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Septembrinumbri põhilugu rää-
gib loomade karjatamisest vee-
kogude ääres, ja seda positiivses 

võtmes. Nii mõnedki arusaamad on 
visad taanduma, ehkki meie ajakirjas 
ja looduskaitse retoorikas üldse on ju 
korduvalt räägitud veistest ja teistest 
kariloomadest kui rannaniitude hool-
dajatest (vt näiteks 2015.  a detsemb-
rinumbrit) ning poollooduslike koos-
luste hoidjatena on nad juba aastaid 
olnud looduskaitses tunnustatud. 

Kui see teema tuli jutuks mu keva-
del 5. klassi lõpetanud tütrega, hüüa-
tas ta äratundvalt: „Jaa, meil oli just 
talvel loodusõpetuses juttu, et loomi 
ei tohi veekogude ääres karjatada“. 
Nõnda teavad õpilasedki, et lehmaka-
ka satub vette ja reostab nõnda randa 
ja vett. Nutikamatele on meelde jää-
nud seegi, et lehmad eritavad tohutus 
koguses metaani, tuntud kasvuhoo-
negaasi. Põhjusi, miks kariloomad, 
eelkõige veised, on pahad-pahad, 
leiab veel. Veistega seotud eelarva-
mustest annab kõneka ülevaate ka 
meie toimetaja Juhan Javoiši arva-
muslugu (lk 18–19).

Zooloog Ilona Lepiku kirjutis 
paneb igatahes mõtlema. Kõik tun-
dub ühtaegu loogiline, samas mood-
ne. Moodne seetõttu, et tänapäeval 
on kõik juurte-juurde-tagasi-näh-
tused üsna moes. Inimesed eelista-
vad üha enam kodumaist talukau-
pa, Kalamaja ja Karlova hipsterid-
perenaised keedavad ise moose ja 

vürtsmoose, Viimsi ja teiste eeslinna-
de aedades siblivad ringi õnnelikud 
kanad. Me oleme ringiga tagasi jõud-
mas, taasavastamas vanu, toimivaid 
tõekspidamisi.

Mina igatahes usun, et loomad tea-
vad, mida teha. Veendusin selles täna. 
Nimelt oli juurdeehituse käigus meie 
maakodu õu traktoritega segi keeratud, 
künklikuks. Kuigi olin püüdnud labi-
da ja rehaga maad siluda, polnud sel-
lest tolku: mu jõud ja mõistus ei käinud 
kinni tambitud küngastest üle. Nüüd, 
pärast suurt öist sadu olid küngas-
te vahele nõgudesse tekkinud suured 
lombid. Päris kole ja nukker vaatepilt. 

Täna hommikul avastasid need 
lombid mu viis kana. Ehkki nad on 
üldiselt õnnelikud ka maja taga õuna-
aias, leidsid nad lompidest eest tõeli-
se paradiisi. Siblisid seal vees tundi-
de kaupa, kraapisid lompidevahelis-
tel kõrgendikel, kuni järele jäi tasa-
ne must maa – just see, mida olin 
soovinud. Kana jalgadel on uskuma-
tu jõud! Mida mina, suur inimene, 
ei osanud ega jaksanud, seda tegi 
viis kana mõne tunniga. Tõsi, välis-
maa ja meiegi ökokogukondades on 
kanatraktorid kasutusel kultiveerija-
tena. See tõesti toimib!

Ma kavandan juba järgmist suve. 
Kas võtta oma tiigiäärsele karjamaa-
lapile paar veist või mõned lambad, 
selles on küsimus. 
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Sõnumid

Riik suunab metsandusse 3,1 miljonit eurot

Keskkonnainvesteeringute 
keskuse (KIK) nõukogu 
juunis tehtud otsusega toe-

tab riik 20 metsandusega seotud 
keskkonnaprojekti kokku 3 145 838 
euroga.

Suurim toetussumma läheb pii-
ratud eelarve tingimustes eramet-
sandusse. Erametsakeskus saab 
2  381  985 eurot, et toetada met-
sauuendust, metsamajanduskavade 
koostamist, metsamaaparandust ja 
suurendada metsaomanike teadlik-
kust säästvast metsamajandamisest. 
Jahimeeste seltsile on nelja projek-
ti elluviimiseks ette nähtud kokku 
160  960 eurot: et välja anda ajakir-
ja Eesti Jahimees, valmistada elekt-

roonilisi õppematerjale, luua ühtne 
jahilubade andmebaas ning korral-
dada trofeenäitus.

Eesti maaülikool saab 208  014 
eurot, et teha uuringuid, arendada 
andmebaase ja anda välja erialaaja-
kirju; Eesti metsa- ja puidutööstu-

se liit 50 160 eurot, et hinnata met-
sasektori konkurentsivõimet, ning 
Luua metsanduskool 36  048 eurot, 
et esindada Eestit Euroopa metsan-
duslikel kutsevõistlustel ja korralda-
da Baltimaade võistlused.

Veel saavad riigilt selles taot-
lusvoorus toetust Eesti naiskütti-
de selts, keskkonnaagentuur, kesk-
konnaamet, osaühing Trikamba ja 
Valgamaa jahimeeste ühistu.

Koos kevadel rahastusotsuse saa-
nud keskkonnaharidusprojektidega 
on KIK 2016. aastal keskkonnaprog-
rammist toetanud 903 keskkonna-
projekti kokku 33,7 miljoni euroga.

KIK/Loodusajakiri

Alates 3. augustist keh-
tib Euroopa Liidus esime-
ne ühtne looduskaitse mõt-

tes ohtlike invasiivsete võõrliikide 
nimekiri, millesse kantud liike ei tohi 
importida, transportida, turustada, 
pidada, paljundada ega loodusesse 
lasta. Liikide vastu, kellel on looduse-
le suur negatiivne mõju, tulebki ühi-
selt võidelda, sest riigipiir võõrliigi 
levikut teadagi ei takista.

Esimeses nimistus on 37 liiki, 
ent sinna lisatakse peagi uusi liike. 
Nimestikku võib kanda ka liike, keda 
Euroopa Liidus ei ole veel leitud, kuid 
kes on teadusandmete põhjal ohtli-
kud. Nii saab sisseveokeeluga nende 
liikide saabumist ära hoida või vähe-
malt edasi lükata.

Nimekirja kantud liikidest on Eesti 
looduses teada kaheksa, peale nende 
võib mõni liik elada akvaariumides, 
lemmikloomana kodus või kasvada 
aedades. Nimestikus on meil juba tõr-
jutavad pärsia karuputk ja Sosnovski 
karuputk, samuti Eestis juba prae-
gu impordi- ja kasvatamiskeelu-
ga signaalvähk, kaugida unimudil ja 

hallorav. Eestile on 
väga oluline, et 
e n n e t a v a l t 
on nimekir-
ja kantud 
pesukaru.

N i m e -
kirja kantud 
loomi võib lemmik-
loomana edasi pidada, kui 
need ei paljune ega pääse loo-
dusesse. Samuti võivad poed 
varuks olevad lemmikloo-
mad aasta jooksul inimestele 
müüa, kuid uued omanikud 
peavad samuti tagama, et lem-
mik loodusesse ei pääse ega palju-
ne. Loomi, kes pole lemmikloomad, 
on keelatud kasvatada kaubandus-
eesmärgil ning nad tuleb humaanselt 
hukata. Määrus käsitleb vaid elusloo-
mi, loomadest tehtud tooteid see ei 
puuduta.

Samuti on keelatud importida ja 
kasvatada võõrliikide nimekirja kan-
tud taimi. Teiste taimede puhul keh-
tib aastane üleminekuaeg: poed või-
vad oma laojäägid aasta jooksul maha 

müüa, kuid kasvatada tohib ostetud 
taimi vaid sisetingimustes, kus loodu-
sesse levimine on välistatud.

Nimistusse kantud liike võib 
erandkorras kasutada ainult teadus-
töös, ex situ liigikaitse või meditsii-
ni eesmärgil. Selleks tuleb taotleda 
erandluba ning tagada, et liik ei pää-
seks loodusesse. Lube hakkab väljas-
tama keskkonnaamet.

Vt bit.ly/2aWjmzF.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Järvselja ürgmetsakvartalis

Halloravat (Sciurus 
carolinensis) pole 

Eestis seni veel 
nähtud, aga 

oht on reaal-
ne. Ja siis 
pole kodu-
maisel oraval 
midagi head 
loota

hallorav. Eestile on 
väga oluline, et 
e n n e t a v a l t 
on nimekir-
ja kantud 
pesukaru.

N i m e -
kirja kantud 
loomi võib lemmik-
loomana edasi pidada, kui 
need ei paljune ega pääse loo-
dusesse. Samuti võivad poed 
varuks olevad lemmikloo-
mad aasta jooksul inimestele 
müüa, kuid uued omanikud 
peavad samuti tagama, et lem-
mik loodusesse ei pääse ega palju-

müüa, kuid kasvatada tohib ostetud 
taimi vaid sisetingimustes, kus loodu-
sesse levimine on välistatud.

Halloravat (Sciurus 
carolinensis

Eestis seni veel 
nähtud, aga 

oht on reaal-
ne. Ja siis 
pole kodu-
maisel oraval 
midagi head 
loota

Euroopa Liidus hakkas kehtima ühtne 
keelatud võõrliikide nimekiri

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Sõnumid

4             EESTI LOODUS SEPTEMBER 2016|580|  

Keskkonnaministeeriumis val-
minud kliimamuutustega 
kohanemise arengukava eel-

nõus on kirjas kliimamuutuste suhtes 
kõige haavatavamad valdkonnad, aga 
ka tegevused, millega paraneb riigi 
valmisolek ja võimekus kliimamuu-
tustega toime tulla. Eestil praegu sel-
list arengukava ei ole.

Kui seni on Eestis esmajoones kõr-
valdatud äärmuslike ilmastikuolude 
tagajärgi, siis tulevikus aitab arengu-
kava kliimamuutustest tingitud ohte 
paremini ette näha ja nendega arves-
tada. Nii on riskid ja kahjud hoo-
pis väiksemad. Arengukava koosta-
nud teadlased on töötanud välja vald-
kondlikud kohanemismeetmed nii 
lähema (kuni 2030) kui ka kaugema 
tuleviku jaoks (kuni 2050 ja 2100).

Aluseks on võetud keskkonnaagen-
tuuri koostatud kliimastsenaariumid 
aastaks 2100, mille järgi seisavad ees 
nii temperatuuri-, tuule- kui ka sade-
mete režiimi muutused. Eeldatavasti 
sagenevad üleujutused ja põuaperioo-
did, suureneb kaldaerosioon ja kalda-
rajatised satuvad ohtu, valmis tuleb 
olla suuremateks tormikahjustus-

teks. Teiseneb jää- ja lumikatte kestus 
ning merevee ja siseveekogude tase. 
Näiteks 20. sajandi lõpuks on lumikat-
te kestus jaanuaris-veebruaris vähene-
nud vähemalt 10 päeva, ulatudes kes-
keltläbi 15 päevani, seega püsiv lumi-
kate õigupoolest puudub.

Et arengukava eesmärke saavu-
tada, tuleb näiteks välja selgitada 
kliimamuutustest ohustatud liigid, 
nende kohanemisvõime ja ohusta-
tuse tase ning koostada kaitse tege-
vuskavad, et elurikkus muutuvates 
ilmastikuoludes alles hoida. Tagada 
tuleb taastuvenergiaressursside kasu-

tatavus ning tarbijate energia- ja soo-
javarustus; selleks on vaja täiendada 
energiataristu kohta käivaid seadusi 
ja norme ning tõhustada energiavald-
konna järelevalvet, et kliimariske 
maandada. Täienduskoolitus ja tea-
belevi aitavad suurendada maakasu-
tuse, linnakorralduse ja planeerimis-
valdkonna spetsialistide teadlikkust 
kliimamuutuste mõjudest ja riskidest.

Arengukava koostamist ja täitmist 
korraldab keskkonnaministeerium, 
kuid meetmeid aitavad ellu viia ka tei-
sed ministeeriumid. Eelnõu on viidud 
kooskõlla teiste valdkondlike arengu-
kavadega ja võimaluse korral kasu-
tatakse juba olemasolevaid rahalisi 
vahendeid. Ajavahemikul 2017–2030 
on vajalik lisafinantseering 44 miljo-
nit eurot, millest ligikaudu pool tuleb 
riigieelarvest ning teine pool on välis-
rahastus.

Arengukava eelnõu on plaanis 
valitsusele esitada 2016. aasta sügisel.

Põhjalikuma ülevaate leiab memost 
bit.ly/2aYdTeX.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Selle suve heitlik ilm võib olla märk muu-
tuvast kliimast. Teisel juulinädalal Lõuna-
Eestis ringi liikudes võis tihti näha tormist 
murtud puid ja purunenud liine

Eesti looduskaitse selts 
nimetas kümme uut auliiget

Hiiumaal peetud Eesti loo-
duskaitse seltsi juubelikok-
kutulekul tehti teatavaks 

kümme uut auliiget. Tunnustuse 
pälvisid seltsi asutajaliige Fred Jüssi, 
teenekas looduse populariseerija 
Aleksei Turovski, loodusfotograaf ja 
Eesti laidude uurija Tiit Leito, maali-
kunstnik Tiit Pääsuke, dirigent Tõnu 
Kaljuste, geograaf Heino Mardiste, 
geoloog Kalle Suuroja, kauaaeg-
ne Saaremaa looduskaitse juht Elvi 
Viira, pikaaegne Hiiumaa loodus-
kaitse juht Maie Jeeser ja Virumaa 
loodushoidja ning seltsi juhatuse 
liige Enn Käiss.

Eesti looduskaitse seltsi auliik-
mete nimetamine on pikaajaline 
traditsioon. Esimesed nimetati 45 
aastat tagasi: 1969. aastal said selle 
tiitli Friedebert Tuglas, Johannes 
Piiper, Aleksander Lint ja Harald 
Haberman. Eelmisel aastal pälvis 
tunnustuse Leigo talu peremees 
Tõnu Tamm. Viiekümne aasta juu-
belit tähistav Eesti looduskaitse 
selts ühendab inimesi, kelle väär-
tusteks on loodus ja kultuur. Selts 
asutati Jaan Eilarti eestvedamisel 
1966. aastal.

