldanuks vähemalt poolusele 
minnes kiiret sõitu. Põhjapõtrade 
kasutamine aitaks reisi alguses 
koerte energiavarusid säästa, retke 
kulgedes aga oleksid nad koertele 
toiduks. Meeskonna energiavaru-
de säästmiseks tuli kaasa võtta ka 
lumeräätsad, mida Parry ei tundnud 
[2: 18–19].

Middendorff oli veendunud, et 
sel moel õnnestuks poolusele jõuda 
kuuel koerarakendil ja ühel paa-
dil ning sealt alguslaagrisse taga-
si jõuda nelja kuuga (märts–juuni), 
läbides päevas keskmiselt 22 kilo-
meetrit [2: 18v, 19v]. Vajaduse kor-
ral jääks veel varuks juuli ja august, 
et reis enne uut talvitumist siiski 
edukalt lõpetada. 

Selline plaan aidanuks reisi 
lõpetada enne suurt jääsulamise 
algust, mis sai Parryle saatuslikuks. 
Middendorffi arust võis poolusele 
jõudmist takistada üksnes ulatus-
lik mäestikuala pooluse lähipiirkon-
nas. See oli ainus kant kogu Põhja-
Jäämeres, kus Middendorffi mee-
lest võis pärast Teravmägedelt lah-
kumist esimest korda maad kohata 
[2: 19v, 20v].

Unistus jäi paberile. Põhjapoolusel 
jäi Middendorffil Helene Pavlovna 
raha toel käimata. Suuresti oli selle 
eest vastutav Baer, kes pidas vaja-
likuks enne uuele retkele minekut 

võtta kokku ja avaldada eelmise eks-
peditsiooni materjalid. See oli mui-
dugi õige, sest tulemuste koondami-
ne neljaköitelisse paljude vihikutena 
ilmunud monograafiasse „Reise in 
den äussersten Norden und Osten 
Sibiriens während der Jahre 1843 
und 1844“ (St.  Pbg., 1847–1875) 
kestis peaaegu 30 aastat.

Middendorffi pooluseretke plaan 

oli omataoliste seas esimene, kus 
põhjanabale jõudmiseks sooviti 
kasutada koerarakendeid. Tema enda 
sõnul sündis projekt Siberi ekspedit-
siooni „kibedatest kogemustest läh-
tunud kõige värskematest muljetest“ 
[2: 17v]. Need veensid Middendorffi, 
et põhjapõdrad ja koerad aitavad ini-
mesel poolusele jõuda. 

Samasugusel sei-
sukohal oli ka aas-
tail 1821–1824 Kirde-
Siberi rannikuala uuri-
nud baltisaksa mere-
väelane Ferdinand 
von  Wrangell . 
1848.  aastal avaldas 
koerarakenditel ekspe-
ditsiooni teinud uuri-

misreisija artikli, milles jagas sama-
laadseid mõtteid kui Middendorff.

Wrangell oli valinud retke algus-
kohaks Smithi väina, mis eraldab 
Gröönimaad Ellesmere’i maast. 
Laevad oleks pidanud talvituma väi-
nas ja poolusele oleksid nad hakanud 
liikuma järgmise aasta veebruaris: 
siht oli liikuda kümne koeraraken-
diga merejääl piki Gröönimaa lää-

◊ 5. Sir William Edward Parry on edu
kaimaid polaaralade uurijaid, kes tegi 
kokku viis ekspeditsiooni. Neist oluli
sim võeti ette 1819. aastal, mil ta enda 
teadmata peaaegu läbis Loodeväila 
ehk meretee Atlandi ookeanist ümber 
PõhjaAmeerika Vaiksesse ookeani ja 
avastas väinade aheliku, mis praegu 
kannab tema nime 
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Middendorffi pooluseretke plaan 
oli omataoliste seas esimene, kus 
põhjanabale jõudmiseks sooviti 
kasutada koerarakendeid. 
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nerannikut [14:  23]. Täpselt sama-
sugust plaani soovitas Wrangellist 
17 aastat hiljem briti meresõitja 
Sherard Osborn [5].

Erinevalt Osbornist eelistasid tei-
sed britid (David Buchan, William 
Scoresby, John Barrow) pooluse-
retkeks kindlana näivaid laevu. 
Samamoodi mõtlesid 1860.  aas-
tate teisest poolest alates põhja-
polaaralade uurimisele uuesti hinge 
sisse puhunud mõjukas saksa kabi-
netigeograaf August Petermann [12, 
13], baltisaksa hüdrograaf Nikolai 
von  Schilling, andekas vene geo-
graaf Pjotr Kropotkin ning prantsu-
se geograaf Gustave de Lambert [8] 
(vt kaarti ◊ 6).

Hilisem Põhja-Jäämere uurimis-
käik tõestas, et laevadel ei ole või-

malik poolusele jõuda. Kõige lähe-
mal oli sellele eesmärgile norra 
teadlane Fridtjof Nansen oma kuul-
sa Frami triiviga (1893–1896). Kuna 
jäässe külmunud Fram ei liikunud 
otse poolusele, otsustas Nansen 
sinna jõuda laevale kaasa võetud 
koerarakenditel. Vaid vähesed toi-
duvarud sundisid teda enne poolust 
tagasi pöörduma [4]. 

Esimesena jõudis põhjapoolusele 
ameeriklane Robert Peary 6. aprillil 
1909. aastal [1], kuid esimesest kat-
sest õnnestumiseni kulus tal tervelt 
11 aastat.

Peary retked tõestasid, et toona 
oli poolusele võimalik jõuda vaid 
koerarakenditel. Esimesena mõistis 
seda Middendorff. Paraku jäi sel-
gitamata, kas oma ekspeditsiooni-

plaani järgides oleks ta 1847. või 
1848. aastal jõudnud poolusele. Ent 
üks olnuks kindel: kõige suurem 
põhjapoolsem laiuskraad, milleni 
küündis 1827. aastal Parry (82°45´), 
läinuks siis kindlasti Middendorffi 
nimele. 

1.  Kiik, Tarmo 2009. Iga hinnaga põhjapoo-
lusele. – Tarkade Klubi 4: 62–65.

2.  Middendorff, Alexander Theodor 
von 1866. Kiri August Petermannile, 
Hellenorm, 2./14. Januar 1866. – 
Forschungsbibliothek Gotha. Sammlung 
der Anstalt Perthes. Petermanns geograp-
hische Mitteilungen. Schriftenleitung. 
Mappe Nr. 123, Bl. 17–20v.

3. Магонова, А. В. (сост.) 2011. Великая 
княгиня Елена Павловна. С-Петербург.

4. Nansen, Fridtjof 1959. „Fram“ polaarme-
res. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn: 1–2.

5. Osborn, Sherard 1865. On the Exploration 
of the North Polar Region. – Proceedings 
of the Royal Geographical Society of 
London 9 (2): 42–58.

6. Parry, William Edward 1835. Three 
Voyages for the Discovery of a North-
West Passage from the Atlantic to the 
Pacific and Narrative of an Attempt to 
Reach the North Pole. London, vol. 4.

7. Presentation of the gold medals, awarded 
respectively to Count P.  E. de  Streletcki 
and professor Middendorff 1846. – 
Journal of the Royal geographical Society 
of London 16: XXXVII.

8. Schilling, Helene von; Tammiksaar, Erki 
1998. Nikolai Baron von Schilling (1828–
1910) Seeoffizier und Wissenschaftler. – 
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 46: 
102–118.

9. Сухова, Наталья Г.; Таммиксаар, 
Эрки 2005. Александр Федорович 
Миддендорф (1815–1894). Москва.

10. Сухова, Наталья Г.; Таммиксаар, 
Эрки 2015. Александр Федорович 
Миддендорф. К двухсотлетию со дня 
рождения. С-Петербург, перерабо-
танное и дополненное издание (ilmub 
oktoobris 2015).

11. Tammiksaar, Erki 1999. Maadeuurija 
Mikk ehk Mihkel Fuhrmann Baeri kirja-
des. – Eesti Loodus 50 (2/3): 82.

12. Tammiksaar, Erki; Suhhova, Natalja 
1998. August Petermann und seine 
Hypothesen über das Nordpolarmeer. – 
Polarforschung 65 (3): 133–145.

13. Tammiksaar, Erki; Suhhova, Natalja 
1999. Eestist pärit loodusteadlaste osast 
August Petermanni hüpoteesides Põhja-
Jäämere füüsilisest geograafiast. – Eesti 
Geograafia Seltsi aastaraamat  32: 182–
205.

14. Wrangel[l], Ferdinand von 1848. On the 
best Means of reaching the Pole. – The 
Journal of the Royal geographical Society 
of London 18: 19–23. 

Erki Tammiksaar (1969) on geograaf ja 
teadusloolane, töötab EMÜ teadusloo 
uurimise keskuses ja TÜ ökoloogia- ja 
maateaduste instituudis.
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◊ 6. 1868. aastal koostas prantsuse kartograaf Victor Adolpe MalteBrun põhja
polaaralade kaardi. Sellele olid kantud nii Osborni, Petermanni kui ka Lamberti 
põhjapooluseretke plaanid. 1869. aastal tuli prantslastel oma kaarti täiendada 
Schillingi ekspeditsiooniplaaniga, sest selgus, et see langes kokku Lamberti kava
ga, ent oli sellest varasem (1865). Kaardil on näidatud ka Parry saavutus: 82°45´pl 
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Põnevad põlispuud
Hendrik Relve

Kõige jämedam sanglepp kasvab 
Lääne-Virumaal Arma talu hobu-
sekoplis. Teade uue võimaliku Eesti 
jämedaima sanglepa kohta jõudis 
mu e-kirjakasti möödunud aasta 
aprillis. Teate oli lähetanud Lääne-
Virumaal Vihula vallas Rutja külas 
elava Arma Ratsatalu perenaine 
Mare Kalme. 

Oma avastust kirjeldas ta järgmi-
selt: „Puhastasime hobusekopleid 
võsast ja puhastasime välja ilusad 
suured sanglepad. Muidugi teadsi-
me ka siiani, et need on suured ja 
ema juttude järgi olid need juba tema 
lapsepõlves suured. Nüüd mõõtsi-
me kõige suurema puu üle ja tuli ca 
4,5 m, kõrval oli teine puu 3,5 m .“ 

Uudis tundus tähelepanuväärne, 
sest minu teada oli seni elus oleva 
jämedaima sanglepa tüve rinnas-
ümbermõõt (rü) 420  cm. Olin seda 
puud mõõtnud 1999.  aastal Lääne-
Virumaal Sagadi mõisa juures. Varem 
olin mõõtnud ka 430 cm tüve ümber-
mõõduga sangleppa, kes oli kasvanud 
Harjumaal Kiili vallas Kurna mõisa 
pargis. Ent see puu oli hävinud juba 
üle kümne aasta tagasi.