ELKS/Loodusajakiri

Looduskaitseseltsi auliikmeks valitud 
geoloog Kalle Suuroja on hinnatud 
ka retkejuhi ja looduse tutvustajana. 
Fotol kõneleb ta roheliste rattaret-
kelistele

Kuidas kliimamuutustega toime tulla
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Alates aastast 2012 on 
12.  augustil tähistatud rah-
vusvahelist elevandipäeva. 

Ka Tallinna loomaaia kolm londi-
list, emased aafrika elevandid Draay 
ja Fien ning isane Carl, nautisid sel 
päeval rohkem tähelepanu ja pare-
maid palu.

Tegevusi ja kuulamist jätkus ele-
vandimaja juures ja keskkonna-
hariduskeskuses viieks tunniks. 
Keskkonnahariduskeskuse metoo-
dik Darja Zubareva rääkis elevan-
tide vaatetornis elevandi hambava-
lust. Keskkonnahariduskeskuses 
esitles lastekirjanik Tia Navi raa-
matut „Seitse väikest elevanti“, vaa-
dati filmiklippi, lapsed said joonis-
tada oma elevandi ja kuulata hari-
duskeskuse töötaja Kertu Namsingu 
juttu Tallinna loomaaia londilistest. 
Zooloog Mati Kaal rääkis elevantide 
aediku juures aafrika elevantidest ja 
enne kui elevandid läksid elevandi-
majja öörahueelse duši alla, mängiti 
neile Lõuna-Aafrika traditsioonilist ja 
nüüdisaegset muusikat.

Aafrika elevandid kuuluvad maa-
ilma suurimate maismaaimetaja-
te hulka. Neid londiliste seltsi ele-
vantlaste sugukonna loomi ohustavad 
looduses enim inimesed, kes on laien-
danud oma valdusi, rikkunud ökoloo-
gilise tasakaalu ja killustanud elevan-
tide elupaigad. Samas on ikka suurim 
oht elevandiluu jahtijad, kes võhkade 
kättesaamiseks ei tagane tapatööst.

Ühest olulisest saavutusest vas-
tumeetmete vallas teatas 12.  augus-
til rahvusvaheline loomakaitse liit 
(IFAW): seitse suurt veebikompaniid 
– eBay, Etsy, Gumtree, Microsoft, 
Pinterest, Tencent ja Yahoo! – leppi-
sid kokku ühises raamprogrammis, 
millega hakatakse loomi kaitsma ille-
gaalse veebikaubanduse eest.

Selle kokkuleppega loodetakse saa-
vutada suurt edu küberkriminaalide-
vastases tegevuses. IFAW tegi hiljuti 
mõne nädala jooksul uuringut 16 riigi 
280 veebikaupluses ja leidis, et müü-
gil on üle 30 000 elusa ohustatud lii-
kide hulka kuuluva looma või nende 
kehaosa. Tagasihoidlike hinnangute 

järgi on selle „kauba“ koguväärtus 
üle 10 miljoni dollari. Eriti kurvas-
tav oli leida selle ainsa uuringu jook-
sul tuhandeid elevandiluust asjakesi: 
lausa kolmandik müügipakkumistest 
käis just elevandiluu või arvatava ele-
vandiluu kohta – sageli kasutatak-
se koodnimetusi, et oma illegaalset 
tegevust varjata. Kõrvuti statistikast 
teada faktiga, et iga 15 minuti järel 
tapetakse maailmas üks elevant, on 
see kõik väga kurjakuulutav.

Muidugi pole kaugeltki kogu veebis 
edenev loomakaubandus ebaseadus-
lik: on ka kauplejaid, kellel on selleks 
load. Paraku on pakkumistest luba-
de olemasolu väga harva näha ja nii 
on südametunnistuseta kriminaalidel 
hiigelturule vaba juurdepääs ja pole 
suurt ohtu vahele jääda. Just seetõt-
tu on suurte veebikompaniide osalus 
illegaalse kauplemise tõrjumisel tohu-
tult tähtis. Otsese võitluse kõrval aita-
vad nad levitada sõnumit ja vähendada 
nõudlust selliste kaupade järele: mõni-
gi heauskne ostja ei tea, et seab looma 
või temast valmistatud saadust hanki-
des ohtu nende liikide säilimise. Veel 
vähem osatakse kahtlustada, et sellist 
ostu tehes rikutakse ka ise seadust ja 
et see võib kaasa tuua karmi karistuse.

Tallinna loomaaed / IFAW / 
Loodusajakiri

Fo
to

: I
na

ri 
Le

im
an

 /
 T

al
lin

na
 lo

om
aa

ed

Elevandipäev 
Tallinna loomaaias ja laias maailmas

Tallinna loomaaia isaelevant Carl leiab elevandipäeval aedikusse toodud pappkastidest õunu, kuivatatud puuvilju ja rosinaid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Suve lõpul jääb hulk 
lemmikloomi koduta
Juba kuuendat aastat korraldab 

Eesti loomakaitse selts (ELS) 
suve lõpus kampaaniat „Suvi 
läbi. Asjad pakitud. Kõik pere-

liikmed kaasas?“, millega pannakse 
inimestele südamele, et oma lemmi-
kud tuleb suvekodudest endaga kaasa 
võtta ja märgata hüljatud koduloomi. 
Suvilapiirkonnad on tänini kodutu-
te lemmikloomade arvukuselt kõige 
probleemsemad.

Mõnest suvilapiirkonda maha jäe-
tud kassist saab alguse arvukas metsi-
kute kasside koloonia. Viletsates oludes 
võtavad võimust haigused ja nälg, pal-
jud loomad saavad ka talviste külmade-
ga otsa. „Mitmetele kodututele kasside-
le ja maha jäetud suvilasse ketti unusta-
tud koertele püüame annetuste ja toe-
tuste abil arstiabi võimaldada, ent kõige 
keerulisem on suure hüljatud loomade 
arvu juures leida neile kodu või kasvõi 
ajutist hoiukodu,“ ütleb ELS hädajuhtu-
mite juht Maaja Mäll.

Seltsi juhatuse liige Oleg Zhem-
chugov meenutab tundud tõde: 
„Kõige olulisem on mõelda enne lem-
miklooma võtmist, kas tema eest 

ollakse valmis hoolitsema ka siis, kui 
ta on kasvanud suureks ja aeg on koli-
da aiaga suvekodust tagasi linnakor-
terisse. Inimesed võtavad loomi väga 
vastutustundetult ja kahjuks ka hül-
gavad vastavalt.“

Ehkki Eestis on loomade hülgami-
ne seadusega keelatud ja kriminaal-
korras karistatav, on hülgajaid keeru-
line tabada ja vastutusele võtta, kuni 
Eestis pole üleriigilist kohustust lem-
mikloomad kiipida ja loomaomanike 
andmed registrisse kanda.

ELS kutsub kodanikke üles prin-
tima „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik 
pereliikmed kaasas?“ kampaania pla-
kateid, jagama neid oma kodukohas 
ning panema kuulutustahvlitele. Selts 
palub teatada hüljatud lemmiklooma-
dest e-postiaadressil info@loomakait-
se.ee või infotelefonil 526 7117. Ühtlasi 
kutsutakse kõiki omavalitsusi kampaa-
nias osalema, levitama teavet kohalike 
elanike hulgas ja tegelema hulkuvate 
loomadega, kuna kolooniad kasvavad 
jõudsalt ning tagajärgedega tegelemine 
nõuab veel enam aega ja raha.

Eesti loomakaitse selts / 
Loodusajakiri
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Vaidlused pliihaavlite üle pole lõppenud

See, et plii on inimesele mürgi-
ne, on ammu teada. Sestap on 
plii tarvitus näiteks kütustes ja 

juveelitoodetes Euroopa Liidus kee-
latud. Küll kasutatakse pliid endiselt 
mitmel pool mujal, näiteks ka püs-
sihaavlites ja kalapüügivahendites.

Ühed plii ohvrid on linnud, kelle-
le see metall on samuti väga mürgi-
ne. Esmajoones paralüüsib organis-
mi sattunud plii nende seedesüstee-
mi ja linnud surevad nälga. Enamasti 
neelavad linnud pliitükikesi, eelkõige 
haavleid, ise: lihasmao jaoks vajali-
ke kivikeste pähe. Eriti märgaladel 
võib juhtuda, et haavleid on setetes 
tõepoolest hoopis rohkem kui kivi-
kesi, sestap on nende seedetrakti sat-
tumine pigem reegel kui erand. Sel 
moel on esmajoones ohustatud par-
did ja kahlajad, aga ka maismaalin-

nud. Kuna pliimürgistus-
se surnud või surevad 
linnud satuvad tihti 
röövlindude toiduks, 
on ka nemad alatises 
ohus. Näiteks pee-
takse just pliiohtrust 
selliste liikide nagu 
väheneva arvukusega 
punapea-vart, stepi-händ-
part ja raipekotkas allakäigu 
oluliseks teguriks. Aga kaks viimati 
mainitut on niigi väga ohustatud, nii 
et mõne ükskikugi isendi selline kao-
tus on lubamatu.

Sestap tuleks kindlasti plii-
haavlite kasutus keelata – ja linnu-
kaitsjad on kindlad, et mitte ainult 
märgaladel, vaid üldse linnujahis. 
Näiteks on hästi teada, et nurmka-
na ja laululuik neelavad pliihaav-

leid ka mujal. Pealegi 
on leitud, et selline 
valikuline keeld, mis 

puudutab ainult üksi-
kuid liike või elupaiku, 

lihtsalt ei toimi: haavlite 
müük ja ka nende omamine 

tuleks täielikult keelata. Seda on nii 
mõneski riigis tehtud. Põhiline vas-
tuväide on ikka olnud see, et ülemi-
nek terashaavlitele nõuab teistsugu-
seid relvi, aga lindude ja linnukaits-
jate seisukohalt on see nõrk argu-
ment. Eestis on pliihaavlite tarvitus 
keelatud 2013. aastast.

BirdLife/Loodusajakiri

SUVI LÄBI. 
ASJAD PAKITUD.
KÕIK PERELIIKMED 
KAASAS?

Ära hülga oma 
lemmiklooma suve 

lõppedes.

Teata hüljatud loomast 
Eesti Loomakaitse Seltsi 
infotelefonil 5267117 või 

kkohalikule omavalitsusele.

Hüljatud loomade eest 
hoolitsemiseks anneta 

helistades 900 7200 (5€) 
või 900 7225 (2€).

Rohkem infot:
www.loomakaitse.ee

Kampaania plakat

Pliihaavlid: ohtlikud, ent 
ikka kasutusel

Foto: Shutte
rst

ock

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Lunn on kindlasti üks populaar-
semaid merelinde – kui mitte 
kõige populaarsem. Tema 

pesitsusaegne värvikirev nokk ja ise-
moodi näoplaan lõbustavad inimesi 
ja on andnud linnule eri keeltes nime 
(näiteks saksa Papageitaucher ’papa-
goisukelduja’) või hüüdnime (inglise 
sea parrot ’meripapagoi’ või sea clown 
’merikloun’). Ja mõnigi saar on oma 
nime saanud just lunni järgi. Küllap 
tuntuim neist on Bristoli lahes asuv 
4,5-ruutkilomeetrine graniitkaljusaar 
Lundy, mille nimi arvatakse tulene-
vat vanapõhjakeelsest lundey’st: lundi 
tähendab selles keeles lunni ja ey 
saart.

Nüüd on sellest Lunnisaarest 
saanud omamoodi sümbol brittide 

merelinnukaitses. Veel kümmekond 
aastat tagasi olid saarele nime and-
nud lunnid sealt sama hästi kui kadu-
nud: alles oli veel vaid viis isendit ja 
liik polnud juba 1980.  aastatest saa-
dik suutnud edukalt pesitseda. Häda 
põhjus olid rotid, nii kodu- kui ka 
rändrotid, kes pistsid koobastes pesit-
sevate lunnide, aga ka kaljudel sigiva-
te teiste merelindude munad ja pojad 
nahka. 

Selle sajandi alguses võtsid lin-
nukaitsjad lõpuks nõuks saar rotti-
dest vabastada. Selleks kulus 2695 
inimtööpäeva ja 80  000 naela, aga 
2006.  aastaks olid rotid saarelt tões-
ti kadunud. Tänavu loendati Lundyl 
juba 300 lunni; viimati oli neid linde 
saarel sama arvukalt pool sajandit 

tagasi. Paranenud on teistegi lindude 
olukord. Näiteks põhja-tormilindu-
de arvukus on sajandialguse 300 paa-
rilt suurenenud 3400ni. Rotiajastust 
hoopis paremini edenevad ka tirgud, 
algid ja tormipääsud.

Briti kuningliku linnukaitseühingu 
RSPB merelindude spetsialisti Euan 
Dunni sõnul on Lundy lunnipopulat-
sioon muidugi endiselt väike, aga sel-
line edu mõjub ergutavalt kogu lun-
nikaitsetööle. Tuleb paraku maini-
da, et ehkki lunnid on Põhja-Atlandi 
rannikuil veel väga levinud ja arvu-
kad – praeguste hinnangute järgi on 
neid Euroopas vähemalt viis miljonit 
paari –, ennustatakse liigile lähema 
poolsajandi jooksul ränka allakäiku; 
põhjus on kliimamuutusest tulenev 
merevee soojenemine, mis võtab lun-
nidelt toidu: väheldased kalad, põhili-
selt tobiaslased, sellises vees ei elutse.

www.discoverwildlife.com/
Loodusajakiri

Mykinese saarel Fääridel ei 
paistnud sel suvel lunnidel 
probleeme olevat ei vaenlaste 
tõttu ega saaginappusega. Ehkki 
mõne merepapagoi nokas tundub 
olevat uskumatult palju kalu, on see 
rekordist siiski kaugel: väidetavasti on 
lunn ühe püügiretkega saanud saa-
giks lausa 62 kalakest!
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Lunnid 
on Lunnisaarel tagasi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ahja jõe ürgoru soodsaim tulevik 
on ilma Saesaare paisuta
Keskkonnaagentuuri algatusel 

on valminud Saesaare paisu 
lammutuse keskkonnamõju-

de hindamine (KMH). Jõuti järeldu-
sele, et Ahja jõe ürgorg ja sealsed 
haruldased loodusmaastikud, sh tae-
vaskojad, säilivad kõige paremini, kui 
kõrvaldada Saesaare pais ja veehoidla.

KMH aruandest selgub, et liivaki-
vipaljandid saavad säilida vaid juhul, 
kui looduslikud protsessid jätku-
vad, selleks aga on vajalik normaal-
ne jõevool. Kui taastataks kiirevoo-
luline jõelõik, mõjuks see soodsalt 
kahekümnele kalaliigile ja ebasood-
salt kolmele, neljale liigile mõju puu-
duks. Kaitsealustest lindudest või-
daks elupaiku juurde nii jäälind kui 
ka vesipapp. Inimestel kaoksid seis-
va ja sügava veega seotud puhke-
võimalused, näiteks parve- ja paadi-
sõit ning ujumine. Samas paranek-
sid süsta- ja kanuumatka võimalused 
ning tekiks supluspaik selle ajaloolise 
asukoha lähedal. Kui pais lõhutakse, 

peab senisel kujul lõpetama töö hüd-
roelektrijaam ning eeldatavasti tuleb 
uuendada hulk lähikülade kaevusid.

Mõistagi muutuks suuresti maas-
tikupilt, mis ühest küljest võimaldaks 
avastada seni osaliselt või tervenisti 
vee alla mattunud veerandsada liiva-
kivipaljandit ja mitut koobast. Teiselt 
poolt kulub hulk aega ja hoolt, et 
paisjärve põhi korrastada ja taasmet-
sastada. Keskkonnaamet on keskkon-
namõjude hinnangut heaks kiitvas 
otsuses öelnud, et juhul, kui jõge taas-
tama asutakse, tuleb arvestada kõigi 
aruandes soovitatud leevendusmeet-
metega. Samuti tuleb põhjalikumalt 
läbi mõelda, kuidas eemaldada jõe-
sängi sadestunud setted.

Keskkonnaagentuuri direkto-
ri Taimar Ala sõnul oli KMH käi-
gus küsitletud inimeste põhimure just 
„harjumuspärase pildi kadumine ning 
muutustega kohanemine, seda nii 
miljööväärtuslikkuse kui ka majan-
duse mõistes“.

Keskkonnaameti keskkonnaosa-
konna juhataja Rein Kalle täpsustas 
Saesaare paisu lammutuse võimalik-
ku kulgu: „Oleme veendunud, et Eesti 
kauneim jõeorg tuleb ükskord taas-
tada nagunii. Mida rohkem sellega 
venitada, seda enam ladestub järve 
setet ja kahjustuvad liivakivipaljan-
did. Saesaare paisu vee erikasutus-
luba kehtib 14.  juunini 2017, misjä-
rel saaks hakata veetaset alandama. 
Arvestamaks kohalike turismiette-
võtjate ja hüdroelektrijaama omanike 
huvidega, tuleks anda neile aega üle-
minekuks valmistumiseks ja muutus-
tega kohanemiseks. Kui pikk ülemine-
kuaeg võiks olla ja kuidas töid rahasta-
da, on sügisese arutelu põhiküsimus.“

Saesaare paisu lammutamise KMH 
algatati programmi „Tõkestusrajatiste 
inventariseerimine veekogudel kala-
de rändetingimuste parandamiseks“ 
raames 2014. aasta lõpus.

Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Saesaare paisu Ahja jõel mõne aasta pärast ilmselt enam ei ole
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Rahvusvaheliselt keemiaolümpiaadilt 
toodi neli pronksmedalit

Gruusia pealinnas Tbilisis 
23. juulist 1. augustini pee-
tud 48. rahvusvahelisest 

keemiaolümpiaadist võttis osa 264 
õpilast 73 riigist. Eesti tuli mitte-
ametlikus pingereas kõrgele 30. koha-
le ning kõik võistkonna liikmed said 
oma teadmiste eest kaela pronksme-
dalid.

Olümpiaad pidi tegelikult toimu-
ma Pakistanis, kuid hulga asjaolu-
de tõttu tuli korralduskomiteel teha 
viimasel hetkel otsus, et olümpiaadi 
ei saa Karachis siiski pidada. Nii tuli 
väga napi ajaga leida uus korraldaja: 
olümpiaad valmistati ette rekordilise 
kahe ja poole kuuga.

Ülesannete leidmiseks korraldati 
ülemaailmne konkurss, Eesti võist-
konna mentori Lona-Liisa Pruksi 
sõnul olid ülesanded võrreldes vii-
maste aastatega ehk lihtsamad, kuid 
nõudsid seda enam loogilist mõtle-
mist ja osavat planeerimist.

Gruusia on tuntud oma mineraal-
vee poolest; selle kohta tuli õpilastel 
lahendada nii teoreetiline ülesanne 
veereostuse kohta kui ka praktilises 
voorus määrata tiitrimisega veeproo-
vi kloriidioonide sisaldus. Ülejäänud 
seitse teooriavooru ülesannet katsid 
laia teemade spektrit, puudutades 
näiteks antiikaja pigmente, tahkeid 

raketikütusi, antiemeetikume ning 
Alzheimeri ravi.

Olümpiaadi üldvõit läks tänavu 
Rumeeniasse. Eesti võistkonda kuulu-
sid Anton Konovalov Hugo Treffneri 
gümnaasiumist, kes sai Eesti parima-
na 113.  koha, ning Tallinna reaalkooli 
õpilased Hanna Maria Saik (130. koht), 
Carel Kuusk (120. koht) ja Edward Erelt 
(134. koht). Õpilasi saatsid võistkonna 
juhendajatena Tartu ülikooli füüsika-
lise ja elektrokeemia teadur Vladislav 
Ivaništšev ja üliõpilane Lona-Liisa 

Pruks. „Kahekümne kahe rahvusvahe-
lisel keemiaolümpiaadil osalemise aasta 
jooksul näitasid meie õpilased esimest 
korda nii ühtlaseid ja samal ajal häid 
tulemusi,“ ütles Pruks. 

Mitteametlikus riikide pinge-
reas kuulusid esikolmikusse Hiina, 
Venemaa ja Taipei. Kõrge 30.  koha 
saavutanud Eestist jäid tahapoole 
näiteks Prantsusmaa, Soome, Taani 
ja Suurbritannia; vaid veidi ees olid 
Itaalia (28.) ja Saksamaa (27.).

Keemiaolümpiaadil Tbilisis on käsil praktiline voor

Hollandi bussid edaspidi õhku ei saasta

Hollandi taristu- ja keskkon-
naministeerium on kinnita-
nud, et kõik uued bussid 

Hollandis on aastaks 2025 sellised, 
mis õhku ei saasta.

Asjaomane leping kirjutati alla 
kõigi 12 provintsiga, kusjuures 
mõnes, näiteks Põhja-Brabantis ja 
Limburgis, ongi juba bussifirmasid, 
mis kasutavad elektribusse. Leping 
nõuab ühtlasi, et busse käitav elekter 
peab olema toodetud taastuvallika-

test, näiteks päikese- või tuulejaama-
des; kavandatakse ka vesiniku tar-
vitust. Riigisekretär Sharon Dijksma 
sõnul on Põhja-Brabanti ja Limburgi 
kogemuste järgi selliste busside hange 
tark investeering nii keskkonna kui ka 
majanduse seisukohalt. Dijksma lisas, 
et peale linna- ja regionaaltranspor-
di kestlikkuse saavad kasu Hollandi 
uute tehnoloogiate arendajad ja bus-
sitootjad.

ELTIS/Loodusajakiri

Bluekens-Volvo-7700 nullheitega 
elektribuss on Hollandis olnud juba 
mitu aastat kasutusel
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Looduskaitse

Selle mõtiskluse eesmärk on tutvustada üht võimalikku 
põhjust, miks Eesti veekogude seisund halveneb. Seni pole 
seda põhjust paraku käsitletud. Nimelt oleks hädasti tarvis 
karjatada loomi veekogude kallastel senisest palju suure-
mas ulatuses. 
Ilona Lepik

Veekogude kaldad kasvavad 
kinni ja seetõttu kandub ning 
koguneb veekogudesse üle-

määra toitaineid. Kariloomad kujun-
daksid taimestikku pügades ja talla-
tes tiheda rohukamara, mis hoiaks 
toitained kaldal kinni. Rohtu süües 
nad ka eemaldaksid suure osa elus-
ainet, säästes veekogusid selle jäänus-
te lagunemisest.

Et mõista karjatamise tähtsust kogu 
Euroopa loodusele, tuleb vaadata mine-
vikku. Milline oli siinne loodus enne, 
kui see inimese tõttu ümber kujunes? 
Tõenäoliselt kujundasid maastikku 
suured metsikute veislaste ning hobus-
laste karjad, nagu nad seda teevad veel 
tänapäeval Aafrika rohtlates.

Võib arvata, et just märgalad, ran-
nikualad ja jõgede kaldad olid suurte 
rohusööjate põhilised suvise toitumi-
se kohad, sest seal kasvavad rohttai-
med eriti jõudsalt. Hea rohukasv või-
maldas koonduda suurteks karjadeks, 
et vähendada kiskjate ohtu poegimise 
ja noorloomade kasvatamise ajal. 

Talvel pügasid rohusööjad peaasja-
likult puittaimi ja puhmarinnet ning 
hävitasid kulu. Napi toidulaua tõttu 
olid loomad talvel väga liikuvad, haju-
sid väiksemateks rühmadeks ja tegut-
sesid palju metsas. Metsas ja väljas-
pool sigimisaega on suurest karjast 
vähem kasu ka kiskjate vastu.

Euroopasse rännanud ja siin kanda 
kinnitanud inimene hakkas suurte 
metsikute rohusööjate karju küttimi-
sega jõudsalt vähendama. Aja jooksul 

need hävitati, ent asendusid tasapisi 
koduloomade karjadega, kes hakka-
sid täitma peaaegu sama ökonišši.

Traditsiooniline karjapidamine 
meenutas mitmeti metsikute kari-
loomade käitumist. Veel sada aastat 
tagasi pidas Eestis kariloomi võrrel-
des tänapäevaga väga palju peresid. 
Lehm ja hobune olid iga maal elava 
pere kõige olulisem elatusallikas ja 
palju peeti ka lambaid.

Karjamaadeks kasutati ära kõik 
vähegi rohtu kasvatavad alad. Eriti 
sobisid selleks kohad, kus muu põllu-
majandusega ei olnud võimalik tege-
leda: väga märjad, kivised või kuivad 
alad, metsad, laiud, põlluservad ja 
sügiseti isegi põllud. Suveks viidi loo-
mad vahel küladest üsna kaugele.

Karjad aeti kogu külast kokku, mis-
tõttu need olid üsna suured. Karjased 
hoidsid karja tihedalt koos, et neil 
paremini silma peal hoida. 

Veepuhastus 
karjatamise abil
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Kahtlemata oli nende rohusööjate 
mõju veekogudele väga suur. 

Pügamine ja tallamine. Kui rohus-
tut pügatakse ja ühtlaselt tallatak-
se, kujuneb tihe, liigirohke ja tugev 
rohukamar. Võimust ei saa võtta võsa 
ega üksikud dominantsed taimelii-
gid. Kulu ei tekigi või tallatakse mult-
šiks, mis, selle asemel et tärkava-
telt taimedelt valgust röövida, hoopis 
soodustab nende kasvu, ühtlustades 
mulla niiskus- ja temperatuurirežiimi 
ning muundudes kiiresti huumuseks. 
Kuna loomad liikusid palju, siis ula-
tus nende mõju ka metsadesse: arva-
tavasti meenutas suur osa kunagisi 
metsi oma tiheda rohustu ning hõre-

Hapnikurikkas ja päikse käes soojenevas
vees elutseb mitmekesine vee-elustik

Mändvetikad jm
põhjataimestik
saab valgust
ja toodab hapnikku

Zooplankton paljuneb hõlpsalt,
puhastab vett

ja on hea toit kaladele

Tihe, madal rohukamar
kaitseb pinnast erosiooni eest

ja hoiab kinni toitained.
Kariloomad eemaldavad

suure osa taimestikku,
säästes vett selle lagunemisest

Vesi on hämar
ja hapnikuvaene

Surnud taimed lagunevad
ja jäägid
jäävad vette

Pinnast ei kaitse tihe kamar,
see erodeerub vette,
samuti kandub vette

ohtralt pinnavee toitaineid

Veekogu kaldaid karjatades ei 
kaitse me üksnes rohumaakoos-

lust, vaid ka veekogu

Veised söövad meeleldi lausa veest. Tervet 
päeva nad vees siiski ei veeda, samuti hoia-
vad nad suviti eemale võsastikest. Seetõttu 

peab jälgima, et veiste käsutuses oleks ka 
kuiva lagedat ala
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da puu- ja põõsarindega tänapäeva 
puiskarjamaid ja -niite. 

Tihe kamar hoiab kinni reostust. 
Tihe rohukamar hoiab tõhusalt kinni 
pinnast ega lase sel erosiooniga vee-
kogudesse kanduda. Seetõttu kan-
dub veekogudesse ka vähem huu-
must, taimejäänuseid ja muid orgaa-
nilisi jääke. Need jäägid lagunda-
takse kohapeal ja lähevad sealsamas 
rohumaal uuesti aineringesse. Samuti 
kasutatakse kohapeal suur osa mullas 
leiduvaid mineraalaineid, nõnda ei 
leostu need veekogudesse. Kui rohu-
sööjad satuvad kiskjate saagiks või 
inimese toidulauale, liigub suur osa 
toitaineid karjamaadelt eemale. 

Suur tihe kari. Tähtis tegur tõhu-
sa kamara tekkes on karja suurus ja 
tihedus. Suur tihe kari toimib otse-

kui teerullina, ühtlustades kamarat. 
Üksikult elutsevad loomad liiguvad 
aga karjamaal toitu valides ebaühtla-
selt, sõtkuvad kohati sisse radasid ja 
jätavad teisal vähem maitsva taimes-
tiku sootuks puutumata. Ürgsed met-
sikud kariloomad hoidsid tihedasti 

kokku kaitseks kiskjate eest, ka tradit-
sioonilisi külakarju hoidsid karjased 
tihedalt koos.