Tänavu juulis jõudsin Arma rat-
satallu, et uus rekordikandidaat 
üle mõõta. Sammusime koos Arvi 
Annimäega, kes ühes Mare Kalmega 
talu peab, üsna eluhoonete lähedal 
asuvasse hobusekoplisse. 

Juba kaugelt hakkasid silma üksi-
kud sanglepahiiud. Kõige tüsedam 
neist oli mitmeharuline ning ta tüve-
de ümber oli pingutatud lai koorma-
rihm. Küsimuse peale, miks koorma-
rihm seal on, osutas peremees vaevu 
märgatavale praole harude vahel. 
„Kartsin, et pragu võib hakata laie-
nema ja üks puu harudest murdub,“ 
seletas ta. Võib muidugi kahelda, kui 
tõhusalt suudab koormarihm võim-
said ja raskeid harusid koos hoida, 
kuid vähemalt oli selge, et peremees 
tunneb puu tervise pärast tõsiselt 
muret. 

Lepa tüvi moodustas 1,8 m kõrgu-
sel kolm jämedat haru. Tüve erakord-
ne jämedus tulenes ilmselt sellest, et 
noorena lähestikku kasvanud kolm 

Eesti jämedaimad 

sanglepad

Arma talu sanglepp on Eesti jämedaim: rinnasümbermõõt 462 cm. Puu all seisab 
Arma talu pere: Mare Kalm koos pisipoja Aimariga ja Arvi Annimäe
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sangleppa olid hilisematel aastaküm-
netel tüvepidi kokku kasvanud. Kuna 
tüvi allpool rinnakõrgust ei peenene-
nud, piisas mõõtmisest normaalkõr-
guselt ehk 1,3  m kõrguselt maapin-
nast. Saime tüve rinnasümbermõõ-
duks 462 cm. Seega polnud kahtlust, 
et siin kasvab tõesti teadaolevalt Eesti 
jämedaim sanglepp. Puu kõrguseks 
sain 19 m. 

Samas naabruses kasvava jäme-
duselt järgmise sanglepa tüve rin-
nasümbermõõt oli juba ligi meet-
ri jagu väiksem, 356  cm. Selle puu 
kõrguseks mõõtsin 21  m. Teade, et 
Arma talu maal kasvab Eesti jäme-
daim sanglepp, tegi pererahva sil-
manähtavalt rõõmsaks. Nad tunne-
vad oma puu üle uhkust ja hoolivad 
põlispuudest. 

Jämeduselt järgmised sangle-
pad on leitud Oandu vesiveski 
juurest ja Sagadi mõisa alleelt. 
Lääne-Virumaal Vihula vallas asuva 
Oandu vägevakasvulise sanglepa 
juurde oskas mind juhatada siin-
se kandi metsamees Urmas Rauba. 
Käisime puud mõõtmas tänavu 
augustis. 

Sirgetüveline kauni võraga puu 
kasvab otse Oandu mõisa endise vesi-
veski naabruses, vaid 15  m kaugusel 
paisjärve veepiirist – seal, kust algab 
Lauli külasse viiv tee. Õiget mõõtmis-
kõrgust leida oli üksjagu keeruline, 
sest puu sirgub kallakul. Sel puhul on 
õige võtta rinnaskõrgus maapinnalt 
kallaku keskosast. Sealt mõõdetuna 

saime tüve ümbermõõduks 383  cm. 
Puu keskmine kõrgus oli kahest ilma-
kaarest mõõtes 22 m.

Seejärel läksime vaid kolme kilo-
meetri kaugusel paiknevasse Sagadi 
mõisa. Seal palistab Oandu poole 
viivat teed ainulaadne sanglepa-
allee. Puiestee on mitmesaja meet-
ri pikkune. Varem olin siit leidnud 
mitu tüve, mille ümbermõõt küün-
dis üle kolme meetri. Siitsamast olin 
1999.  aastal avastanud tolleaegse 
Eesti rekordsanglepa. 

Ka seekord püüdsin selle tuttava 
puueksemplari üles otsida. Viimaks 
märkasin teda üsna allee lõpus. Vana 
hiid oli viletsas seisundis. Kunagise 
kaheharulise sanglepa üks haru oli 

murdunud. Teine haru haljendas siis-
ki veel elujõulisena. 

Kuigi pool tüvest oli täiesti läbi 
pehkinud, oli tüve ümbermõõ-
tu rinnakõrguselt ikkagi võimalik 
võtta. Sain rinnasümbermõõduks 
382  cm, seega vaid 1  cm vähem 
kui Oandu sanglepal. Ent pol-
nud kahtlust, et Sagadi puu tüvi 
on nii pude, et juba lähiajal võib 
tüve ümbermõõt märksa väikse-
maks kahaneda. Mõõtsime Urmas 
Raubaga üle kõik puiestee tüved, 
mille ümbermõõt paistis ulatuvat 
kolme ja poole meetri piirimai-
le. Ühe tüve rinnasümbermõõduks 
saime 353 cm ja teisel 345 cm. 

Kui vanad on Sagadi sanglepad? 
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Mitme Sagadi allee sanglepa tüve rinnasümbermõõt küündib üle kolme meetri
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Põnevad põlispuud

1999.  aastal leidsin ühe värskelt sae-
tud puiesteepuu kännu, millelt luge-
sin ligi 150 aastarõngast. Niisiis rajati 
allee arvatavasti üle poolteise sajan-
di tagasi ehk 19. sajandi teisel poolel. 
Praegu on suur osa siinseid sangleppi 
kahjuks saavutanud vanuse ülempiiri 
ja hävimas.

Huvitaval kombel asuvad kõik 
hiljuti leitud võimsate mõõtmetega 
sanglepad enam-vähem samas piir-
konnas – Lääne-Virumaal Vihula val-
las. Mõõtmiste põhjal võib Eesti kõige 
jämedamaks sanglepaks pidada Arma 
talu puud, mille tüve rinnasümber-
mõõt on 462  cm. Jämeduselt teine 
on Oandu sanglepp (tüve rü 383 cm) 
ja kolmas Sagadi allee sanglepp (tüve 
rü 382  cm). Ometigi võib kusagil 
Eestimaal leiduda praegu teadaole-
vast märksa jämedamaid sangleppi. 
Kui vaid leiduks huvilisi, kes neid 
otsiksid! 

Hendrik Relve (1948) on põlispuude 
uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.

|514|  

Oandu sanglepa rinnasümbermõõduks saime 383 cm. 
Puu kõrval on Urmas Rauba

Sagadi allee jämedaimal sanglepal (tüve rinnasümbermõõt 
382 cm) on pool tüvest täiesti pehkinud
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Soode kaitse

Laimi Truus

Lahemaa rahvuspargis paiknev 
Viru raba on Põhja-Eesti, tõe-
näoliselt kogu Eesti kõige menu-

kam raba hea ligipääsetavuse tõttu: 
asub suhteliselt Tallinna lähedal, siia on 
maanteelt lihtne juurde saada ja raba 
on ka hästi reklaamitud. Riigimetsa 
majandamise keskuse (RMK) andmetel 
käib seal igal aastal ligi 20 000 inimest.

Õpperaja algusest kuni vaatlustor-
nini saab laudrajal liikuda ka ratas-
tooliga, edasi üksnes jalgsi. Tornist 
imetlejatele paistab raba kohta eba-
tüüpiliselt kõrgete puudega kaetud 
maastik (◊ 1). 

Tornist kirde pool on näha ka lau-
kaid. Ebakorrapärase kujuga laiad 
älved on turbasammaldega kaetud 
pinnale iseloomulikult punakad või 
kahvaturohelised. Edela pool olevad 
laukad jäävad tihedate männitukkade 
vahele. Puistu alt turbasamblaid suurt 
ei leia, seal kasvavad enamasti metsa-
samblad, nagu palusammal ja laanik.

Viru raba on reklaamitud kui tüüpi-
list raba kidurakasvuliste mändide-
ga. Tegelikkus on teistsugune: nii lau-
gaste ümbruses kui ka raba servaala-
del kasvavad tihedad kõrged männid. 

Raba keskosas on küll veel säilinud 
maaliliste laugaste ja älvestega lage-
damat ala, kuid laugastevaheliste pee-

narde suhteline kõrgus ja tihe puistu 
viitavad kuivenduse mõjule.

Viru raba kirdenurgas asuva kae-
vandusala kohta leidub esimene 
märge 1935. a kaardil. Toona hangiti 
turvast labidaga. Sel moel jätkus tur-
balõikus ka pärast sõda. Nüüd leidub 

Viru raba ei olegi 
nii esinduslik, kui reklaami järgi tundub

Metsa osatähtsus (%) Viru raba pind
alast eri aegadel
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turbaauke kokku peaaegu 20 hektaril. 
Tõsi, enamik turbaauke on kattunud 
turbasammaldega, ent nendevahelis-
tele tervikutele, kus kuivatati turba-
pätse, on kasvanud ligi paarikümne 
meetri kõrgune tihe männik. 

Kui 1960. aastatel rajati raba lää-
neküljele peaaegu 40  ha suurune 
frees turbaväli ja selle kuivendami-
seks sügavad kraavid, hakkas raba 
kiiresti metsastuma. Juba 19.  sajandi 
lõpupoole laugaste vahele kaevatud 
madalate kraavide kaudu pääses nüüd 
süvendatud Kalme ojasse ka nn loo-
dusliku rabaosa vesi. 

Turba kaevandamine lõpetati küll 
1988. aastal, kuid praeguseni laiub seal 
taimestumata turbaväli, kus vaid kraa-
viservades sirgub kaski. Soode taasta-
mise projekti raames on RMK rajanud 
kraavidele paise, püüdes taastada loo-
duslikku veerežiimi, aga aastakümneid 
kuivanud ja kokku vajunud turbapin-
nast ei saa mõne aastaga „elustada“.

Metsastumine. Võttes aluseks 
19. sajandi lõpu verstased kaardid 
ja praegused aerofotod maa-ame-
ti kodulehel, ilmneb, et 20.  sajandi 
alguseni ei katnud Viru raba mets. 
Metsastumine algas pärast esimes-
te turbaaukude kaevamist ja kiirenes 
pärast seda, kui oli rajatud suurem 
freesväli. Nüüd on metsaga kaetud 
ligi pool rabaalast (#).