Ajaline muutlik-
kus. Tähtis tegur, 
mis rohustu elus-
tikku mõjutab, on 
ka pügamise aja-
line muutlikkus. 
Mitmekesisem on 

rohustu elustik siis, kui tallamine ja 
pügamine pole kõikjal pidev, vaid 
n-ö mosaiikne, nii et parasjagu püga-
tavad ja tallatavad alad vahelduvad 
puhkust pidavate aladega. Sellegi 
ülesandega said metsikud ja tradit-
sioonilised karjad hästi hakkama: kui 

Looduskaitse

Veised. Märgadele aladele sobivad 
vaid veised, kuna nad ei pelga vett 
ega muda. Veised on hämmastavad ja 
võimsad kariloomad, kes saavad hak-
kama peaaegu igal pool. 

Suurtel rohumaadel liiguvad nad 
tasapisi, toitudes küllaltki valimatult. 
Puistutes toimivad need suured loo-
mad väga mõjusalt, lükates ümber 
ja lõhkudes pisemaid puittaimi ning 
sügisel ka toitudes väga palju puit-
taimedest.  

Et hävitada pilliroogu, tuleb vei-
sed võimalikult varakult karjamaa-
le lasta: siis nad söövad noort roogu 
ja lõhuvad sõrgadega roo risoome. 
Veised võivad rohtu ja veetaimede 
risoome lausa madala vee alt ahmi-
da. Ent tervet päeva nad vees siiski 
ei veeda, samuti hoiavad nad suvi-
ti eemale võsastikest. Seetõttu peab 
jälgima, et veiste käsutuses oleks ka 
kuiva lagedat ala.

Et vältida parasiite, jätavad veised 
suvel söömata sõnniku peal ja ümb-
ruses kasvava rohu, nii et karjamaa-
le jäävad nn rammutukad. Need on 
suvel taimedele väga head kohad, kus 
õitseda ja viljuda. Pärast öökülmasid 
kõlbavad ka rammutukad süüa, see-

tõttu saavutatakse pikema karjata-
misperioodiga ühtlasem rohustu. 

Lihaveised. Piimaveisekasvatuse 
mõju looduslikele kooslustele on täna-
päeval eriti väike. Vaid mullikaid veel 
mõnel pool veetakse rannaniitude-
le, kuid seegi komme on kadumas. 
Lihaveisekasvatus on menukam, kuna 
see on jõukohane väiketalunikele ja 
isegi hobitalunikele. Lihaloomi on ker-
gem hooldada ja see nõuab vähem 
teadmisi. Tõsi, lihaveiseid pidada ei ole 
kuigi tulus. Turg on kõikuv, kuid inves-
teeringuid tuleb pikalt plaanida, sest 
loomad sigivad aeglaselt. Siiski võiks 
lihaveisekasvatus olla see võti, mis 
aitaks veekogude seisundit parandada.

Hobused. Hobusekari sobib suurte-
le mitmekesistele rohumaadele, kuid 
nad väldivad pehmeid mudasemaid 
alasid. Niisketel aladel tekivad mõni-
kord kapjade kahjustused. Hobused 
toituvad meelsasti just jämedamatest 
kõrrelistest ja tarnadest, mida lam-
bad võimaluse korral väldivad ja isegi 
veised eriti ei söö. Hobustega kuju-
neb madal ja üsna ühtlane rohustu. 
Nad käivad meelsasti vees, kuid roos-

tunud, pidevalt liigniiskele rannikule 
nad ei sobi. Näiteks Võilaiul püüti nii-
durüdi jaoks olulist rannaniitu hool-
dada vaid hobustega, ent see roostus 
ning tuli võtta appi veised. 

Lambad. Nüüdsel ajal peetakse päris 
palju lambaid. Arvatakse, et lam-
mas ei sõtku ega kahjusta kamarat 
ning on üldse palju loodussäästli-
kum. Lambad on kuivematel ja kidura 
taimestikuga rohumaadel tõesti väga 
vastupidavad ja tõhusad. Paraku päri-
nevad lambad sootuks teistsugusest 
keskkonnast – mägiloomadest – ja 
nii on ka nende käitumisviis selline, 
nagu sobib hõreda taimestikuga või 
väikeste niidulappidega mägimaasti-
kule, kus iga suutäis väärib põhjalik-
ku tähelepanu. Lambad valivad hoo-
lega, millist rohuliblet võtta ja mida 
jätta. Nad liiguvad väga palju ringi, 
võimaluse korral vaid näksivad siit-
sealt paremaid palasid, ega sobi see-
tõttu kuigi hästi suure rohumaa pide-
vaks hooldajaks. 

Lambaid niitude hoolduseks kasu-
tades peaks neid hoidma väiksemal 
alal tihedalt koos ja sagedasti ümber 
paigutama. Suure koormuse korral 

Milliseid kariloomi pidada?
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Tihe rohukamar hoiab tõhusalt kinni 
pinnast ega lase sel erosiooniga 
veekogudesse kanduda.
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ühest karjamaast on korralikult üle 
käidud, on see piisavalt väljaheite-
rikas, et kariloomad jätavad selle 
mõneks ajaks rahule, siirdudes n-ö 
väljapuhanud alale.  

Märgalad kui veepuhastid. Eriti 
suur oli kariloomade roll vee puhas-
tajana ajuti üleujutatavatel märgala-
del. Esiteks tegutses seal vähemalt 
suviti ilmselt kõige rohkem karju, 
kuna rohukasv on sellistel aladel 
kõige lopsakam, vilja kasvatada aga 
keerukas. 

Teiseks, üleujutused kannavad 
suure osa surnud taimestikust otse 
veekogusse. Tiheda madala taimes-
tikuga kamara puhul on surnud tai-

meosi vähem ja ilmselt hoiab kamar 
ka pinnast paremini kinni ega lase 
sel üleujutusveega ära kanduda. 
Üleujutusest jäänud sete aga seostub 
sellise kamaraga ilmselt märksa kiire-
mini kui näiteks võsa hõreda alusrin-
dega ega erodeeru enam tagasi vee-
kogusse. 

Kolmandaks saab madala taimes-
tikuga üleujutusala märksa rohkem 
valgust ja vesi soojeneb kiiremi-
ni kui näiteks roostikus või võsas. 
Ka hapnikku on vees rohkem, kuna 
vähem leidub lagunevat taimestiku-
massi. Need olud on väga soodsad 
vees hõljuvale elustikule ehk plank-
tonile. 

Plankton on äärmiselt mitmekesi-

ne kooslus ja väga oluline veepuhas-
tuse lüli. Pisielustikust ja elusaine jää-
nustest toitudes aitavad zooplankte-
rid (vesikirbud ja teised pisiloomad) 
setitada neid veekogu põhja, aga 
vahendada ka kaladesse ja teistesse 
suurematesse loomadesse, paljunedes 
kiiresti ja olles neile toiduks. Seetõttu 
ei hakka avavees vohama vetikad, 
sinivetikad ja teised veekogu seisun-
dit halvendavad liigid. Orgaanilist 
setet kasutavad ära nii põhjaloomad 
kui ka bakterid ning lõpuks lähe-
vad lagunemise toimel tekkinud toit-
ained põhjataimede kasutusse. Nii 
püsib vesi tänu zooplanktoni tegevu-
sele läbipaistev ja puhas.

Plankton elutseb ja paljuneb oht-

söövad lambad väga ilusa, ühtlaselt 
madala rohustu, ning eemaldavad 
suurepäraselt ka tärkavat võsa taas-
tatud niitudelt. Lambaid on hõlbus 
ümber paigutada, seetõttu sobivad 
nad pisikeste rohulappide lühiajali-
seks hoolduseks.

Kui aga karjatada neid samal alal 
kaua ja väikese koormusega, väheneb 
lammaste valikulise toitumise tõttu 
niidu liigirikkus, õitsevaid taimi jääb 
väheks ja samas jääb palju mitte-
maitsvat rohtu söömata ning tekib 
kulu. Samal alal pidevalt karjatades 
tekib probleem siseparasiitidega, 
kuna lambad pole kohastunud neist 
hoiduma. 

Kõrgemate laidude hooldajatena, 
puisniitudel ädala sööjatena, villa sees 
taimeseemnete ümberkandjatena ja 
muidu väga tõhusate muru- ning 
võsaniidukitena on lambad tänuväär-
sed, aga vajavad rohkem tegelemist 
kui suured kariloomad. 

Kas karjatada eri liike koos? Vanasti 
peeti eri liiki kariloomi karjamaadel 
sageli koos. Eri loomaliigid toituvad 
eri moodi ja nii saab karjamaa kõige 
ühtlasemalt ära kasutatud. Eri liikidel 

on eri siseparasiidid, mistõttu parasii-
tide koormus kooskarjatamise korral 
on väiksem. Küllap kooskarjatamise 
tava toimis rohkem sügisesel ädalas 
karjatamisel või kuivematel väikse-
matel karjamaadel, sest märgadesse 
kohtadesse lambaid parasiitide (mak-
sakaan) kartuses ei viidud, ja veised 
jälle sobivad suvel just märgadele kar-
jamaadele. 

Ka praegusel ajal võiks aiaga pii-
ratud karjamaal pidada koos eri liike, 
nii et iga liik valib endale sobiliku 
karjamaaosa, kuid tavaliselt seda ei 
tehta. Küllap on üks põhjus liigiti 

erinev käitumine. Hobused võivad 
oma ergu kappamisega häirida pika-
toimelisi veiseid. Lambad aga kipu-
vad oma rändava iseloomu tõttu iga 
hinna eest aiast välja ronima, seetõt-
tu vajavad nad väga tõhusaid aedasid, 
mida suurtele üleujutatavatele alade-
le pole mõtet teha. Veised ja hobu-
sed pakuvad siiski lammastele turva-
tunnet ja nad hoiavad karjamaal veis-
te ligidusse. See võib nende rändsust 
pisut vähendada. Ent nagu öeldud, 
tasuks lambaid sageli ümber paiguta-
da, et aeg-ajalt saaks iga karjamaa olla 
mõne aasta ilma lammasteta.

Milliseid kariloomi pidada?

Lambakari saabub hooldama Hanikatsi laidu. Kõrgemate laidude hooldajana on 
lambad tänuväärsed, ent ei sobi suure rohumaa pidevaks hooldajaks. Neid peaks 
hoidma väiksemal alal tihedalt koos ja sagedasti ümber paigutama. Suure koor-
muse korral söövad lambad väga ilusa, ühtlaselt madala rohustu, ning eemalda-
vad suurepäraselt ka tärkavat võsa
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ralt just üleujutusaladel, kuna vesi 
on seal madal ja toitu leidub ohtralt. 
Rikkalik toidulaud on ka üks põhjus, 
miks üleujutusalad on väga tähtsad 
kudealad kaladele. Ka kalade noor-
põlvele sobib üldiselt paremini sooja, 
valgus- ja hapnikuküllase veega ava-
tud kooslus – selline, nagu kujunda-
vad kariloomad. 

Tänapäeva Eestis on endisaegse-
te kariloomade ökonišš sama hästi 
kui täitmata. 

Loomi on vähem, nad on paikse-
mad. Esiteks muidugi on tunduvalt 
vähem nii loomi, loomaomanikke kui 
ka nende käsutuses olevaid maid. Aga 
need vähesedki loomaomanikud pea-
vad loomi pigem kindlatel karjamaa-
del ega vii neid enam raskesti ligipää-
setavatesse, vähetoitva taimestikuga 
või väikese pindalaga rohumaalappi-

dele. Pealegi on säärastesse paikades-
se tülikas rajada karjaaedu.

Loomi ei viida näiteks enam metsa, 
kus nad pügaksid oksi ja põõsarinnet. 
Hääbunud on traditsioon karjatada 
nõmmedel: avatud nõmmed ja liivi-
kud on kadunud ja asendunud metsa 
või männikultuuriga, kuhu koguneva 
huumuse uhuvad vihmad ja sulave-

si kergesti veekogudesse. Madalsood 
kasvavad tänapäeval kinni ja metsas-
tuvad. Kõige hullem on aga seis vee-
kogude kallastel, kus vohavad võsa, 
putke- ja angervaksaväljad ning roos-
tikud.

Karjatamise suurem paik-
sus vähendab ka karjatamise aja-
list mosaiiksust. Karjatatavad alad 
ei saa enam puhkeaega ja seetõttu 
nende elurikkus väheneb: kaovad 
paljude taime- ja loomaliikide asur-
konnad, kes ei talu pidevat karjata-
mist, vaid vajavad aeg-ajalt taastu-
misperioode.

Pole tihedaid 
karju. Kiskjahirm 
on nüüdsel ajal 
võrreldes veel 
poole sajan-
di taguse ajaga 
suhteliselt väike 

ja pole ka karjaseid, kes hoiaksid 
karju tihedalt koos, et saavutada 
teerulliefekti. Selle asemel suletak-
se loomad aedadesse, kus nad saa-
vad ise valida, kuhu minna. Nii ei 
püsi loomad tihedas karjas, vaid 

Looduskaitse

|590|  

Veiste endi loodud joogikoht rannakarjamaal. Loomad rajasid selle põua ajal hundinuiastikku, mis kasvas natuke vesisemal 
alal roostikus. Nad lihtsalt hakkasid seal joomas käima. Samas lombis elasid kuivaperioodi üle vingerjad. Praegu on see kar-
jamaapiirkond taas vee all ja avatud veeauk on kindlasti tore koht partidele. Roostikku seal sama hästi kui enam pole, selle 
asemele on veised kujundanud kena rohumaa. Kohati kasvab vaid kõrge müürina ahtalehist hundinuia, kuid sedagi saab 
sõtkudes pisut tagasi tõrjuda
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Mitmekesisem on rohustu elustik 
siis, kui tallamine ja pügamine pole 
kõikjal pidev, vaid n-ö mosaiikne.
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kipuvad hajuma suurele alale laia-
li ja toituvad valikuliselt. Seetõttu 
jääb vähem maitsev osa rohustust 
söömata ja tallamata. Kevadel söö-
mata jäänud rohtu ei taha loomad 
ka suvel enam süüa, sest see muu-
tub pärast õitsemist puiseks ja toit-
ainevaesemaks. 

Kui karjatada mingit ala niiviisi 
aastast aastasse, siis pikapeale rohu-
maa liigirikkus ning tallamiskind-
lus väheneb: laiguti koguneb kulu, 
võimust võtavad kõrgekasvulised, 
vähem maitsvad või muidu domi-
neerivad liigid ning lõpuks need alad 
võsastuvad. Teisale tallavad loomad 
aga sisse sügavad rajad, kus kamar 
lõhutakse ning erosioon mitte ei 
vähene, vaid hoopis hoogustub.

Ka karjatamishooaeg on praegus-
ajal lühem. Talvist sööta on tun-
duvalt kergem teha ja säilitada kui 
vanasti, nii et seda saab hõlpsas-
ti varuda pikemaks ajaks. Seetõttu 
viiakse loomad varakult üle talvisele 
heina- ja silotoidule, mis on toitvam 
kui hilissügisel ja varakevadel karja-
maal leiduv suupiste. Seegi on põh-
jus, miks paljud alad jäävad tänapäe-
val karjatamata või on karjatamis-
koormus liiga väike. 

Suur puudujääk on praegusel ajal 
ädalas karjatamises. Vanasti karja-
tati niidetud alad sügisel üle, et loo-
mad saaksid enne talvist kehva aega 
värsket rohtu süüa. Selline järelkar-
jatamine aitas ka niidetud aladele 
kujundada tihedama ning liigirikka-
ma rohustu.

Kallastel karjatamise näilised ja 
tegelikud ohud. Üks võimalik oht 
veekogule on see, et loomad talla-
vad kallastel kohati kamara lahti, mis 
suurendab erosiooni. Kui aga võtta 
arvesse, kui palju hoiab tihe rohu-
kamar kaldakarjamaal kinni ka lähi-
konna põldudelt, metsadest ja mujalt 
sinna kanduvaid toitaineid, võib ole-
tada, et oskusliku karjatamise kasu 
ületab tunduvalt lokaalsetest pinna-
sekahjustustest tekkinud kahju. 

Veel ühe murekohana on jää-
nud kajama, et kui loomad pää-
sevad veekogule vabalt ligi, satub 

sinna väljaheiteid, mis on orgaanili-
se reostuse allikas. Vastus on sama. 
Väljaheidetega satub veekogusse 
toitaineid tunduvalt vähem võrrel-
des sellega, kui kariloomi pole.

Pealegi, sedavõrd kui kariloomad 
toituvad sealsamas karjamaal kas-
vavast taimestikust ja sellele taimes-
tikule lisaväetist ei anta, on looma-
de väljaheited loomulik osa rohu-

maa ökosüsteemist ja aineringest 
ega suurenda ka veekogude orgaa-
niliste ainete ja mineraalsete toitai-
nete koormust. Vastupidi, inimese 
toidulauale sattudes viivad kariloo-
mad toitaineid aineringest koguni 
välja. Ka osa väljaheidete orgaani-
lisest ainest liigub mujale koos seal 
ajutiselt elavate putukatega.

Lisasööta ei tohiks veekogude 
lähedal peetavatele rohusööjatele 
anda, või kui, siis kasutada seda vaid 
erandkorras üliväikeses koguses 
loomade meelitamiseks, et nad ei 
metsistuks. Lisasöödaga toodaks ju 
karjamaale toitaineid juurde. Ehkki 
jõusööta süües kasvavad veised kii-
remini, pole see neile tervislik, sest 
oma loomult on nad ikkagi rohu-
sööjad. Samuti kannatab viljaga 
söödetud veiste liha kvaliteet, sest 
rasvhapete tasakaal nihkub ebater-
vislike oomega-6-rasvhapete suu-
rema sisalduse poole. 

Üsna levinud on väljendid „üle-
karjatamine“ ja „liiga tugev karjata-
miskoormus“. Üldjuhul midagi sellist 
tegelikult ette ei tule, sest loomapida-
ja on huvitatud oma loomade heast 
käekäigust ega pea neid karjamaal, 
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Zooplanktoni tähtsusest 
vee puhastajana sain näit-
liku õppetunni, kasvata-
des kõrekulleseid taas asustamiseks. 
Ilma zooplanktonita läks vesi kas-
vatusvannides kulleste väljaheidete 
tõttu kiiresti roiskuma ning muutus 
neile elukõlbmatuks. Kui aga vannis 
oli zooplanktonit, jäi vesi läbipaist-
vaks ja kullesed tundsid ennast suu-
repäraselt. Praegu säästab zooplank-
ton kõrekasvanduses palju vaeva. 

Kalamaimudele ja väga paljudele 
teistele veeloomadele on zoo plankton 
mingil eluperioodil põhitoit. Suur osa 
zooplanktoni nahka pistetud orgaa-
nilisest ainest liigub lõpuks veekogust 
välja: kalad inimese ja teiste loomade 
toiduna, vees ajutiselt viibivad kahe-
paiksed, putukad jt. 

Kevaditi loodusest zooplanktonit 
püüdes olen märganud, et just üleuju-
tusalade ajutisemates ja madalamates 

osades leidub seda ise-
äranis palju. Ajutised 

üleujutusveekogud on 
üllatavalt liigirikkad ja kindlasti olu-
lised ökosüsteemiosad. Näiteks haugi 
kudealad on just üleujutusaladel, sest 
seal leidub maimudele toitu. 

Paraku tundub, et hüdrobioloo-
gide huviorbiidist on üleujutusalad 
üldiselt välja jäänud. Uurimisväärset 
on seal ilmselt küllaga. Aineringe ja 
muud seosed ajutistes veekogudes 
ja veekogude madalas kaldavöön-
dis on kindlasti omajagu keeruli-
sed. Ent arvata võib, et mida lii-
girikkam kooslus, seda paremini 
vesi puhastub. Isegi minu kõrekas-
vanduse kogemused näitavad, et 
liigirohkus tuleb kasuks. Näiteks 
on pisemad röövtoidulised putuka-
vastsed ning kalamaimud suureks 
abiks, et hoida zooplanktoni arvu-
kust kulleste vannides kontrolli all.
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Lepavõsa, kus on aastaid karjatatud, 
nii et siin on kujunenud rohukamar. 
Avamaalindude pesitsust võsa jm puis-
tud häirivad, kuid veekaitse seisuko-
hast kulub mõistlik karjatamine võsas 
ja metsas väga ära, sest kujundab ero-
siooni takistava rohukamara. Metsad 
on ajalooliselt olnud niidetavad või 
karjatatavad kooslused, eriti Läänemaal

Zooplanktoni tähtsusest 

liku õppetunni, kasvata-
des kõrekulleseid taas asustamiseks. 

osades leidub seda ise-
äranis palju. Ajutised 

üleujutusveekogud on 
üllatavalt liigirikkad ja kindlasti olu-
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kus taimestik on juba liiga napiks 
söödud. Suhteliselt ühtlane madal 
rohustu näitab aga just õigesti korral-
datud karjatamist. Pügatud rohustu-
ga aladel on pidevalt saadaval värske 
rohi, mida kariloomad meelsasti söö-
vad. Tõsi, tugevalt roostunud või väga 
märjal ajal veekogude kaldaid karjata-
des kujuneb seal ajutisi kamaravaba-
sid alasid. Sellised sõtkutud kamara-
ga niisked kohad võivad mõnel aastal 
näha välja koledad, luues mulje liig-
sest koormusest. Meie kliimas taas-
tub aga taimestik kiiresti ning talla-
misõrnad taimeliigid vahetuvad välja 
tallamis- ja pügamiskindlamatega, 
tekitades tugevama kamara. 

Veekogu kaldal on oht, et liigse sõt-
kumisega hävitatakse kamar olulistes 

joogikohtades ja järsumatel kaldanõl-
vadel. Selle vältimiseks tasub võimal-
dada loomadele juurdepääs võimali-
kult pikale kaldalõigule, samuti raja-
da karjamaale laugete kallastega tiike. 

Näiteks paikadesse, kus kariloomad 
muidu eriti käia ja rohustut pügada 
ei taha: hea joogikoht meelitab neid 
sinna ka rohtu sööma. Ajalooliselt 
on tiigid  rohumaadel olnud palju-

dele liikidele ülimalt tähtis elupaik 
või elupaigakomponent. Tänapäeval 
on enamik seesuguseid väärtuslikke, 
enamasti kariloomadele rajatud tiike 
aga kinni kasvanud. 

Kokkuvõtteks. Kuigi 
see on eesmärgiks 
seatud, ei saavu-
ta me rannaniitu-
de ja luhtade head 
seisundit (tüüpiliste 
liikide rikkust) ena-
mikus paikades ilm-

selt veel niipea. Selleks oleks vaja 
rohkem kariloomi ja rohkem laialt 
avatud niite. Korralik karjatamis-
koormus, kus loomad tõesti söövad 
rohustu madalaks, on seni meie 

Looduskaitse
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Kaldal karjatamise kasu 
vee kogudele:
•  tihe rohukamar vähendab pinna-

se erosiooni ja toitainete leostu-
mist veekogudesse;

• madalaks pügatud taimestik 
vähendab taimejäänuste kandu-
mist veekogudesse;

• madal taimestik üleujutusalal 
ja veekogude madalamates osa-
des soodustab zooplanktonit, 
suurendab vee-elustiku liigirik-
kust ja loob kaladele soodsad 
kudealad.

Mida kaldal karjatades 
silmas pidada: 
•  kari peaks olema piisavalt suur, 

liikuv ja tihedamalt koos püsima, 
et saavutada kamarat ühtlustav 
teerulliefekt;

• suuremale karjamaale oleks 
mõistlik rajada mõni lauge kal-
daga joogikoht, nt tiik, veekogust 

kaugemale, et meelitada kariloo-
mi karjamaad ühtlasemalt kasu-
tama ning hoida ära veekogu 
kalda ülemäärast tallamist;

• karjatamine peaks olema ajati ja 
kohati muutlik, lähtudes olukor-
rast: väga hästi hooldatud ala 
vajaks ajutisi puhkeperioode, et 
elurikkus ei väheneks; karjamaa-
dena tasuks kasutada võimalikult 
palju eri kohti, sh metsa, ja kari-
loomi peaks aeg-ajalt ümber pai-
gutama uutele aladele;

• kaldaid hooldavatele loomadele ei 
tohiks välihooajal anda lisasööta 
või anda seda väga vähe; 

• karja ligipääsukoht veekogule, 
sh kraavidele, peaks olema lauge 
kaldaga ja paiknema võimali-
kult pikal kaldalõigul, et vältida 
kamara hävitamist pideva talla-
misega;

• parimad veekogude kallaste 
hooldajad on veised.

Fo
to

: H
ei

kk
i L

uh
am

aa

Fo
to

: H
an

ne
s 

Pe
hl

ak

Veekogu kui ökosüsteem toimiks 
koos kariloomadega kõige 
looduslikumal moel ning vee 
kvaliteet oleks parem.
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rannikutel ja märgaladel pigem 
erandlik nähtus.

Tähtis on meeles pidada, et veeko-
gude ääres karjatamine pole oluline 
mitte üksnes rohumaa koosluse kait-
seks, vaid vähemalt sama tähtsat rolli 
täidab see veekogu kaitsel. Võiksime 
püüelda selle poole, et kariloomad 
oleksid veekogude kallaste ja märg-
alade loomulik osa, sest niiviisi on 
need liigirikkad kooslused siin kuna-
gi välja kujunenud ja püsinud kuni 
üsna viimase ajani. Veekogu kui öko-
süsteem toimiks koos kariloomadega 
kõige looduslikumal moel ning vee 
kvaliteet oleks parem. 

Loe veel:
1. Aastaringsel karjatamisel olevate põllumajan-

dusloomade mõju vähendamiseks veekait-
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& Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) 
2015, 2016: www.envir.ee/sites/default/files/
karjatatavate_p6llumajandusloomade_vee-
kaitse._aruanne_elle_080316.pdf.

2. Gunnars, Kris 2015. Grass-Fed vs Grain-Fed 
Beef – What’s The Difference? authoritynut-
rition.com/grass-fed-vs-grain-fed-beef.

3. Lotman, Aleksei 2015. Mineraalväetised 
mürgitavad Läänemere. – Lääne Elu, 27.11: 
online.le.ee/2015/11/27/aleksei-lotman-
mineraalvaetised-murgitavad-laanemere.

4. Lõugas, Lembi 2002. Karvasest mammutist 
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the Anthropocene. – PNAS 113 (4): 838–846: 
www.pnas.org/content/113/4/838.abstract.

6. Savory, Allan 2013. How to fight desertifica-
tion and reverse climate change. TED2013:  
www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_
green_the_world_s_deserts_and_reverse_

climate_change.
7. Sylvén, Magnus 2014. Dung beetles can tell 
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www.rewildingeurope.com/blog/what-can-
dung-beetles-tell-us-about-the-natural-
history-of-europe.

8. Tammemäe, Helen 2016. Kellel on õigus 
süüa liha? – Postimees, 29.01: arvamus.
postimees.ee/3500501/helen-tammemae-
kellel-on-oigus-suua-liha.

9. Tiitsaar, Anu; Talgre, Ingrid 2015. 
Päevaliblikad vajavad mõõdukust ja majan-
datud loopealseid. – Eesti Loodus  66 (2): 
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10. Widstrand, Staffan 2011. Why did Aurochs 
and Wisent disappear: www.rewildingeuro-
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Ilona Lepik (1964) on lõpetanud Tartu 
ülikooli zooloogina. Töötanud õpetaja ja 
looduskaitsjana. Alates 1999. aastast on 
vabal ajal jälginud lihaveiste tegevust 
Matsalu niitudel. 

|593| 

„Erilane“. Nii võiks eesti 
keeles suupäraselt 
nimetada elupai-
gaspetsialiste ehk 
liike, kes on kitsalt 
kohastunud elama 
mingit tüüpi elupai-
gas ega saa mujal 
hakkama. Nende 
hulka kuulub ka nii-
durüdi (pildil), kelle 
Läänemere-asurkond 
(kuni 600 paari) ole-
neb karjatatavatest 
rannaniitudest, vähesel 
määral elab neid ka 
soodes. Kolmandik 
kogu Läänemere-
asurkonnast pesitseb 
Eestis, meil on ta 
esimese kaitse-
kategooria liik
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Panin tähele

Juhan Javoiš

Tänapäeval on moodne lage-
dale tulla oma teadmatuse-
ga. Vist Mihkel Kunnus – või 

oli see hoopis Kivirähk – on titulee-
rinud selle arvamuskultuuriks. Järgin 
siis minagi seda moodi. Nagu ilm-
selt väga paljud pühad lihtsameelsed, 
arvasin kuni viimase ajani kariloo-
made kohta kolme asja. Esiteks, et 
neile toidu tootmine võtab jube palju 
ruumi ja muid ressursse ja selleks et 
olemasoleva maaga hakkama saada, 
peaks inimkond kariloomadest sama 
hästi kui loobuma. Teiseks, et nende 
globaalne peeretamine pöörab pöör-
dumatult kihva meie kliima – metaan, 
teadagi! Kolmandaks, et karjapidami-
ne on muutnud üle maailma tohutud 
viljakandvad alad kõrbeks. Sahara lui-
dete kohal lokkasid kunagi maakera 
viljakaimad mullad. Kes need hävitas? 
Ikka meie ahne esivanem oma üleliia 
suurte loomakarjadega. Trampides ja 
õgides kurnasivad elajad õrnakoeli-
se huumuselõimise kõrbetolmuks. Ja 
seegi protsess käib katast-
roofilise kiirusega 
edasi!