Vett saab ära juhtida kraavide 
kaudu, kuid raba kuivendab ka mets 
ise. Tiheda puistuga aladel on evapot-
ranspiratsioon ehk aurumine märksa 
suurem kui puudeta aladel, pealegi 
jääb enamik vihmaveest võradesse ja 
maapind püsib puude all kuiv. Rohke 
okka- ja käbivarise tõttu on maapind 
puuvõrade all kõrgem ega võimalda 
turbasammaldel kasvada. Nii rajab 
rabamännik endale teed ja laieneb 
kraavidest üha kaugemale. 

Kunagise raba kraavitamise järel 
toimunud muutused rabakoosluses 

on püsivad. Raba parema seisundi 
nimel tuleb vaeva näha, ei piisa sel-
lest, kui üksnes tõkestada vee välja-
vool, rajades kraavidele paisud. 

Kas me otsustajate ja rabanauti-
jatena oleme valmis leppima sellega, 
et Eesti tuntud turismiobjektil müri-
sevad mootorsaed? Kas oleme val-
mis mõnda aega nägema kände raba-
peenardel, enne kui need samblavai-
pa mattuvad? Alternatiiv on kujunev 
kõdusoomets, kus ju saaks seenel käia, 
aga Lahemaal on seenemetsi niigi. 
Üht esinduslikku raba hästi ligipääse-
tavas kohas on isegi Eestis raske leida. 
Pigem tasub Viru raba korda teha. 

1. Kohv, Marko; Salm, Jüri-Ott 2012. Soode 
taastamine Eestis – Eesti Loodus  63 (4): 
50–54.

2. Ramst, Rein; Orru, Mall; Halliste, Liina 2005. 
Eesti mahajäetud turbatootmisalade revis-
jon. I etapp Harju, Rapla ja Lääne maakond. 
www.envir.ee/sites/default/files/6.1.ietapp.
pdf.

3. Triisberg, Triin 2006. Jääksoode looduslik 
taastaimestumine Viru raba näitel. – Eesti 
geograafia seltsi publikatsioonid 8: 75–83.

4. Viru raba jääksoo taastamine Lahemaa rah-
vuspargis. – www.rmk.ee/organisatsioon/
el-fondid-1/looduse-mitmekesisuse-sailita-
mine/viru-raba-jaaksoo-taastamine-lahe-
maa-rahvuspargis.

Laimi Truus (1949) on Tallinna ülikooli 
ökoloogiainstituudi maastikuökoloogia 
osakonna teadur.

◊ 1. Vaade Viru raba vaatetornist. Metsatukkade vahelt on avatud rabakooslust 
vähe näha

◊ 2. Eesti ja Soome soouurijate puhke
hetk Viru raba laudteel kõige maalilise
mas rabaosas

◊ 3. Laudtee läbib raba laugastega 
keskosa

◊ 4. Praegu saab Viru rabas veel nautida maalilisi vaateid; paraku on suur osa raba 
pinnast siiski looduslikust tasakaalust väljas
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Kommenteerib Eesti maaülikooli dot-
sent metsaentomoloog Kaljo Voolma:

Piltidel on tammelehe-pahkvaablase 
(pahklase) (Cynips quercusfolii) teki-
tatud pahad ehk gallid (nõnda nime-
tatakse eri taimeosadel kujunevaid 
väärmoodustisi ka nt inglise, saksa ja 
vene keeles).

Tammelehe-pahkvaablane on 
sagedasemaid pahkade tekita-
jaid tammel. Ta kuulub kiletiivalis-
te (Hymenoptera) seltsi pahkvaablas-
te ehk pahklaste (Cynipidae) sugu-
konda. Pahklastel on keerukas aren-
gutsükkel, milles vahelduvad parte-
nogeneetiliselt sigivad, ainult emas-
test koosnevad (agaamsed) põlvkon-
nad kahesuguliste, isastest ja emas-
test koosnevate suguliselt sigivate 
(bigaamsete, seksuaalsete) põlvkon-
dadega. Nende tekitatud pahad paik-
nevad eri taimeosadel, mõnikord ka 
eri taimeliikidel; nii putukad kui ka 
nende tegevuse tõttu moodustunud 
pahad erinevad välimuselt.

Tammelehe alaküljel moodustuvad 
suvel kerakujulised, 15–25  mm läbi-
mõõduga pahad. Seal arenevad tam-
melehe-pahkvaablase agaamse põlv-
konna vastsed, kellest hilissügiseks 
on saanud kuni 4  mm pikkune täis-
kasvanud emasputukas. Varakevadel, 

võimalik et juba hilissügisel, väljuvad 
nad pahast ja munevad tamme tüvel 
või okstel olevatele uinuvatele pun-
gadele, kus tekivad vähemärgatavad, 
2–3  mm pikkused munajad pahad. 
Algul on need punakad, hiljem tume-
violetjad ja sametkarvased. 

Pahkades arenevad paari milli-
meetri pikkused sugulise (bigaam-
se) põlvkonna isendid. Mai lõpus või 
juunis saavad nad täiskasvanuks, väl-
juvad pahast, paaruvad ja viljastatud 
emane muneb munad tammelehte-
de alaküljele, kus moodustuvad kera-
jad pahad, milles igaühes areneb üks 
agaamse põlvkonna isend.

Kesk-Euroopas tuleb ette ka selle 
pahklaseliigi hulgisigimist: ühel tam-
melehel võib leiduda isegi kümme-
kond pahka. Ka meil on ta mõnel 
aastal olnud kohati üsna arvukas, 
lausa massiline. Möödunud aastal 
näiteks esines see pahklaseliik arvu-
kalt Põlvamaal Taevaskoja lähedal, 
kus noortel tammedel võis ühelt 
lehelt leida kuni kuus pahka (◊  1). 
Ka tänavu oli neid seal kandis üsna 
palju näha.

Kahtlemata mõjutavad pahkla-
sed tamme oma elutegevuse käigus. 
Nad imevad taimemahla ja sisesta-
vad lehekudedesse aineid, mis pane-
vad lehekoed vohama. Nii moodus-

tuvadki erikujulised pahad. Puudele 
pole see siiski kuigi ohtlik, sest suve 
esimesel poolel on lehed saanud nor-
maalselt toimida ja puule vajalikke 
toitaineid varuda. Pahkades elab ka 
hulk pahklaste looduslikke vaenlasi ja 
kaasüürilisi, kes nende arvukust taas 
vähendavad.

Tammelehtedel, -pungadel, aga ka 
-tüvedel ja -juurtel elutseb veel teisigi 
pahklaseliike. Neist on mitmel korral 
kirjutatud ka Eesti Looduses (1972, 
nr  10, 1986, nr  3, 2011, nr  9, 2014, 
nr 8, 2014, nr 10). 

Panin tähele
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Gallid iidse suguvõsa tammel

◊ 1. Tammelehepahklase (Cynips 
quercusfolii) pahad noortel tammedel 
Taevaskoja lähedal 2014. aasta sügisel

Piltidel olevad gallid leidsi-
me Valgamaalt Pikasilla kan-
dist. Möödunud aasta augus-

tis-septembris võis neid korjata 
kokku sadakond Pikasilla Peeduksel 
Väikse-Emajõe ääres kasvava 
tamme lehtedelt. 

See tamm ei ole seal ise kas-
vama läinud. Tõime väikse istiku 
2005.  aasta septembris Hummulist 
Valuste talu maadelt. Alar Sepa 
isaisapoolsed esiisad pidasid kuni 
1863.  aastani Helme kihelkonna 
Hummuli mõisas Valuste rendita-
lu ja kolisid siis sama kihelkonna 
Patküla mõisa Peedukse tallu, mille 

ostsid endale päriseks 1868.  aas-
tal. Praegu kuulub meile kolmandik 
Peedukse talu maadest ja meil on 
seal väike suvila. 

Suguvõsa ajalugu uurides otsi-
sime Hummuli Valuste talu üles: 
2005. aastal oli see tühi ja ümbritse-
tud suurte põlispuudega. Eriti uhke 
oli iidne tamm, mis arvatavasti oli 
pärit sellest ajast, kui Alari esivane-
mad seal elasid. Suure tamme juu-
res oli hulgaliselt tammevõsa, mil-
lest võtsimegi kaasa ühe istiku. 

Esialgu pidi tammeistik taluma 
põtrade näksimisi, aga viimased 
paar aastat on see saanud rahuli-

kult sirguda. Mullu olid just sellel 
tammel gallid lehtedel, koos gal-
lidega aga ka esimest korda väik-
sed tammetõrud. Galle oli palju ka 
tänavu. Üldiselt oleme arvamusel, 
et Hummulis, näiteks sealses mõi-
sapargis, kasvavad eriti elujõuli-
sed tammed, mille tõrud on väga 
prisked.

Avasime kolleeg Udo Margnaga 
kolm galli ja selgus, et nende sees 
oli valmis kiletiivaline putukas, kes 
kohe hakkas liikuma ja ronima. 
Lendu nad ei tõusnud.

Helena ja Alar Sepp
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Kommenteerib Kaljo Voolma:

Tammedel elutseb palju mitmesu-
guseid pahku tekitavaid putukalii-
ke, enamik on kiletiivalised pahk-
vaablaste ehk pahklaste (Cynipidae) 
sugukonnast. Neid suuri marjataolisi 
pahkasid tamme lehe alaküljel teki-
tab üks meie sagedasemaid pahkla-
seliike – Cynips quercusfolii. Seda 
liiki isendeid oli mullu kohati väga 
palju ning selgi aastal on neid näi-
teks Taevaskoja ja Kiidjärve kandis 
arvukalt. Ajakirjanduses ja ka Eesti 
Looduses on sellest liigist mitmel 
korral kirjutatud (vt artiklit kõrval). 

Tänavu on Tartu linna parkide ja 
puiesteede tammedel arvukas seda 
liiki pahklane, kellest varem pole 
juttu olnud: Neuroterus anthracinus. 
Saksa ja inglise keeles nimetatak-
se tema tekitatud pahkasid ka aus-
terpahkadeks (Austerngalle, oyster 
gall). See liik tekitab suvel tamme 
lehe alaküljele pearoole ja tugevama-
tele külgroodudele piklikke, 3–4 mm 
pikkusi pahku, mis avanevad nagu 
miniatuursed jõekarbi või austri 
poolmed. Nende vahelt kasvab välja 
tilluke (2–3  mm) kerajas või muna-
kujuline sile pahk (◊ 1). Algul on 
see hele- või kollakasroheline, hil-

jem ilmuvad selle pinnale punakas-
pruunid täpid ning suve lõpu poole 
muutub pahk tumepruuniks ja vari-
seb maha. 