Nõnda olingi otsekui puuga pähe 
saanud, kui siinse ajakirjanumb-
ri põhiloo autor saatis mulle viite 
bioloog Allan Savory lühiloengule 
2013.  aastast [3]. 22 loenguminuti 
jooksul pöörati mu maailmapilt pea 
peale! Mitte just ülemäära tavapärane 
kogemus. Julgen soovitada.

Noore bioloogina oli Savory 1950. 
aastatel ametis riigiparkide rajami-
sega Aafrikas. Paljudel väljavalitud 
aladel oli suur probleem kõrbestu-
mine – nii nagu see oli ja on senini 
kohutav probleem igal pool maail-
mas, kus aasta kliimatsüklisse kuu-
lub kuudepikkune kuiva periood. 
Sellist ala aga on maismaast ena-
mik!

Kuigi karjapidajaid valitud riigi-
pargialadel ei tegutsenud, ei jätnud 
Savory tubli ortodoksse teadlasena 
jonni ja otsis süüdlast suurte tram-
pivate loomade seast. Tarmukalt ja 
vastu tahtmist „tõestasid“ teadlased 
Savory juhatusel, et süüdi on elevan-
did. Veelgi rohkem vastu südame-
häält notiti maha 40  000 londikand-
jat. Kõrbestumine sellest ei rauge-

nud, vastupidi, asi läks hullemaks! 
Savory nime-

tab seda 
oma elu 

suurimaks 
prohmakaks, 

mis rusub teda 
kuni hauani. Ent see oli ka 

põhjus, miks ta otsustas oma 
elu pühendada kõrbestumi-

se tegelike põhjuste otsimisele ja 
väljajuurimisele.

Pärast pikki otsinguid on 
Savory ja temanimeline insti-

tuut USA-s nüüdseks jõud-
nud veendumusele, et kariloo-

mad on ei rohkemat ega vähemat kui 
inimkonna ainus lootus tagasi pöö-
rata kõrbestumisprotsess ja kliima 
soojenemine, aga ühtlasi leevendada 
elurikkuse kadu, näljahädasid, sõdu 
ja isegi traditsiooniliste ühiskondade 
lagunemist. 

Põhimõte on nii lihtne ja efektne, 
et sunnib ennast näpistama: olen 
ma ikka ärkvel? Kõrbestumist põh-
justab see, kui maa jääb paljaks. Sel 
juhul saab mulla enda meelevalda 
erosioon ning mikrokliima muutub 
drastiliselt eluvaenulikumaks (suu-
rem kõikumine külma-kuuma, niiske 
ja kuiva vahel). Paljaks kipub kuiva-
perioodiga alade rohumaa jääma aga 
siis, kui seal ei tegutse omal igipõlisel 
looduslikul moel suured rohusööjad 
kariloomad. 

Sellest looduslikust moest oli eel-
mises artiklis juba juttu. Kiskjahirmu 
tõttu liigutakse suurtes tihedates kar-
jades, säärane kari aga külvab parata-
matult oma toidu hulka väljaheiteid 
ning on sunnitud edasi liikuma. Jättes 
maha väetatud – aga mis veelgi täht-
sam – niiskust kinni pidava multšiga 
kaetud pinnase – iga aedniku unistuse! 
Ning jättes selle n-ö peenramaa just nii 
kauaks rahule, et väetis jõuab mullaks 
muunduda ja uus taimestik jõuliselt 
kanda kinnitada. Nii koguneb aasta-
aastalt mulda üha rohkem ja mikro-
kliima muutub aina elusõbralikumaks.

Kui kariloomad kaovad, jääb aga 
„võlupeenra“ asemel iga kasvupe-
rioodi meenutama tihe kulu, mis 
kuivaperioodiga naljalt ei lagune ega 
anna uue kasvuperioodi algul uuele 
taimestikule kasvuruumi. Muld hak-
kab hävima ja tee kõrbestumisele on 
valla. Igal aastal põletatakse Aafrikas 
üle miljardi hektari kulu, aga see 
tegevus ei anna ei multši, ei väetist, 
rääkimata üüratust süsinikukaost. 
Nii pole inimesele jäänud ei roh-
kem ega vähem kui üksainus valik: 
panna pea raginal tööle ja üritada 
oma koduloomakarjadega loodusli-
ke kariloomade tegevust võimalikult 
tõhusalt jäljendada. 

Hoolimata lihtsast üldpõhimõttest 
on see tegelikult juuspeen ja pidevalt 
tagasiside kaudu arenev teadus, mil-

Kuidas päästa 

maailm?

se huumuselõimise kõrbetolmuks. Ja 
seegi protsess käib katast-
roofilise kiirusega 
edasi!

did. Veelgi rohkem vastu südame-
häält notiti maha 40  000 londikand-
jat. Kõrbestumine sellest ei rauge-

nud, vastupidi, asi läks hullemaks! 
Savory nime-

tab seda 
oma elu 

suurimaks 
prohmakaks, 

mis rusub teda 
kuni hauani. Ent see oli ka 

põhjus, miks ta otsustas oma 
elu pühendada kõrbestumi-

se tegelike põhjuste otsimisele ja 
väljajuurimisele.

Pärast pikki otsinguid on 
Savory ja temanimeline insti-

tuut USA-s nüüdseks jõud-
nud veendumusele, et kariloo-
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lega maksab lähemalt tutvust teha 
näiteks Savory raamatu kaudu [2]. 
Nagu Savory ise on märkinud, vih-
jates moodsale tööstuslikule looma-
pidamisele: „Rahvavaenlane number 
üks on veis. Aga tööriist number üks, 
millega päästa inimkond, on veis“ 
(The number one public enemy is the 
cow. But the number one tool that can 
save mankind is the cow) [1].

Süsinik on Savory loos vaata et 
sama oluline võtmesõna kui kõr-
bestumine. Kui suudame kõrbestu-
mise peatada ja mulla tekke ratta 
jälle õiges suunas pöörlema panna – 
2013.  aastal olid Savory jüngrid sel-
lega ametis juba 15 miljonil hekta-
ril viiel mandril –, siis on ütlematagi 
selge, et koos mullaga hakkab ladestu-
ma ka süsinik, tõmmates pidurit klii-
ma soojenemisele (Savory ei unusta 
rõhutada, et fossiilkütustest loobumi-
ne on siiski vältimatu). Vähe sellest, 
Savory võlupeenar lagundab edukalt 
ka sõnniku metaani, mis teadupärast 
on märksa mõjusam kasvuhoonegaas 
kui CO2. Ja seda kõike suhteliselt 
olematute tehnoloogiliste kuludega, 
pakkudes boonuseks loomulikulähe-
dast elurikkust ja traditsiooniliselähe-
dast eluviisi väga paljudele segaduses 
vaevlevatele rahvastele. 

Umbes nõnda ma loengust aru 
sain. Arvate, et see arvamus ei pea 
vett? Eks uurige ise järele ja arvake 
paremini! Per sententias ad scientias 
– läbi arvamuste teadmiste poole. 
Maailma päästmisest rääkimata. 

1. Hadley, C. J. 1999. The wild life of Allan 
Savory. Range Magazine: www.rangema-
gazine.com/archives/stories/fall99/allan_
savory.htm.

2. Savory, Allan; Butterfield, Jody 1988. 
Holistic management: a new framework for 
decision making. Island press.

3. Savory, Allan 2013. How to fight desertifica-
tion and reverse climate change. TED2013: 
www.ted.com/talks/allan_Savory_how_to_
green_the_world_s_deserts_and_reverse_
climate_change.

Juhan Javoiš (1975) on bioloog, Eesti 
Looduse toimetaja.
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Samblikud

Poollooduslike koosluste samblike artiklisarja esimeses 
osas (EL 2016, nr 6–7) käisime puisniidul ning vaatlesime 
eelkõige puutüvesid, sest puisniidul samblikud maas ei 
kasva. Seekord läheme loopealsetele, kus tuleb pilk just 
nimelt maha suunata, kuna loopealsetele on omane Eestis 
ja kogu Euroopas ainulaadne maapinnasamblike kooslus. 

Ede Oja, Inga Jüriado 

Loodude samblikukooslused on 
täiesti ainulaadsed: seal võib 
läbisegi koos kasvamas näha 

nii põhjapoolse levikuga tundrasamb-
likke kui ka alpiniitudele iseloomulik-

ke liike, samuti lõunapoolse levikuga 
stepisamblikke, nii põuda kui ka üle-
ujutusi taluvaid liike [7]. 

Põhjus, miks nii mitmekesiste nõud-
lustega liigid üheskoos kasvada saa-
vad, tuleneb äärmuslike keskkonnaolu-
de mõjust loopealsetele. Suvel on loo-

pealsed sageli põuased, sest õhuke pae-
pealne muld kuivab kiiresti läbi, talvel 
jällegi külmub muld läbi, tekitades kül-
makerkeid. Kevadel on loopealsel tava-
lised üleujutused, kuna lumesulavesi 
jääb pae peale pidama [7]. 

Keskkonnast tingitud looduslik 
stress ja sajanditepikkune häiring – 
karjatamine – on kujundanud loo-
pealsele hõreda, ent liigirikka taime-
koosluse, kus on vaba ruumi ka lub-
jalembestele maapinnasamblikele [4]. 

Enim huvi pakkuvad sambliku-
kooslused loopealsetel kasvavad 
plaatloodudel [4] – plaatjal pael, kus 
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Loopealsete samblike 
kirju-mirju maailm
Samblikud Eesti poollooduslikes kooslustes II

Õhukese mullakihiga samblikerohke Lõo plaatlood Saaremaal
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murend peaaegu puudub ja väga 
õhuke muldkate paikneb fragmen-
tidena [9]. Soontaimed on siin levi-
nud hõredalt, iseloomulikud liigid on 
kaljupuju, põldpuju, valge kukeha-
ri ja väike nõmmemünt [8]. Selliseid 
plaatloode on meil väga vähe, nad 
paiknevad peamiselt Saaremaal ja 
Muhumaal [8, 9]. Suuremad ja tun-
tumad plaatlood on Saaremaal Lõo ja 
Atla ning Muhumaal Nõmmküla. 

Eesti loopealsetel on samblike lii-
girikkus suurim just plaatloodudel: 
seal on maapinnal, peamiselt mullal, 
väikestel samblatuttidel ja kuivanud 
taimeosadel leitud kasvamas 73 liiki 
samblikke, mis on umbes 60% kõigist 
Eesti loopealsetelt leitud maapinna-
samblikest [4, 5].

Plaatloodudel kasvavad sambli-
kud on üldjuhul lubjalembesed liigid. 
Nad on enamasti väikesed, koorikja 
või soomusja kasvuvormiga sambli-
kud [6]. Näiteks kasvab plaatloodu-
del üsna ohtralt kaitsealuseid harilik-
ku särasamblikku (Gyalolechia brac-
teata) ja stepi-naastsamblikku (Psora 
decipiens). Esimesena nimetatu koos-

neb kollastest köbrukestest, teine väi-
kestest oranžikalt värvunud soomus-
test. Väike soomusjas tallus on ka 
väga haruldasel valgel vahasamblikul 
(Squamarina lentigera). 

Sageli kasvavad plaatloodude 
samblikud sammaldel. Selline elu-
viis võimaldab neil kevadisi üleuju-
tusi paremini üle elada, samuti võib 
samblamatt toimida veehoidlana suvi-
sel põuaajal [6, 7]. Siinsed samblikud 
on hästi kohastunud intensiivse päi-
kesekiirgusega. Näiteks leidub neil tal-
luses UV-kiirguse kaitseks spetsiifilisi 
samblikuaineid või tumedaid pigmen-
te, peale selle võib tallust katta liigse 
valguse eest kaitsev härmakiht [6]. 

Samblike hulk oleneb rohurindest. 
Seda, kui palju on loopealsel maapin-

nasamblikke ja kui suur on nende lii-
girikkus, mõjutab peamiselt rohurinde 
tihedus. Kui soontaimede katvus loo-
pealsel ületab 40–50%, hakkab sambli-
ke liigirohkus kiiresti vähenema. Samas 

on samblike liigirikkus 
tagasihoidlik ka soon-
taimede väga väikese 
katvuse korral [5]. 

Tiheneva rohurin-
de tõttu väheneb enne-
kõike eespool mainitud 
koorikja ja soomus-

ja kasvuvormiga samblike liigirikkus, 
kuna oma väikese kasvu tõttu on nad 
nõrgad konkureerijad. Soontaimedega 
suudavad paremini võistelda põõsasja 
kasvuvormiga suursamblikud, näiteks 
peen põdrasamblik (Cladonia cilia-
ta) ja harkjas porosamblik (Cladonia 
furcata), sest neile on iseloomulik kül-
laltki kiire tipmine kasv [6]. 

Loopealse maapinnasamblike liigi-
rikkust vähendab ka põõsaste, esma-
joones kadakate pealekasv ehk võsas-
tumine. Võssa kasvanud loopealsel 
kaovad koorikja ja soomusja kasvu-
vormiga maapinnasamblikud, leidub 
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Plaatloodudel torkavad silma 
hariliku särasambliku väi-

kesed kollased tallused. 
Tegu on kolmanda 
kaitsekategooria 
samblikuga

Et taluda kevadisi üleujutusi 
ja suvist põuda, kasvab kol-
mandasse kaitsekategooriasse 
kuuluv stepi-naastsamblik 
sageli sammaldel

Valge vahasamb-
liku (teine kaitsekate-
gooria) tallust kattev 

härmakiht kaitseb 
samblikku liigse päike-

sekiirguse eest
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Foto: Katrin Kolnes
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Seda, kui palju on loopealsel 
maapinnasamblikke ja kui suur 
on nende liigirikkus, mõjutab 
peamiselt rohurinde tihedus. 
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Samblikud

vaid üksikuid põõsasja kasvuvormiga 
porosamblikke (perekonna Cladonia 
liike) [4]. Need on oma olemuselt 
enamasti generalistid, kasvades kõik-
jal, ega eelista kindlat mullatüüpi. 
Neil põõsasja tallusega samblikel on 
suurem tõenäosus langeda herbivoo-
ride saagiks, ent ärasöömise kaitseks 
sisaldavad paljud neist ebameeldiva 
maitsega või toksilisi aineid [6]. 

Esmajärjekorras kipuvad kinni 
kasvama tüsedama mullakihiga hool-
damata loopealsed [8]. Ka õhuke-
se mullakihiga plaatlood kasvavad 
lõpuks kinni, kuid nende suktses-
sioon on palju aeglasem [1]. 

Rohkelt haruldusi leidub tugevas-
ti häiritud aladel. Üle kolmandiku 
(36%) kõigist loopealsel registreeritud 
maapinnasamblikest kuulub haruldas-
te, ohustatud või kaitset vajavate lii-
kide hulka [4]. Enamik neist kasvab 
lubjarikastel õhukese mullakihiga ja 
hõreda taimestuga aladel: peale plaat-
loodude vanades lubjakivikarjäärides 
või muudel rikutud mullakihiga pae-
pealsetel aladel, näiteks endistel sõja-
väe harjutusaladel [5, 6]. 

Eestis haruldasi, alla kümne leiu-
kohaga samblikke, nagu hall rähk-
samblik (Catapyrenium cinereum) ja 
sinakas nappsamblik (Toninia sedi-
folia), samuti varem mainitud teise 
kaitsekategooriasse kuuluvat valget 
vahasamblikku, on peale plaatloodu-
de leitud just vanadest karjääridest. 

Tavalisematest loopealseliikidest 
võib sellistel kooritud mullakihiga 
aladel sageli kohata soomusja tallu-

sega leht-porosamblikku (Cladonia 
foliacea) ning samblatuttidel kas-
vavaid koorikja tallusega pisisamb-
likke Mycobilimbia hypnorum ja 
Verrucaria bryoctona.

Võrreldes samblikukooslusi õhu-
kese mullakihiga ja hõreda taimestu-
ga loopealsetel ning sellistel sekun-
daarselt tekkinud loopealseid mee-
nutavatel aladel, selgub, et nii nende 

liigiline koosseis kui ka liigirikkus on 
sarnane [5]. Seega on vanad lubjakivi-
karjäärid ja teised rikutud või koori-
tud mullakihiga paepealsed alad väär-
tuslikud asenduselupaigad või refuu-
giumid (pagulad) paljudele sambli-
kele, kes on iseloomulikud õhukese 
mullakihiga loopealsetele [4]. 

Omamoodi huvitavad elupaigad on 
metsastamiskatsetega rikutud paepeal-
sed alad. 1950.–1980. aastail metsasta-

ti looalasid hoogsalt, 
selle käigus koori-
ti ja kuhjati loodude 
vähene muld hun-
nikutesse või valli-
desse, et oleks subst-
raat, kuhu puid istu-
tada. Siiski ei suut-

nud puud põuasel loopealsel juurduda 
ja selle tagajärjel kujunes mosaiikne 
lohkude või vagudega maapind, kus aja 
jooksul taastusid loopealsele iseloomu-
likud kooslused. 

Nendes kiviklibustes aukudes ja 
vagudes võib sageli näha kasvamas 
loodudele omaseid pisikese kasvu-
vormiga samblikke, nagu varem mai-
nitud kaitsealused harilik särasamblik 
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Leht-porosamblik on sageli 
levinud ka loodudega 
sarnastel aladel, nagu 
vanad lubjakivikar-
jäärid ja teised koo-
ritud mullakihiga 
paepealsed 
alad

Põõsakest meenutava tallusega 
muru-porosamblik eelistab neutraalset 
või kaltsiumirikast mulda, seetõttu kas-
vab ta sageli loopealsetel

Üks vaba maapinna 
esmaasustajaid loopealsel on 

tsüanobakterit sisaldav sitke 
limasamblik (suurendus 10 x)

Üle kolmandiku  kõigist loopealsel 
registreeritud maapinnasamblikest 
kuulub haruldaste, ohustatud või 
kaitset vajavate liikide hulka.
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ja stepi-naastsamblik, aga ka väikes-
test soomustest tallusega soomus-
klibusamblik (Placidium squamulo-
sum). Sellistel aladel leidub laiguti 
üsna ohtralt ka soontaimi, ja sage-
li ka suurema põõsasja kasvuvormi-
ga samblikke, nagu pikk porosamb-
lik (Cladonia macroceras) ja muru-
porosamblik (C. rangiformis).

Lokaalsed maapinnahäiringud on 
loopealsetel üldiselt üsna tavalised, 
näiteks talvised mullakerked ja mets-
sigade tõngumine. Seda laadi maa-
pinnahäiringud on loopealsete samb-
likele olulised, sest tekitavad asus-
tamiseks sobivat vaba maapinda. 
Näiteks liibuv ja vaip-porosamblik 
(Cladonia pocillum ja C. symphycar-
pia) ning sitke limasamblik (Collema 
tenax) kasvavad meeleldi väikeste 
häiringute aladel. 

Kadaka- ja kivisamblikud. Peale 
maapinna leidub loopealsetel huvi-
tavaid samblikke kadakapõõsastel. 
Siinsetelt kadakatelt on ühtekokku 
leitud 140 liiki samblikke, enim on 
neid plaatloodudel kasvavatel vana-
del kadakatel, kellel on hõre võra 
ja osaliselt kuivanud oksad [2, 3]. 
Tihedas kadastikus kasvab vähem 
samblikke. 

Kuigi kadaka koor on happeli-
ne (pH umbes 5) kasvab plaatloo-
dude kadakatel nii mõnigi subneut-
raalse (pH umbkaudu 6–7) koore-
ga puudele iseloomulik liik, näiteks 
harilik ripssamblik (Anaptychia 
ciliaris) ja harilik härmasamb-
lik (Physconia distorta) ning 
pisisamblikud Blastenia fer-
ruginea ja B.  herbidella. 
Lubjatolmu toimel muu-
tub plaatloodude kada-
ka happeline koor neut-
raalseks ja seetõttu kas-
vab siin kadakatel samb-
likke, mis on iseloomu-
likud laialehistele puudele 
[2]. Eelnimetatud pisisamb-
likud ongi eelkõige levinud 
loopealsete kadakatel [3].

Plaatloodudel, kus mullakiht 
laiguti täiesti puudub ja paljandub 
paas, kasvab hulk lubjakivisamblik-
ke. Enamasti on need pisisamblikud, 
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Väikeste (läbimõõt kuni 
1,3 mm) erkpunaste vilja-
kehadega pisisamblik 
Blastenia herbidella 
kasvab meeleldi 
loodude kadakate 
tüvedel ja okstel 
(suurendus 12 x)

Loopealsetele ise-
loomulik kadaka-rebase-

samblik (Vulpicida juniperi-
nus) võib kasvada kadaka tüvel 

ja okstel, aga ka maapinnal

Vanadest lubjakivikarjääridest on kujunenud omamoodi refuugiumid loopealsete 
samblikele; fotol on vana lubjakivikarjäär Väike-Pakri saarel

Foto: Ede Oja

Foto: Andres Saag
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mille koorikjas tallus on tugevalt kivi-
le liibunud, ent ka osalt või koguni 
tervenisti kivi sees. Viimasel juhul on 
kivi pinnal näha vaid imepisikesi vil-
jakehi. Kuna selliste samblike määra-
mine on keerukas ja aeganõudev, ei 
ole meil praegu veel täielikku ülevaa-
det loopealse lubjakivisamblikest.

Kuidas seda rikkust hoida? Loo-
niidud vajavad hooldust, üldjuhul 
tuleb siin loomi karjatada ja harven-
dada kadakaid. Samblike seisukohalt 
on olulised mõlemad, sest need hoia-
vad loopealset kinni kasvamast. 

Ühtlasi võivad mõlemad hooldus-
võtted põhjustada maapinnahäirin-
guid, mis mõõdukas ulatuses soodus-
tavad loopealsele omaste samblike 
levikut. Kindlasti tuleks jälgida karja-
tamiskoormust, et vältida ülekarjata-
mist, mis võib õrnad samblikukooslu-
sed hävitada. 

Kaaluda võib ka tehislike maapin-
nahäiringute tekitamist, et vähendada 
suktsessiooni käigus lopsakaks muu-
tunud rohustut ja tekitada samblike-
le vaba pinda. Kui loopealne on kinni 

kasvanud, muld okkavarise tõttu hap-
pestunud ja loodudele omased tai-
med ning samblikud puuduvad, võiks 
proovida eemaldada mullapinda. 

Selline ühekordne taastamisvõte ei 
päästa paraku loopealse kooslusi pikas 
perspektiivis, kui ei taastata karjata-
mist. Siiski aitab niisugune moodus 
kujundada loopealsete samblikele, sh 
haruldastele ja kaitsealustele liikidele 
sobivaid kasvukohti [4].

Põõsaid harvendades peaks kind-
lasti arvestama ka epifüütsete samb-
likega, jättes kasvama üksikuid vanu 
ja osaliselt kuivanud kadakaid [2]. 
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Samblikud
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Metsa istutamise käigus malelauamustriliseks muudetud Lõo loopealne Saaremaal. Aukudes, kus kevadine suurvesi tükk 
aega võib seista, leidub vaba pinda loopealse samblikele
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2015. a pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafotode peaauhinna ja eriauhinna elurikkuse foto eest noorte kategoorias Geteli Hanni

Eesti Looduse 17. fotovõistlus

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 1. 
oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada novembri algu-
ses Eesti Looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Fotol peavad olema jäädvustatud vabalt 
looduses elavad loomad, taimed või see-
ned üksi või mitmekesi. Fotod inimesega 
harjunud loomadest või istutatud taime-
dest võistlevad vaid noorte kategooria-
tes „Koduloom“ ja „Aiataim“. Pildistatud 
loom, taim või seen peab olema äratun-
tav ning autoril võimalikult täpselt mää-
ratud. Iga foto juurde ootame kindlasti 
lühikest lugu (200–500 tähemärki), kus 
ja kuidas pilt on saadud ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pike-
ma külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit 

(noortel 2000). Faili vorming peab olema 
kas vähima tihendamisega JPG või TIFF. 
Igat fotot saab esitada ühes kategoorias 
ning kategooria peab olema määratud 
õigesti.

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja esi-
mene auhind nii üld- kui ka noorte arves-
tuses. Ühtlasi jagatakse eriauhindu järg-
mistes kategooriates: aasta lind (Eesti orni-
toloogiaühingu eriauhind), käituv loom, 
väike loom (lähi- või makrovõte), vee-
loom, maailma loom (Tallinna loomaaia 
eriauhind), väike taim (lähi- või makro-
võte), veetaim, maailma taim, aasta orhi-
dee (Eesti orhideekaitse klubi eriauhind), 
elurikkus (keskkonnaministeeriumi eri-

auhind), looduse maastikud ja must-
rid ja linnaloodus (TÜ loodusmuuseu-
mi eriauhinnad). Ainult noorte kategoo-
rias on eriauhind aiataime ja kodulooma, 
sh lemmiklooma pildi eest. Eriauhindu 
jagavad ka Eesti loodusmuuseum, Eesti 
Loodus, Eesti Jahimees ja Tuulingu puh-
kemaja Haeskas. 

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 (näitu-
sed, ettekanded jms).

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

Eesti
Loodusmuuseum

TUULINGU 
PUHKEMAJA
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Tänapäeval jagavad kõikvõimalikud teabekanalid kahetsus-
väärselt tihti uudiseid pantvangide võtmise kohta nii kau-
getes kriisikolletes kui ka ähvardavalt ligidal toime pandud 
kuritegude käigus. Eestis tuleb selliseid juhtumeid praegu-
sel ajal õnneks ette äärmiselt harva, aga heites pilgu mine-
vikku, leiame möödaniku sündmusi kirjeldavatest teksti-
dest sageli teateid ka kodumaiste pantvangide kohta. 

Kristjan Kaljusaar

Näiteks figureerivad selli-
sed isikud sageli preester 
Henriku „Liivimaa krooni-

kas“, tuntud allikas 13. sajandi alguses 
Eestimaa pinnal peetud ristisõdade ja 
misjonitöö kohta.

Need sündmused muutsid pöör-

deliselt Läänemere idaranniku elu-
korraldust ning poliitilist ja kultuu-
rilist ilmet. Praegused Eesti ja Läti 
maad ning rahvad allutati võõramais-
tele isandatele ja seoti tugevasti roo-
makatoliikliku Euroopaga. Kroonik 
Henriku kirjeldus neist murdelis-
test aegadest toonitab pantvangide 
rolli silmatorkavalt sageli ning selges-

ti. Autor kõneleb neist kolmekümnel 
juhul – keskmiselt korra peatükis – ja 
vahel väga poleemilises kontekstis, et 
rõhutada oma leeri, Riia ristisõdijate 
tegude tähtsust [6]. Nii võib aimata, 
et pantvangid olid Eestimaal võõr-
vallutuse ja ristiusustamise ajal üpris 
olulised.

Kohe alustuseks tuleb aga rõhu-
tada, et keskaegsed pantvangid eri-
nevad tänapäevastest omajagu. 
Pantvangidele mõeldes kerkib meile 
tavaliselt silme ette kujutluspilt vägi-
valdselt kinni võetud inimestest, 
keda vangistaja ähvardab, et sundida 
mõnda kolmandat osalist kindlal vii-
sil käituma. Seesuguse pildi manab 
ka pantvangi definitsioon tänapäeva 
seadustes. 