Pruunid välispaha kestad jää-
vad leheroodudele püsima. Maha-
varisenud ümarates pahkades are-
nevad pahklase agaamse (mittesugu-
lise) põlvkonna isendid, kes mune-
vad kevadel pungasoomustele. Seal 
areneb pahklase suguline põlvkond, 
kelle viljastatud emased munevad 
lehe alakülje roodudele ja kogu tsük-
kel algab otsast peale. Harva võivad 
üksikud pahad paikneda ka lehe pea-
lispinnal.

Neuroterus’e perekonnast leidub 
Eestis teisigi liike, näiteks 4–6  mm 
läbimõõduga litrikujulisi pahku teki-
tav liik Neuroterus quercusbacca-
rum, kes siiani ei ole olnud kuigi 
arvukas (◊ 2). 2012. aastal Saksamaal 
ilmunud Heiko Bellmanni raama-
tus „Geheimnisvolle Pflanzengallen“ 
(„Salapärased taimepahad“) on käsit-
letud 55 Kesk-Euroopa tammedel 
elutsevat pahklaseliiki, paljud neist 
leiduvad ka meil.

Pahklaste elutegevus leheroodu-
del takistab mõnevõrra vee ja toit-
ainete liikumist lehes, seepärast 
ilmuvad lehtede pealispinnale algul 

kollakad, hiljem pruuniks muutu-
vad laigud (selleks on ka teisi põh-
jusi, sealhulgas seened, samuti pin-
nase- ja õhusaaste jm). Lehed pruu-
nistuvad suve lõpu poole, seega pole 
pahad puudele kuigi ohtlikud, sest 
suve esimesel poolel on lehed oma 
põhitöö ära teinud. Nii et esialgu 
pole mõtet nende tammede pärast 
muretseda, küll aga tasub nii pahk-
lasi kui ka teisi puudel elavaid putu-
kaid, samuti pahklesti jt pisiloomi 
jälgida ning oma tähelepanekutest 
asjatundjatele teada anda. 

|519| 

„Austerpahklane“ Tammelinna tammedel

◊ 2. Pahklase Neuroterus quercusbacca-
rum litrikujulised pahad tammelehe 
alaküljel

◊ 1. „Austerpahad“ tammelehel, osa neist on juba maha varisenud

Tammelinna elanikud on 
mures sealsete tammede 
saatuse pärast. Kui eelmi-

sel aastal oli lehtedel rohkelt suuri 
marjataolisi pahkasid, siis nüüd on 
lehe alumine külg täis väikesi pah-
kasid, puud pragisevad ja puude-
alune on kaetud justkui hirsitera-
dega. Lisaks lehed pruunistuvad ja 
langevad enneaegu. Mis tammede-
ga toimub? Kas see kahjustab puid 
ja kas neid saab kuidagi aidata?

Kaire Zimmer, 
Tartu linnavalitsuse linnamajan-

dusosakonna haljastus- ja puhas-
tusteenistuse arborist
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Essee

Tiit Kändler

Olles võtnud õppust oma 
õpetajalt Endel Lippmaalt, 
kes kinnitas, et iga asja 

saab vajaduse korral ise valmis teha 
(„Miks ka mitte?“, tavatses ta nenti-
da), söandan meie suurmehe lahku-
mise pöörata mõtiskluseks selle üle, 
kuidas ja kuivõrd teadus üldiselt ja 
teadlane eriti meie loodusteadvust 
mõjutab. Kas suudab loodusteadla-
ne kiirata oma rahvale teadmise kiiri, 
mis muudavad meie tuju paremaks? 
Halvemaks saab muuta lihtsalt, ent-
roopiaseaduse turjal liueldes.

Eesti astronoomid, kes on põlvest 
põlve ilmutanud teistest loodusuuri-
jatest erksamat valmidust kirjutada 
ja jutustada universumist ka laiemale 
üldsusele, on nimetanud Ernst Öpikut 
Mihkel Jõeveere ja Jaan Einasto sule 
läbi „viimaseks suureks igakülgseks“. 
Nad on kerge nukrusega tõdenud, et 
nüüdisajal, see tähendab pärast Öpiku 
elu aastatel 1893–1985, on teadus 
nõnda kitsenenud, et üldist haarata 
ei ole enam võimalik, vähemasti mitte 
tipptasemel, nagu tegi seda Öpik. 

Öpiku kirg ja lai tegevushaare – 
meteoriidivaatlusest teiste galakti-
kate kauguse mõõtmiseni, Päikese 
energiaallika leidmisest kosmoselen-
dude praktiliste rehkendusteni, täh-
tede jaotusest taevalaotusel päike-
sesüsteemi kaugemate alade asus-
tamiseni – jõudis otsaga väikerahva 
olemasolu põhjendamiseni ning vär-
vikate ja menukate teaduskolumnide 
kirjutamiseni Armagh’ observatoo-
riumi palju loetud toimetistes. 

Öpik esineb selles essees taustana, 
mis on alati vajalik põhitegelaste esi-
letoomiseks. Eesti teaduste akadee-
mia loodi 1938. aastal ja selle 12 liiget 
nimetati  president Konstantin Pätsu 
käsukirjaga. Loodusteadlane Teodor 
Lippmaa valiti 1939. aastal esimese-
na akadeemikuks akadeemikute vaba 

tahte avaldusena.
Me ei tea ega saagi teada, kuhu 

oleks laia haardega botaanik, öko-
loog ja looduse kaardistaja Teodor 
Lippmaa jõudnud: 1943.  a jaanuaris 
kukkus lennukilt hukatuslik pomm. 
See määras ka poja Endel Lippmaa 
saatuse ses mõttes, et tuli hakata 
elama tädi juures Tallinnas ja õppima 
tehnikaülikoolis põlevkivikeemiat, 
mis tagas suurima stipendiumi. Sama 
ala sattus saatuse hella tahtena õppi-
ma kunstiteadusesse sobimatu Helle 
Raam – oma isa Villem Raami põlu 
all olemise tõttu –, Endel Lippmaa 
innustav abikaasa. 

Endel Lippmaa elu näitab meile 
selgelt, et andekas, töökas, aga eel-
kõige vankumatult aus ja meelekindel 
inimene võib õppida mida tahes. Šeff 
ja ETL, nagu teda hellitlevalt kutsu-
ti, saavutas teaduses sama laia haarde 
kui Öpik astronoomias: tuumamag-
netresonantsi loomisest Eestis kuni 
Artur Linnu asutatud biotehnoloo-
gia jõulise toetamiseni, rahvale aga 
väsimatu keskkonnauurija ja -kaits-
jana. Siin jätkas ta oma isa Teodor 
Lippmaa tööd, kes oli juhtinud ja 
suunanud Eesti looduskaitseseaduse 

loomist, ent astus kõrvale, kui Peeter 
Päts ülemuseks määrati ning kodu-
maine turism ja looduskaitse ühe asu-
tuse hoolde anti, nii et looduskaitse 
Teodor Lippmaa arvates varju jäi.

Eesti Loodus teab hästi, et loodus-
kaitse ei olnud Vene ajal pelgalt loo-
duse kaitse, vaid ka eesti rahva kaitse. 
Lippmaa on mulle kinnitanud, et ka 
tol ajal oleks saanud fosforiiti kaevan-
dada loodust säästvalt, ent see oleks 
kaasa toonud suure migratsiooni-
laine, seda küll ilma burkadeta.

Lippmaa esinemised ja kahjuks har-
vad kirjutised olid mu meelest rah-
vast harivad, sest õpetasid: kui vali-
da teaduslikud argumendid, rajada 
oma kaitsetöö loogikale, siis ei pea 

Lippmaad ilmutasid 
Eestile looduse väge

Teodor Lippmaa oma noorte kaastöölistega vaatlustorni jalamil Märjamaa lähe
dal Rangu nõmmel: pildil vasakul Aino Mathiesen (Käärik) ja paremal LiviaMaria 
Reinomägi (Laasimer)

Me ei tea ega saagi teada, kuhu 
oleks laia haardega botaanik, öko-
loog ja looduse kaardistaja Teodor 
Lippmaa jõudnud: 1943.  a jaanuaris 
kukkus lennukilt hukatuslik pomm. 
See määras ka poja Endel Lippmaa 

Lippmaad ilmutasid 
Eestile looduse väge

Endel Lippmaa oma töökabinetis 
1979. aastal
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vastu ka kõige tugevam müür – nagu 
näeme seda looduseski. Lippmaa 
maksimalism, perfektsionism ajas 
vahel alluvaid vihale, kuid tuli alati 
lõppkokkuvõttes kasuks, ka looduse 
uurimise vallas. 

Seda, kuidas alati ajahädas Endel 
Lippmaa oma poegadega kukkus kord 
koostama putukate kogu, teinekord 
herbaariumi, on Helle Lippmaa kirjel-
danud kui ülimat sporti, kus alati tuli 
minna lõpuni, tuli oma kogusse saada 
võimalikult palju liike. Küllap õpetas 
isa Teodor seda väikesele Endlile, kes 
sageli temaga Eesti eri paigus välitöö-
del kaasas oli.

Teodor Lippmaa võttis loodust 
laiemalt, kui esmapilgul näha on, töö-
tades välja Eesti taimekoosluste süs-
teemi, andes nime Soomaale ja jõudes 
maailmas kromatograafia kasutami-
ses taimeökoloogias esirinda. Sama 
tegi ju ka tema poeg. Poliitika oli 
Lippmaale loodus, mis tuli ära õppi-
da, selgeks saada, ja siis oma teadmi-
si rakendades ka tulemuseni jõuda. 
Nii sai lähemate toetajate abiga teoks 
Molotovi-Ribbentropi pakti tühista-
mine tagantjärele selle sõlmimisest 
alates ning Eesti iseseisvuse tunnus-
tamine NSVL Riiginõukogus 6.  sep-
tembril 1991. See jäi Riiginõukogu 
esimeseks ja viimaseks otsuseks, bio-
loogiliseks harulduseks.

Siis tuli uurida loodust laiemalt, 
mikromaailma kaudu CERNi projek-
tides TOTEM ja CMS, tagada Eestile 
domeen .ee ja sõltumatu ühendus 
maailmaga. Ning võis jälle sukeldu-
da looduse uurimisse, milles ei puu-
dunud ühele fanaatikule omane era-
kordne üksildus, käibetõdede eirami-
ne, vahel ka jäärapäine kangus võib-
olla et muutunud ja õigeks osutunud, 
ent omaenese süsteemi sobimatute 
ideede aktsepteerimisel. 

Sama ilmutas ka Öpik, kellele näi-
teks tumeaine ja tumeenergia oli rai-
satud aeg: uurida tuleb seda, mis on 
olemas ja nähtav. Need ained on siia-
ni jäänud teoreetikute pärusmaaks. 
Nii nagu ka üleüldine kliimasoojene-
mine, mida Lippmaa ei aktsepteeri-
nud, nagu ka üleüldist kõikehõlmavat 
algosakeste teooriat.

Minu meelest võime olla õnne-

likud, et Öpik oli suur igakülgne, 
kuid sugugi mitte viimane. Seda oli 
ka Endel Lippmaa, kelle laia haarde-
ga võimas tegutsemine andis hoogu 
meie rahva rõõmule hoolida omaene-
se ümbruse loodusest, näha seda ava-
nenud maailma – looduse taustal uue 
ja teravama pilguga.

Endel Lippmaa oli ühtpidi ka paras 
demagoog, kui vaja. Tema mälestus-
väärsel esinemisel Eesti Televisioonis 
esitatud seisukoht, et ega tuulegene-
raatoridki jäta loodusele kahju too-
mata, lõpuks panevad nad maake-
ra pöörlemise seisma, on ju lõpp-
kokkuvõttes õige. Vähemasti andsid 
Lippmaa säärased toredad kalambuu-
rid põhjust võtta aega ja teha endale 
selgeks, mis on tõsi ja mil määral.

Kui Lippmaa pojad, eriti Mikk 
Lippmaa, olid koolipoisid, siis uudis-
tasid nad õhtuti ja puhkepäevade 
kaupa meie laboreid, pärides mõõ-
teriistade mõtte ja ehituse kohta. 
See oli Endel Lippmaa viis kasvata-
da lapsi, nii oli seda teinud ka tema 
isa, andes poisile vaba voli tegutseda 
oma keemialaboris Tartu botaanika-
aias. Praegu on Mikk Lippmaa Tokyo 
ülikoolis nanotehnoloogia töörüh-
ma juht, mis on võõramaalase jaoks 
Jaapanis lühidalt öeldes haruldane.

Me elame maailmas, kus armasta-
takse rõhutada kollektiivse töö täht-
sust, olenemata sellest, et oleme siir-
dunud kollektiviseerimiselt privati-
seerimisse. Igasugused töötoad on 
rajatud rühmatööle, isegi teadus-
võistlustel peetakse enesestmõisteta-
vaks, et vaid rühmatöös sünnib ideid. 

Tegelikult pole sel arvamusel vähi-
matki alust. Vastupidi, lugesin äsja 
Kevin Astoni raamatust „How to Fly a 
Horse. A Secret History of Creation, 
Invention and Discovery“ („Kuidas 
lennutada hobust. Loomise, leiuta-
mise ja avastuse salajane ajalugu“) 
juba 1986.  aastal Minnesotas teh-
tud uuringutest, mille järgi neli eraldi 
töötavat inimest genereerisid 30–40% 
enam ideid kui neljaliikmelise rühma-
na töötades. Ajurünnak pigem pär-
sib kui edendab loovat mõtlemist, 
„rühmatöö“ ja „ajurünnak“ on pigem 
sõnakõlksud, mille kaudu üritusele 

toetusrahasid saada. 
Aeg, mis on kulutatud ebaõn-

nestumisele, on kulutatud hästi. 
Loomine on monotoonsem kui seik-
lus. Seepärast ongi Eestis nüüdis-
ajal tekkinud võrratult enam maa-
ilmarändureid kui leiutajaid. Endel 
Lippmaa teadis seda hästi. Ta oskas 
üksi mõtelda, aga ta oskas ka täp-
selt pärida ja ülesandeid jagada, kuigi 
vahel ajas teda närvi aeglus, millega 
tema ülesandeid täideti. 

Loodust ei saa rühmakaupa lõpuni 
mõista, mis ei tähenda, et rühmakau-
pa tegutseda poleks mõtet. Loed ikka 
üksi, kirjutad ikka üksi, mõtled ikka 
üksi, taimelehte imetled üksi. Endel 
Lippmaa oli üksiklane, kuid ühen-
dav üksiklane, kes oma ütlemata laia 
haardega valgus üle laia pinna, seos-
tades seni seostamatut ning innus-
tades oma mõtete ja tegudega uuri-
ma loodust ja seda mõistes kasutama 
oma teadmisi mistahes alal. Kasvõi 
rahvusvahelises õiguses.

Meenutades ja parafraseeri-
des Lennart Meri kuulsat lauset: 
„Eestile on omane üks igakülgne 
korraga“. Loodetavasti rida … Öpik, 
Lippmaa … jätkub. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Endel Lippmaa oma esimese, 
1950. aastate lõpul kolleegidega ehita
tud tuumamagnetresonantsi magneti 
kõrval füüsikasektori 50. aastapäeval 
2011. aasta detsembris
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Toomas Liidja
26. jaanuar 1961 – 1. august 2015

Toomas lõpetas Tallinna 
7. keskkooli ja Tallinna polü-
tehnilise instituudi (prae-

gu Tallinna tehnikaülikool) keemia-
teaduskonna. Paljud hilisemad tut-
tavad ja töökaaslased tõenäoliselt 
ei tea, et abituriendi ja üliõpilasena 
mängis ta mõnda aega ka basskitarri 
Henri Laksi tookordses saateansamb-
lis Reval. Tema esimene töökoht oli 
Tallinna ehituskeraamika tehas, kuid 
varsti pärast kohustusliku suunamis-
aja lõppu siirdus ta sealt keskkonna-
kaitsesse. 

Aastatel 1991–2009 töötas 
Toomas keskkonnainspektsioonis, 
alguses keskkonnaosakonna juha-
taja asetäitjana, viimati nõunikuna. 
Vahepeale jäi nimetuse poolest veel 
mitu ametikohta, sedamööda, kuidas 
muutus inspektsioon ja töökorraldus. 
Viimase tööna tegeles ta merereos-
tuste modelleerimisega.

T o o m a s 
Liidja oli üks 
keskkonnajä-
relevalve süs-
teemi ülesehi-
tajaid Eesti 
iseseisvuse taastamise järel. Kui loodi 
otse riigikogule alluv keskkonna-
kaitse peainspektori institutsioon, 
sai tema ülesandeks veekaitse vald-
konna üle-eestiline järelevalve. 
Toomas suhtus töösse äärmise põh-
jalikkusega. Kuigi ta polnud jurist, 
oli tema juriidiline mõtlemine kõr-
gemal tasemel. Tema osalusel töö-
tati välja nii omaaegsed veekait-
se ja üldisemalt keskkonnakaitse 
järelevalve õigusaktid kui ka nende 
rakendusaktid. 

Üheksakümnendate alguses oli 
keskkonnalubade süsteem veel lapse-
kingades ja nende lubade puudumise 
eest ei rakendatud üldjuhul mingeid 

sanktsioone. Toomas lähtus kõiges 
otseselt seaduses sätestatust ja koos-
tas rikkumise korral alati protokolli 
ning saatis kohtutele arutamiseks. 

Toomas Liidja põhimõtete järgi ei 
olnud formaalse trahvi tegemine õige 
lahendus. Sel ajal oli trahv suuruse 
poolest keskkonnarikkuja jaoks vähe-
oluline. Tema tegevus tervikuna aitas 
Eestis luua keskkonnalubade süstee-
mi ja muuta selle palju tõsiseltvõeta-
vamaks. 

Oma kogemusi oli tal võima-
lus jagada ka teistele riikidele. Ta 
osales ÜRO ja OECD missioonidel 
Gruusias, Kasahstanis, Kirgiisias ning 
Türgis, kus koolitas sealseid keskkon-
najärelevalve töötajaid.

Kolleegid mäletavad Toomast kui 
iseseisva mõtlemisviisiga inimest, kes 
ei kartnud riskida. Menetlustes oli ta 
väga üksikasjalik ja põhimõttekindel. 
Ometi meenub tema kohta ka palju 
lõbusaid lugusid ja legende, mis tihti 
olid ajendatud tema tavapäratust vaa-
tenurgast asjadele.

Aare Sirendi

Aleksander Heintalu 
ehk Vigala Sass
31. mai 1941 – 19. august 2015

Augustikuus lahkus meie hul-
gast 74-aastasena Alek sander 
Heintalu (aastani 1974 Alek-

sander Rassadkin), kes oli laiemalt tun-
tud kui Vigala Sass. Ta sündis Tartus ja 
kasvas üles lastekodus. Tolleaegse tava 
kohaselt pidid lapsed kolima vanu-
serühma muutudes uude kohta ja nii 
kulges temagi lapsepõlv ja noorukiiga 
seitsmes kasvatusasutuses. Meeri las-
tekodu meenutas ta hiljemgi. 

Vigala Sass kujundas oma elu algu-
sest lõpuni ise, töökus ja anded suu-
nasid teda hariduse omandamisel ja 
ametiteel. Ametikoolis metallitreia-
li kutse omandamise ja kohustusli-
ku armeeteenistuse järel langes valik 
aiandusele ja põllundusele. 

Omandanud Räpina aiandustehni-
kumis aiandusspetsialisti kutse, jät-
kas ta õpinguid Eesti põllumajan-
dusakadeemias agronoomia erialal, 
mille lõpetas 1981. Hiljem astus ta 
sama kõrgkooli kraadiõppesse ja kait-

ses 1988. aas-
tal venekeelse 
arvukate lisa-
dega kandidaadiväitekirja „Kuldjuure 
(Rhodiola rosea  L.) agrotehnika Eesti 
NSV-s“. 

1980. aastatel oli tema elukohaks 
Vigala asula, kus ta hoolitses pargi 
eest ja andis tunde Vigala tehniku-
mis. Just sel ajal sai ta rahva hulgas 
tuntuks oma ravitsejavõimete poo-
lest: võttis vastu patsiente, pidas 
arvukaid loenguid arstimise ja taim-
ravi teemal ning hakkas kasutama 
nime Vigala Sass.

1980. aastatel hakkas Vigala 
Sass Saaremaal Leisi vallas Triigi 
külas oma kavandite järgi rajama 
Männisalu talu ja dendroparki koos 
kultusplatsiga. Osalt koostöös maa-
ülikooliga katsetas ta eri piirkonda-
dest pärit taimede kasvatamist, pida-
des silmas nende tööstuslikku kasuta-
mist toidu- ja ravimtaimedena, ning 

koostas ise ravimeid. 
Teda iseloomustas pidev uute 

teadmiste otsimine, sh süvenemi-
ne etnograafilistesse kirjeldustesse 
ja nende teadmiste rakendamine, 
inimvõimete piiride otsimine, aka-
deemilise ja empiirilise ühendamine 
ning loov arendamine.

Vigala Sassi puhul pole lihtsaid 
seletusmudeleid ega lihtsaid lahen-
dusi. Ta on abistanud tuhandeid 
inimesi. Ta alustas 1980. aastatel 
loitsude ja rituaalipraktikate aren-
damist, olles esimeste seas, õpetaja 
ja eeskuju paljudele vaimsete otsin-
gute teel. 

Vigala Sass oli maausuliste Saare-
pealse koja liige, aga tal oli oma suhe 
õigeusu kirikuga, parteiga, paljude 
arhiivide ja institutsioonidega. Ta 
mängis kannelt ja oli hea laulja, män-
gis korvpalli ja hoidis ennast igati 
heas füüsilises vormis, ta oli palju-
de raamatute autor alates ravimtai-
me- ja raviraamatutest kuni usundeid 
sünteesiva loominguni, nagu „Estide 
(tšuudide) hingestatud ilm” (2001) ja 
„Väeraamat” (2007), ning kirjandus-
liku eeposeni „Kuldmamma” (2003). 

Mare Kõiva

In memoriam

|522|  
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Aasta küla 
kandidaadid said 
sümboolse kella

Järvamaal Säreveres peeti augus-
tis Eesti külade XI  maapäeva. 
7.  augustil andis riigikogu esi-
mees Eiki Nestor „Aasta küla 

2015“ tiitli Lääne-Saare valla Leedri 
külale ja kinkis iga maakonna kan-
didaadile riigikogu logoga kella. 
Need kellad sarnanevad riigikogu 
istungisaali kellaga, millega istungi 
juhataja äratab saalis olijate tähe-
lepanu. Kellahelin võib ergutada 
kokku tulema või koosolekut alus-
tama. Rahvapärimusest on teada, 
et kellukese helin kaitseb nõiduse ja 
kaetamise eest.

Maapäev ehk külade parlament on 
Eesti külaliikumise Kodukant suur-

sündmus, mida on alates 1996. aas-
tast peetud iga kahe aasta järel eri 
maakonnas. 2013.  aastal said aasta 
küla tiitli Lustivere piirkonna külad 
Jõgevamaalt, 2011.  aastal Prandi 
küla Koigi vallast Järvamaalt.

Riigikogu pressiteenistus / 
Loodusajakiri

|523| 

Suviseim suvekuu 
oli tänavu august

Jaani ja heinakuul pikisilmi oodatud 
rannasuvi jõudis kohale lõikuskuul. 
Suurem jagu augustipäevi säras päike, 

sadas üsna vähe. 12. augustil näitas ilm 
KeskEestis ka ekstreemsemat poolt: Tartu 
ja Viljandimaast käis üle vägev rahe ja 
kaasnenud pagi juuris puid ja viis katuseid. 
Mõni viimane augustipäev oli taas jahe
dam ja sajusem.
Ilmateenistuse kokkuvõtte järgi oligi 
august keskmisest tublisti soojem (17,1° vs 
16,3°) ja väga palju päikeselisem (334,6 vs 
234 tundi); vihma tuli vaid 44% tavapära
sest (37 mm vs 83 mm). Õhutemperatuuri 
maksimum, 31,6°, mõõdeti 6. augustil 
Võrus ja miinimum, 1,3°, 17. augustil 
Jõhvis. Suurim ööpäevane sajuhulk, 
31 mm, registreeriti 9. augustil Tõraveres.

01.08 Alanud karujahihooajal lubab kesk
konnaamet küttida kuni 51 pruun
karu, 11 looma rohkem kui mullu.

01.–04.08 MTÜ Wikimedia Eesti teine 
soomeugri Vikipeediaseminar 
Meremäe vallas.

02.–09.08 Kanepi kihelkond tähistas 
kihelkonnapäevadega 340. aasta
päeva. 04.08 oli kavas looduspäev.

03.08  Aegna saarel algas Helsingi ja 
Tallinna õpetajate ühislaager õues
õppe kogemuste vahetamise kohta.

03.08  Tartu loodusmajas tutvustas Indias 
elav Minni Riar mahetekstiili.

03.–07.08 Traditsioonilise ehituspärandi 
koolitus Lahemaa rahvuspargis.

03.–07.08 Muraste looduskooli looduslaa
ger 7.–9. klassi õpilastele.

05.08  KIK avas Facebookis toetuse taotle
mise nõuanderubriigi.

05., 12. ja 19.08 Klassika kolmapäevad 
Tallinna loomaaias.

05., 07., 08., 09. ja 16.08 Looduse 
Omnibussi teatri ja kontserdiretked 
Tallinnast: Kunda mõisa; Kodru 
rappa; Kodru rappa (ka Tartust) ja 
Viinistule ning taas Kodru rappa.

06.08  Fotovõistluse „Kõige rattasõb
ralikum asutus Tartus“ võitja 
Kroonpress tegi auhinnaks saadud 
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TÜ teadlased on avastanud salapäraste 
krohmseente globaalse levikumustri

Ajakirja Science 28. augusti 
numbris on avaldatud artik-
kel „Global assessment of 

arbuscular mycorrhizal fungus diver-
sity reveals very low endemism“, mille 
põhiautorid on Tartu ülikooli tead-
lased Martin Zobel, Mari Moora, 
Maarja Öpik ja John A. Davison; 
kaasautorite hulgas on veel kahek-
sa TÜ teadlast ning nende kolleegid 
USA-st, Indiast ja Senegalist.

Mahuka uurimuse tulemused hei-
davad esimest korda valgust salapä-
rastele krohmseentele, kellega elab 
sümbioosis ligi 80% maailma taimi. 
Krohmseened elavad taimede juur-
tes ja neid ümbritsevas mullas, aida-
tes taimedel omastada toitaineid ning 
kaitsta neid patogeenide, põua, rask-
metallide ja muu stressi eest.

Üldistuste tegemiseks määrati see-
ned taimejuurest eraldatud DNA jär-
jestuste alusel 1014-st üle maailma 
kogutud juureproovist. Üllatusena 
selgus, et erinevalt paljudest teistest 
organismidest on enamik krohmsee-
ni ülemaailmse levikuga.

Edaspidi plaanib uurimisrühm 
keskenduda seente rollile ökosüs-
teemides ning inimtegevuse mõju-
le krohmseentele. „Kui elupaikade 
hävimine kestab, võib tugeva inim-
mõju tingimustes vaesuda ka mullas 
elutsev krohmseente kooslus, tuues 
kaasa olukorra, kus taimedel puu-
dub sobiv seenpartner, mis on vaja-
lik taime normaalseks elutegevu-
seks. Krohmseente kaitse on seega 
tegelikult hoolitsemine ökosüstee-
mide tervise eest,“ rõhutas professor 
Martin Zobel.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

3. augustil pandi Tartus Emajõel 
tööle purskkaev. Terve selle aasta 
on jõe veeseis olnud väga madal

Tänav Saaremaal asuvas Leedri külas, 
mis on valitud aasta külaks

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Aegviidust sai Eesti matkapealinn

Teist korda toimunud matka-
nädala avamisel 15. augustil 
kuulutati Aegviidu Eesti mat-

kapealinnaks.
„Teeme selleks kõik, et tiitlit vääri-

kalt kanda ning tunnustada neid, kes 
matkailu hoidmise nimel töötavad,“ 
sõnas Aegviidu vallavanem Riivo Noor, 
kui matkaliidu esindaja Tarmo Mere oli 
talle ulatanud valitsuskepi, täpsemalt 
hiidmatkakepi. Mere arvates oli loo-
giline anda tiitel Aegviidule, sest tegu 
on teede ristumise paigaga, kus on tore 
nii suvel kui ka talvel. Samas esinenud 
Uhhuduuri matkameeste arvates võiks-
ki matku alustada matkapealinna rada-
dest ning alles seejärel minna välismai-
seid seiklusi otsima.

Matkapealinna väljakuulutami-
se puhul korraldati matkapealinna 
tunnuslause võistlus, kuhu laekus 54 
tööd. Valla allüksuste juhtidest, val-
lavalitsuse ja valla volikogu liikmetest 
koosnev žürii valis Aegviidut kõige 

paremini iseloomustavaks sloganiks 
„Metsatäis elamusi“, mille autor on 
Kadriann Randmer.

Matkanädal kestis 23.  augusti-
ni ja selle läbiv matk oli kuus päeva 
RMK rajal väldanud retk Aegviidu–
Kassinurme, millega võis omal soovil 
liituda kas üheks või mitmeks päevaks.

Loodusaja arvutilist / 
Loodusajakiri

Linnuralli Estonian Open võit jäi Eestisse

Kahekümne esimene lin-
nuralli Estonian Open toi-
mus Estbirdingu ja Viron 

Lintuseura korraldusel 15.  augus-
til Ida-Virumaal. Rallist võttis osa 
16 võistkonda kokku 68 liikmega. 
Esimest korda osales linnurallil Leedu 
võistkond, taas olid kohal ka lätlased.

Ralli võitis 141 liigiga Eesti võist-
kond RC & Co (Andrus Jair, Mihkel 
Metslaid, Margus Ots, Uku Paal, 
Peeter Raudsepp). Järgnesid tihedas 
grupis soomlaste MuoviLabaJengi ja 
Team Ristisaari ning Läänemaa lin-
nuklubi (Mati Kose, Renno Nellis, 

Hannes Pehlak, Tarvo Valker) vasta-
valt 138, 137 ja 136 liigiga.

Liike märgati kokku 192, kellest 
huvitavamad olid Kalvis nähtud tuli-
part, jõgivästrik ja rukkirääk, Orus 
kaelus-turteltuvi, Purtses jõgiväst-
rik, Narva-Jõesuus randtiir, Narvas 
tutt-tiir ja kukkurtihane, Toilas krüü-
sel, Kohtla-Järvel roohabekas ning 
Maidlas põldtsiitsitaja. Mitu võist-
konda kohtas ka põldvutte.

Järgmisel aastal on linnuralli 
Estonian Open 13. augustil Hiiumaal.

Estbirding/Loodusajakiri
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jalgrattamatka linnapea seltsis.
07.08  Säästva Eesti instituut korraldas 

Tallinnas Eesti taristu ja energiasek
tori kliimamuutustega kohanemise 
strateegia lõppseminari.

07.–08.08 Saaremaa merenädala lõpeta
sid 19. Kuressaare merepäevad.

08. ja 21.08 VapramäeVellvareVitipalu 
sihtasutuse matkapäevad.

10.–13. ja 25.–27.08 Tartu loodusmaja 
kalapüügilaagrid 5.–9. klassi õpilas
tele Peipsi järve ääres Kasepääl ja 
Saadjärvel.

11.08  Eesti maaülikooli koostatava kliima
muutustega kohanemise arengu
kava looduskeskkonna ja bioma
janduse valdkonna lõpuseminar 
Tallinnas.

12.08  Tallinna botaanikaaias avati meelte 
aed.

12.–16.08 Parksepas peeti astronoo
miahuviliste XX kokkutulek, mille 
peateema „Valgus ja varjud“ oli 
keskendunud rahvusvahelisele val
guseaastale.

13.–14., 22., 23. ja 28.–30.08 Looduse 
Omnibussi loodussõidud Tallinnast: 
lodjaretkele ja vanausuliste juur
de; Alutagusele vadja küladesse 
(mõlemad ka Tartust); lodjaretkele 
Võrtsjärvele (ka Pärnust) ning kolme
päevasele retkele „Kuramaa – liivlased 
ja kurelased, laulvad kalad ja liivad“.

14.08 Liblikate ööpüük koos Eesti loo
dusmuuseumi liblikauurija Aare 
Lindtiga.

14.08 Eestis töötav Tiibeti pagulane 
Nyima rääkis Tartu loodusmajas 
üleilmsetest kliimamuutustest, ene
sesüütamistest ja kommunistlikust 
terrorist.

14.–15.08 Arvamusfestivalil Paides arutleti 
ka kliimamuutuste ja keskkonna
hoiu üle.

15.08  Rukkimaarjapäeval avati Eesti põllu
majandusmuuseumis Ülenurmel ruk
kiküün ja toimus küüslaugufestival.

16.08  Jahikoerapäev Palmse mõisas.
17.–19.08 Eesti loodusmuuseumi 

„Väikeste teadlaste linnalaager“ 
2.–4. klassi õpilastele.

17.–19. ja 25.–27.08 Tartu loodusmaja 
suvelõpulaagrid 1.–3. klassi õpilas
tele.

18.08  Kiltsi kaardilossi arendamise projekti 
teabepäev Kiltsi lossis.

19.08  Põllumajandusministeeriumi ava
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9. augustil Saaremaal Sõrves

15. augustil Aegviidus avatud matkaja
kuju 

Seekordse linnuralli huvitavaimaid liike oli tulipart 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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tud vestlusring sigade Aafrika katku 
teemadel.

19.08  Lootsiku laotamise töötuba 
Soomaal Saarisoos.

18.–20.08 Lahemaa keskkonnahariduse 
seltsi õpilaslaager.

20.08  Keskkonnaameti väliseminar 
„Talutööde päev“ Hiiumaal Soera 
talumuuseumis.

21.–23.08 Kümnes Põlvamaa ökofestival 
„Rohelisem elu“.

22.08 Loodusfilmide õhtu Luke mõisa 
kultuuriaidas Tartumaal.

23.–30.08 Rahvusvahelise metsauurin
gute organisatsioonide liidu IUFRO 
maastikuökoloogia töörühma kon
verents Tartus.

25.08 Eesti maaülikool avas Järvseljal 
SMEAR (Station for Measuring 
Ecosystem-Atmosphere Relations) 
Estonia jaama.

25.08 Tallinna loomaaed tähistas mitme
suguste loodusharidustegevustega 
oma 76. sünnipäeva.

25.08 Harjumaal Loo alevikus võeti 
püsielupaigana kaitse alla aasnelgi 
ja kuningakuuskjala kasvukohad.

25.08 RMK Viimsi looduskeskuse vest
lusõhtul „Metsarahva mõtisklused“ 
rääkis Mats Kangur.

25.–28.08 Muinsuskaitseameti ja 
Harjumaa muuseumide pargi
seminar.

26.08 Vapramäe loodusmaja tutvustas 
õpetajatele maja õppeprogramme.

28.08 Eesti meremuuseum avas 
Lennusadamas rahvusvahelise näi
tuse „Võidujooks maailma lõppu“.

28.09 Nahkhiireõhtu Tartu loodusmajas.
28.–31.08 ja 03.09 Eesti loodusmuuseu

mi nahkhiirte luureretked Kadrioru 
pargis.

29.08  Keskkonnaameti loodusõhtu 
„Muinastulede öö ja Keemu koge“ 
Matsalus Läänemaal.

29.08 Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja 
botaanikaaia huvipäev Saare järve 
õpperajal.

30.08 Eesti loodusainete õpetajate liidu 
seenematk Kõrvemaal.

30.08 Tartu keskkonnahariduskeskuse 
keskkonnabuss viis suvelõpumatka
le Kõrvemaale.

31.08 Aafrika seakatku konverents Tartus.
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28. august: kaselehtedes on juba 
kuldset

Lillefestivali peaauhinnad jäid Eestisse

Tallinna seitsmendale rah-
vusvahelisele lillefestiva-
lile tõmmati Tornide väl-

jaku pargis pidulikult joon alla 
28. augustil.

Seekordsetel teemadel „Lillede 
mäng“ ja „Universaalne (aia)disain“ 
võistles 31 kompositsiooni, mille 
autorite seas oli peale Eesti aedni-
ke kaks võistkonda Saksamaalt ning 
üks Belgiast, Soomest, Ukrainast 
ja Ungarist. „Lillede mängu“ kate-
goorias pälvis võidu Tallinna 
botaanikaaia „Mängides suureks“, 
„Universaalse (aia)disaini“ aedadest 
aga Räpina aianduskooli taimela-
hendus. Rahvas valis oma lemmi-
kuks Nõmme põhikooli „Nõmme 
koduaia linnulennult“, parima kooli 
auhinna sai Tallinna Kopli ameti-
kool „Lillede sümfooniaga“.

Eriauhindu said Schwerin täius-
liku aia eest, Helsingi parima välis-
külalisena, parima komposit-
siooni autor Maali Roomet, pari-
ma perspektiivi loonud osaühing 
Eesti Roos, kõige parimini taime-
kooslust kasutanud Luua metsan-
duskool, stiilipuhtaima töö teinud 
osaühing Ringmaastik, Eesti kuns-
tiakadeemia keraamikaosakond ja 
Soome Häme rakenduskõrgkoo-
li disainiteaduskond parima koos-

tööaia, Kuressaare linnavalitsuse 
ehitus- ja planeerimisosakond ja 
Kuressaare ametikool parima rek-
laami ning Keskkonnahoolduse OÜ 
hea loo eest.

Kadrioru park / Loodusajakiri

Reide rohkem, rikkumisi vähem

Keskkonnainspektsioon tegi 
selle aasta esimesel poo-
lel 4409 kontrollkäiku ehk 

314 reidi rohkem kui mullu samal 
ajal. Keskkonnarikkumiste 
põhjal alustati 861 väär-
teomenetlust ehk 161 
vähem kui eelmisel 
aastal. 

Rohkem kontrolli-
ti eelkõige välisõhku: 
aasta algul jõustus vääv-
lidirektiiv, mis seadis lae-
vakütustele uued rangemad 
nõuded. Enim reide tehti kalapüügi- 
ja jäätmevaldkonnas.

Nagu varem, registreeriti ka täna-

vu arvukamalt kalapüügi- ja jäät-
meseaduse nõuete rikkumisi, vasta-
valt 248 ja 191. Jahiseadust eirati 
106 ja looduskaitseseadust 104 kor-

ral. Ülejäänud 212 õigusrikku-
mist jagunesid 11 valdkon-

na vahel. 
Esimesel poolaastal 

algatati kuus kriminaal-
menetlust, neist kaks 
kalapüügiseaduse ja kaks 

metsaseaduse alusel, üks 
menetlus käsitles jäätme- ja 

üks jahinõuete täitmata jätmist. 

Keskkonnainspektsioon/
Loodusajakiri

Vaatajate auhinna saanud Nõmme 
põhikooli aeda tõsteti esile töö püüd
likkuse, siiruse ja kodususe poolest

Schwerini aed „Mecklenburg
Vorpommern 25 – looduslik ja roman
tiline“ meeldis hindajaile liidumaa 
suurepärase tutvustajana

ajal. Keskkonnarikkumiste 
põhjal alustati 861 väär-
teomenetlust ehk 161 

ral. Ülejäänud 212 õigusrikku-
mist jagunesid 11 valdkon-

na vahel. 
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1.  Nimeta kaks suurt igakülgset!
2.  Milline Eesti rekord püstitati tänavu 12. augustil?
3.  Kelle häält teevad kondorid ja kotkad kauboifilmides?
4.  Kes on Eesti kõige sõbralikum seen?
5.  Kust pärineb nimetus palumets?
6.  Miks ei uurinud teadlased vanasti Volga jõe suurvett?
7.  Millised Eesti loomad veedavad noorpõlve ema 
 kõhu all kobaras?
8.  Miks hapestub maailmameri pooluste lähedal 
 kiiremini kui mujal?
9.  Kus asub Lääne-Eesti vanim maismaa?
10.Kes on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning saatke 
hiljemalt 1. oktoobriks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja tee-
maks märkige „Nõel heinakuhjas“. Iga üksik õige vastus osaleb auhindade 
loosimises aasta lõpus! 
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd. 
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Möödunud kuu vastused
1. Eesti rahvarõivasteks on paksud 

vammused ja mitmekordsed alus-
seelikud, sest vanasti oli külm (lk 9).

2. USA õhulaeva Shenandoah vesini-
kukotid olid valmistatud 750  000 
pimesoolest (lk 46). 

3. eLoodus on uus veebiportaal, kust 
leiab hulga käepäraseid elustikurüh-
made määrajaid (lk 61).

4. Mõksi raba on pisut kõrgem kui Pati 
voor (lk 51).

5. RMK kaamerad seiravad alates juuli 
algusest metsa reostajaid (lk 58). 

6. Vähkkasvajaid ei teki paljastuhnuri-
tel (lk 15).

7. Lambavilla kaaludes saab mõõta 
õhuniiskust: niiskem vill on raskem 
(lk 45). 

8. Fotokeemiline sudu tekib ereda päi-
kese käes heitgaasides sisalduva-
te lämmastikoksiidide ja lenduvate 
orgaaniliste ühendite vahelise reakt-
siooni käigus (lk 11).

9. Tobiaslased on pisikesed kalad 
(lk 5).

10. Pildil on lepp ja lepapoi tõugud 
(lk 55).

Kus on sipelga jalgratas?

Sipelgad on oma nutikuse-
ga inimesi hämmastanud 
juba ammust aega. Sipelga-

ühiskonnas on keerukas tööjaotus ja 
suhtlus, nad peavad põldu ja kariloo-
mi, õpetavad üksteist, valivad elukut-
seid elukogemuse järgi ja on mitmes 

muuski mõttes inimesega üllatavalt 
sarnased. Nii ei tasu imestada nende 
suure edu üle: sipelgaid on maailmas 
massi poolest umbes sama palju kui 
inimesi ja arvu poolest tuleb iga ini-
mese kohta umbes miljon sipelgat.

Ratas on üks inimkonna tõhusa-

maid leiutisi. Niisiis tekib paratama-
tult küsimus: miks pole ratta leiuta-
misega hakkama saanud ka sipelgad? 
Ratas on üldse looduses ülivähe levi-
nud nähtus, ehkki nii mõnigi loom ja 
taim oskab kerra tõmbuda ja sihipä-
raselt veereda. Teadlased on oleta-
nud, et ratas on evolutsioonile liht-
salt liiga raske ülesanne: kuidagi pea-
vad end ju õigustama kõik ratta tekke 
vaheetapid. Pooliku rattaga, mis on 
küll juba peaaegu valmis, aga veel ei 
veere, oleks ju õnneliku rattakandja 
esivanematel väga tülikas ringi toi-
metada. 

On ka teine, veidi ootamatum ja 
lihtsam seletus: rattaga pole vabas 
looduses lihtsalt midagi peale haka-
ta. Selleks, et rattast oleks abi, on vaja 
korralikku teed. Tõsi, nii sipelgad kui 
ka muud metsloomad tallavad sisse 
radu, aga samavõrd tõsi on ka see, 
et päris palju liiguvad nad väljaspool 
teid. Kujutle end ise võsas ragistamas, 
jalgratas keha külge kinnitatud! 

Siin foto peal ei leiuta sipelgad 
muidugi jalgratast, vaid  … õigus, 
mekivad lapse suust pudenenud lut-
sukommi!

Nõel heinakuhjas

Mikroskoop
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. oktoobriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Õigesti lahendanute vahel loosime välja ajakirja Eesti Loodus aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Ivar Lass 
LääneVirumaalt. Õige vastus oli „ ... liiga palju hiiri ja rotte, ... oleks pool teadust”. Kokku saime 30 õiget vastust.

|527| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



64             EESTI LOODUS SEPTEMBER 2015|528|  

Ajalugu/sünnipäevad

190 (snd 1825)
04.09 Richard Maack, baltisaksa päritolu 

Vene maadeuurija (srn 1886)

165 (snd 1850)
13.09 Max Gustav Christian Carl Braun, zoo

loog, helmintoloog (srn 1930)

160 (snd 1855)
07.09 Karl von Löwis of Menar, baltisaksa 

ajaloolane ja kartograaf (srn 1930)

130 (snd 1885)
03.09 Gustav Vilbaste, botaanik, loodus

kaitsja, koduuurija (srn 1967)

125 (snd 1890)
20.09 Edvin Reinvaldt, zooloog (srn 1979)

115 (snd 1900)
10.09 Eduard Martinson, arstiteadlane ja tea

dusloolane (srn 1963)
15.09 Alma Tomingas, farmatseut (srn 1963)
17.09 Hugo Raudsepp, keemik, Eesti TA liige 

(srn 1976)

110 (snd 1905)
06.09 Otto Liiv, ajaloolane ja arhivist (srn 

1942)
09.09 Kaljula Teder, ajakirjanik ja koduuurija 

(srn 1978)

105 (snd 1910)
15.09 Leo Tiik, geograaf, kultuuri ja majan

dusajaloolane (srn 1996)

100 (snd 1915)
03.09 Endel Varep, geograaf (srn 1988)
12.09 Nikolai Alumäe, tehnikateadlane, Eesti 

TA liige (srn 1992)

95 (snd 1920)
22.09 Lev Vassiljev, geodeet ja kartograaf 
 (srn 2009)

90 (snd 1925)
05.09 Johannes Parksepp, puuviljandus

teadlane ja sordiaretaja (srn 1988)

20.09 Vaike Hainla, metsateadlane (srn 2012)

85 (snd 1930)
05.09 Ivar Karl Ugi, keemik, Eesti TA välisliige 

(srn 2005)
15.09 Endel Lippmaa, füüsik, keemik ja polii

tik, Eesti TA liige (srn 2015)
20.09 Ann Marksoo, inimgeograaf
29.09 Aime Mäemets, hüdrobotaanik 
 (srn 1996)
30.09 Arnold Pukk, aiandusteadlane, maasti

kuarhitekt (srn 2012)

80 (snd 1935)
16.09 Ahto Lõhmus, matemaatik
18.09 Enno Ruuge, biofüüsik
30.09 AnneLiis Kleesment, mineraloog ja 

litoloog

75 (snd 1940)
08.09 Aivo Parring, matemaatik
11.09 Tiiu Liebert, keemik ja toitumisteadlane
20.09 Toivo Suuroja, loomaarstiteadlane
29.09 Jüri Martin, lihhenoloog ja ökoloog, 

Eesti TA liige

70 (snd 1945)
12.09 Aadu Mirme, füüsik
16.09 Viktor Korrovits, füüsik
24.09 Ilmar Lind, metsnik ja harrastus

dendroloog

65 (snd 1950)
01.09 Jane Frey, botaanik
03.09 Nigulas Samel, biokeemik
10.09 Harry Liiv, keskkonnaministeeriumi 

asekantsler
14.09 Ene Käärik, matemaatik

60 (sünd 1955)
14.09 Ingmar Ott, järveuurija
23.09 Tiia Tulviste, psühholoog

50 (sünd 1965)
25.09 Marek Strandberg, keemik

45 (sünd 1970)
08.09 Margus Ots, ornitoloog
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Hiljuti paluti üht Nõukogude Vene kõr
gema õppeasutise juhatajat soovitada 
õpperingile kirjandust, mis käsitleks Volga 
kevadise suurvee mõju loomadele, kes 
elutsevad jõgikonna üleujutatud alal. 
Õpetlane pidi aga kohe tunnistama, et 
sellist kirjandust ei tea tema olevat ei Venes 
ega välismail. Küsimusele, miks säärane 
kirjandus siis puudub, vastas õpetlane 
puhtsüdamlikult, et Volga suurvee ajal 
olevat kõigis ülikoolides eksamid ning 
kellelgi polevat aega niisuguse küsimusega 
tegemist teha. Täpselt samasuguse vastuse 
peame andma ülemalesitatud talivaatluste 
puudumise põhjuste kohta linnustiku alal: 
kõikides ülikoolides keeb talvel vilgas töö ja 
toimuvad eksamid ning kellelgi pole aega 
siis linnustiku tegevust uurida. [Aleksander 
Lint: Ornitoloogilisi vaatlusi talvel, 1940]

Loodusteadustes on juhtunud korduvalt, 
et algul kõnekeelest võetud mõiste hakkab 
koos teadmiste laienemisega üha avarduma, 
kuni kaotab oma konkreetsuse ja muutub 
üldmõisteks. Lenin, rääkides füüsika kriisist 
sajandi algul, näitas samuti, kuidas mõiste 
„mateeria“ kippus nagu käest kaduma, kui 
leiti, et aine väiksemad osakesed – aatomid 
– ei olegi jagamatud. Midagi analoogset 
juhtus ka maastiku mõistega. Taolistel juhtu
del on vajalik koos uurimisobjekti diferent
seerimisega hakata peenemalt eristama ka 
vastavaid nimetusi, tarbe korral uusi juurde 
luues. Uute terminite loomine on vajalik, 
kuid raskesti koordineeritav. Eri teadlased 
ja eri koolkonnad võtavad keeles olemas
olevad sõnad kasutusele erineval viisil ning 
loovad puuduvatele mõistele uusi nimetusi, 
jõudmata (või soovimata) arvestada teisi 
ettepanekuid. [Kallio Kildema, Viktor Masing: 
Maastikuteaduse arenguteest (I), 1965]

Mida saab sellest hinnatõusust lugeja? 
Esialgu küll vist ainult võimaluse „Eesti 
Loodust“ ka järgmisel aastal lugeda, sest 
ilma hinda tõstmata tuleks ajakiri üsna 
kiiresti sulgeda. Niisuguseid sponsoreid, 
kes maksaksid kinni üle poole looduseaja
kirja hinnast, meil veel ei leidu. Paremat 
paberit ja paremat trükki esialgu lubada ei 
saa. Aga kaugema tuleviku osas tahaksin 
siiski olla optimist. Loodan, et just sisu, aga 
mitte kaubanduslik välimus tagab „Eesti 
Loodusele“ tema lugejaskonna. Ilmselt 
jääb meil uuel aastal lugejaid vähemaks kui 
tänavu, sest hinnatõus sunnib inimesi loo
buma ajakirjadest, mida nad vaid muuseas 
loevad, ja tellima ainult selliseid, mis neile 
tõesti olulised on. [Ain Raitviir: Kuhu läheb 
„Eesti Loodus“?, 1990]

75 aastat tagasi

50 aastat tagasi

25 aastat tagasi

Mihlikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Seltsiv tindik (Coprinellus disseminatus) on kindlasti üks meie fotogeense
maid seeni. Kuid peale hea väljanägemise näib neil olevat ka kuldne iseloom. 
Pildil on nad sõbraks võtnud roostetanud naela, kes on aastakümneid üksi palk
seinas konutanud. Seltskonna tapeediks on keldrivamm ja vaibaks pleurokokk
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Eesti Looduse fotovõistlus 2015

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 
1. oktoobri keskööni. Võistluse lõpu-
õhtu aja ja koha saab teada oktoobri 
lõpul Eesti Looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning sellel 
jäädvustatud vabalt looduses elavad loo-
mad, taimed või seened üksi või mitme-
kesi. Fotod inimesega harjunud loomadest 
või istutatud taimedest võistlevad vaid 
noorte kategooriates (koduloom ja aia-
taim). Maastikupilte võistlusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ning autoril võimali-
kult täpselt määratud. Iga foto juurde 
ootame kindlasti lühikest lugu (100–500 

tähemärki), kus ja kuidas pilt on saadud 
ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema 
külje pikkus on vähemalt 3000 piks-
lit (noortel 2000). Faili vorming peab 
olema kas vähima tihendamisega JPG 
või TIFF. Igat fotot saab esitada ühes 
kategoorias ning kategooria peab 
olema määratud õigesti.

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja esi-
mene auhind nii üld- kui ka noorte arves-
tuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järg-
mistes kategooriates: aasta lind, käituv 
loom, väike loom (lähi- või makrovõte), 

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

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud foto-
sid tasuta avaldada ajakirjades ja teis-
tes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud 
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada 
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, 
ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post toimetus@el.loodus.ee
tel 742 1143
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