Taani kuningas Valdemar II maabus Revalas 1219. aastal tükkis erakordselt suure laevastiku ja sõjaväega ja tegi taevast lange-
nud lipu (pildil) utsitusel paganatele tuule alla. Kuigi tuldi piiskop Alberti abipalve peale, läksid sakslased peagi taanlastega 
valduste pärast riidu. Muu hulgas kembeldi kõvasti eestlastelt võetud pantvangide üle
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Keskajal − tegelikult üldse valdava 
osa inimajaloo vältel − pantvange aga 
mitte ei võetud, vaid anti. Üldjuhul 
nii, et mingit kokkuleppet sõlmides 
loovutas üks pool mõne talle läheda-
se isiku oma partnerile, kinnitamaks, 
et ta ise leppest kinni peab (põhjali-
kem töö keskaegsetest pantvangidest: 
[7]). Nii olid pantvangid omamoodi 
tagatised. Loomulikult sundis üks 
pool tihti teist pantvange andma, aga 
sellest hoolimata käsitleti neid alati 
loovutatud leppegarantii, mitte röö-
vitud inimestena.

Milliseid leppeid on kroonik Henrik 
ristisõdadeaegsel Eestimaal kirjel-
danud? Eeskätt muidugi mitmesugu-
seid alistumisleppeid, mida võitlus-
tes alla jäänud eestlased põhjasaksa 
ja skandinaavia päritolu katoliiklike 
vallutajatega sõlmisid. Henriku kroo-
nikas on ära toodud kolmteist juhtu, 
mil eesti soost võimukandjad anna-
vad alistudes pantvange tagatiseks, et 
tõendada ristiusu omaksvõtmist ning 
edasist kuulekust uutele isandate-
le. Samalaadseid kirjeldusi leiame ka 
„Liivimaa vanemast riimkroonikast“ 
ja paarist 13. sajandi ürikust [8, 9].

Eestlasi püüdis alistada kaks pea-
mist võõrjõudu. Esiteks põhjasak-
sa misjonärid ja ristisõdijad, kelle 
kohalik võimubaas asus Väina jõe 
alamjooksul, keskusega Riia lin-
nas, kust tungiti ka Lõuna-Eestisse. 
Teiseks Taani kuningas, kelle tähtsai-
maks tugipunktiks sai Tallinna lin-
nus, millest lähtuvalt allutati Põhja-
Eestit. Riialaste seas tuleks veel eris-
tada (ka ilmaliku võimu kandjat) 
Liivimaa piiskoppi ja kohapeal raja-
tud Mõõgavendade vaimulikku rüüt-
liordut, nad tegutsesid sageli iseseis-
valt ja rivaalidena.

Ühtegi taanlaste sulest pärit allikat 
otseselt Eestimaa ristisõdade kohta 
tänapäeva ajaloolastel kahjuks kasu-
tada pole (mõnes Taani allikas on 
sellest juttu riivamisi, näiteks maini-
tud, et kuningas oli parasjagu riigist 
ära, Eestis ristisõjas). Riialaste lee-
rist on materjale õnneks märksa roh-
kem ning seetõttu tunneme nende 
ettevõetut, ka pantvangidega seotut, 
võrdlemisi üksikasjalikult. 

Riia piiskopi ja Mõõgavendade 
ordu väed korraldasid ühes risti-
sõdijate ja kohalike liitlastega ala-
tes 1208. aastast sageli retki eestlaste 
elualadele ning alistasid 1220. aastate 
lõpuks samm-sammult kõik siinsed 
muinasmaakonnad ja -kihelkonnad 
[ülevaadet sündmustest vt: 13].

Seesugune retk nõudis omaja-
gu eeltööd. Vaja oli moona, koor-
maloomi, sõjaratsusid, palju vaeva 
tuli näha väeüksuste kokkuajami-
sega, arvestama pidi ainult hooajati 
Läänemere idarannikul viibinud ris-
tisõdijate saabumis- ja lahkumisaega-
dega. Sõjakäiku sai tõhusalt soorita-
da eeskätt suvisel kuivaperioodil või 
talvel, kui liikumist takistavad veeko-
gud ja sood olid külmunud. Eestimaa 

muinasmaakondi lahutasid üksteisest 
raskesti läbitavad metsa- ja soovöön-
did ning veekogud, nii et ristisõdijad 
pidid alati ületama tülikaid maastiku-
tõkkeid. Isegi teede olemasolu korral 
oli suure väe rännak vaevaline, usuta-
vasti liiguti sageli vaid paarkümmend 
kilomeetrit päevas [3].

Jõudnud sinna muinasmaakonda, 
mis oli retke siht, asusid ristisõdijad 
külasid rüüstama, et sundida koha-
likke alistuma. Tihti oli tarvis piirata 
mõnda piirkonna põhilinnust: näi-
teks Viljandit Sakalas, Soontaganat 
Läänemaal või Varbolat Harjumaal. 
Sageli tulid eestlaste vanemad aga 
ise võimsa võõrväe juhtidega läbi 
rääkima ning üritasid kiiresti leppi-
da kokku alistumistingimustes, mis 
päästaks nende maad ja inimesed 
hävitustöö käest.

Nii sõlmiti alistumislepe, koha-
likud ülikud tõotasid katoliiklike-
le maahärradele ustavaks jääda ning 
nõustusid ristimisega, misläbi võeti 
nad keskaegsete arusaamade järgi 
vastu kristlikusse rahukooslusse. 
Edaspidi tuli neil oma uute isanda-
tega kiriku rüpes vennalikult koos 

elada, aga ühtlasi koormisi ja kohus-
tusi kanda. Selle kinnituseks loovu-
tasid eestlaste vanemad (nii on tõl-
gitud ladinakeelset terminit seniores, 
mis viitas igasugustele võimukandja-
tele, allikates on kasutatud veel mõis-
teid meliores, s.o ’paremad’ või nobilis 
’suursugused’) pantvange.

Euroopa katoliiklikud vürstid toi-
misid niiviisi mitmeid Läänemere 
rahvaid kristianiseerides. 12.–
13.  sajandil soostusid nende rituaa-
lide saatel ristisõdijatest valluta-
jatele alistuma näiteks lääneslaavi 
(vendi) hõimud Läänemere lõuna-
kaldal ja paganlikud preislased mere 
kagunurgas. Taani ajaloolane Torben 
Kjersgaard Nielsen on sõnastanud 

isegi teatava paga-
nate alistamise 
kava: kõigepealt 
vallutati uskma-
tud jõuga; seejärel 
lepiti kokku rahu-
tingimustes, millele 
järgneski pantvan-

gide loovutamine. Pärast seda õpe-
tati kohalikele pealikele kristluse alu-
seid ja lõpuks pritsiti alistunud rah-
vast veega, näitlikustamaks ristimise 
sakramenti [12].

Pantvange loovutasid muidugi ka 
kristliku Euroopa valitsejad omava-
hel, aga ristiusu maailma äärealadel 
võis see olla eriti tähtis, kuna seda-
laadi rajamaadel kohtusid eri kul-
tuurid. Katoliiklikud saksa ja skandi-
naavia võimukandjad hõivasid uusi 
piirkondi eeskätt mõõga jõul, kuid 
selleks, et ehitada võõral maal üles 
kristlikku („euroopalikku“) ühiskon-
da ning luua uut poliitilist korraldust, 
pidid nad oma vahekorda alistatud 
rahvastega kuidagi ka korraldama. 
Pantvangistus oli lihtne ja ühemõtte-
line praktika, mis oli omane mitme-
sugustele kultuuridele üle kogu maa-
ilma [näiteid erilaadsete ühiskondade 
kohta toob nt: 14], nii et see aitas või-
musuhteid kergesti ja selgesti kind-
lustada.

Keskajal oli mis tahes avalik suht-
lus suuresti rituaalidega seotud ning 
muutustele ühiskondlikes vahekor-
dades osutasid näitlikud toimin-

Keskajal − tegelikult üldse valdava 
osa inimajaloo vältel − pantvange 
mitte ei võetud, vaid anti.
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gud [1]. Kui näiteks valitseja läänis-
tas oma vasallidele maid, võidi kätte 
anda neid valdusi sümboliseerivad 
lipud. Maamüüki kinnitas vahel mul-
lakamaka käest kätte liikumine. Ka 
pantvangide loovutamine oli seda-
laadi rituaal, mis täitis uue sotsiaalse 
korra tunnustamise ja kinnistamise 
otstarvet. Kui eesti vanemad loovu-
tasid pantvange, oli see selge süm-
bol, et loodud on uued alluvussuhted. 
Pantvang oli nagu füüsiline märgis, 
kes näitas, kuidas tema kodupiirkond 
– nagu ju tema isegi – läks uue isan-
da võimu alla.

Allikatekstidest nähtub, et pant-
vange oli alati arvukalt, seega on usu-
tav, et kellegi pidi pandiks andma iga 
tähtis eesti ülik. Nii loovutasid pant-
vange näiteks Leole linnuse vanemad 
eesotsas Lembituga, vanemad kõi-
gist kihelkondadest Läänemaal ning 
Valjala saarlaste „paremad“ või „suur-
sugused“. Pantvangidest kõneldakse 
kui noortest poistest (pueris) ning 
sageli on isegi konkreetselt maini-
tud, et tegu oli valitsevate vanemate 
poegadega. Nende puudumisel võidi 
vahel vast leppida ka ülikute muude 
lähisugulastega.

Kuigi pantvangide nõudmine oli 
kõikjal Läänemere ääres tavapä-
rane praktika, tasub mainida, et 
võib-olla etendas see Eestimaal 
eriti tähtsat rolli. Nimelt on eestlaste 
võimukorraldust sageli peetud märk-
sa egalitaarsemaks kui mõne naaber-
rahva oma. Näib, et siinmail ei juh-
tinud kogukondi üldjuhul mitte üks 
selgesti eristuv pealik, vaid valitsus-
asjade otsustamisel oli suur sõna-
õigus laiemal eliidil tervikuna, kes 
kogunes usutavasti mingitel nõupida-
mistel [vt nt 10, uuemaid uurimistu-
lemusi ka 11].

Võrdluses tänapäeva Läti alade-
ga ilmneb, et kohtades, kus valitses 
üks vürst – näiteks suurtes keskustes 
Konkeses ja Jersikas – tegid katoliikli-
kud vallutajad temast Lääne-Euroopa 
kombel oma vasalli ning pantvangid 
polnud kuigi tähtsad. Selliseid isan-
da ja vasalli suhteid oli aga keeruline 
luua, kui võimukandjateks oli mitu 
vanemat üheskoos. Kui Eestimaal 

Jaapani viimase šogunaadi esimene šogun Tokugawa Ieyasu (1543–1616; pildil) 
veetis oma lapsepõlve hõimukemplusi klaariva pantvangina
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polnud suuri vürstlikke pealikke, kel-
lest vasalle teha, pakkus vast just 
pantvangistus ristisõdijatele tõhusat 
alternatiivi, et paljude vanematega 
võimusuhteid luua.

Vahetult pärast vallutust ei muu-
tunud Eestimaa muinasmaakonda-
des tegelikult midagi väga pöör-
deliselt. Kui võõraste sõjajõud olid 
lahkunud ja pantvangid kaasa viinud, 
jäid kohapeal võimule samad vane-
mad kes varemgi – nüüd formaal-
selt sakslaste või taanlaste alamate-
na. Eestlaste käsutusse jäid linnu-
sed ning ülikud juhtisid endiselt oma 
sõjasalkasid. Pealegi olid Saaremaa 
või Virumaa Riiast mitmesaja kilo-
meetri kaugusel, metsade, soode ja 
mereväinade taga. Seega olid vallu-
tajate äsja omandatud Eestimaa val-
dused Väina alamjooksu keskustega 
või Tallinnaga – rääkimata Taanist – 
võrdlemisi nõrgalt ühte seotud.

Pole palju andmeid, et Eestimaale 
oleks mõne retke järel jäänud mär-
kimisväärseid vallutajate garnisone. 
Usutavasti mehitati ainult suurimaid 
keskusi, sest teame mõõgavenda-
de viibimisest Viljandis ja taanlaste 
kohalolust võimsas Varbola maalin-
nas Harjumaal. Taani kuninga foogt 
oli määratud Järvamaale, aga kui puh-
kes eestlaste ülestõus, tapeti ta kiires-
ti – vast polnud teda kaitsmas kuigi 
palju sõjamehi. Mõõgavendadel oli 
1210.–1220.  aastatel rüütleid usuta-
vasti alla saja (kuigi ordu sõjajõud ter-
vikuna olid muidugi suuremad, olid 
nemad väe tuumik) ning enamik neist 
elas kloosterlinnustes Riia kirikupro-
vintsi südaaladel [2].

Kivilinnuseid ei ehitanud valluta-
jad Eestimaale sugugi üleöö, sama-
moodi ei kerkinud kohe ristimise 
järel kirikud. Võõramaistel maahär-
radel kulus siin toeka haldussüstee-
mi rajamiseks ikkagi aastaid. Seetõttu 
olidki pantvangid poliitilise korraldu-
se loomisel olulised. Nende hankimi-
ne oli enamasti üpris lihtne ega nõud-
nud suurt kulu nagu palk garnisoni-
dele või ehitusmaterjal linnuste jaoks, 
kuid kasvatas eesti vanemate kuule-
kust, kuna nad muretsesid oma poe-
gade pärast. Võiks öelda, et pantvan-

gide nõudmine oli üsna ökonoomne. 
Ainult ühe sõjaretke kuluga said val-
lutajad kinnituse, et võõral maal, kus 
tõhusat haldust paratamatult kohe 
luua ei suudetud, tajuti siiski püsivalt 
uue valitseja autoriteeti.

Keskajal üldiselt, ning eriti sel-
listel katoliikliku Euroopa äsja risti-
usustatud äärealadel nagu Eestimaa, 
puudusid sageli selged poliitilised 
piirid. Võimualade suurus polnud 
tihti määratud selge joonega, vaid 

nende ulatuse määras ära, millised 
maad jäid valitsuskeskustest (tavali-
selt linnustest) kindlasse raadiuses-
se, nende mõjupiirkonda. Eesti maa-
kondi, mis olid poliitilistest keskus-
test kaugel, tuli uue võimu tuumik-
aladega Tallinna või Riia ümbruses 
kuidagi siduda ja seda pantvangid 
tegidki. Nad olid niidid, mis köitsid 
eri Eestimaa piirkonnad vallutajate 

linnuste külge. Sedaviisi tekkis või-
muvõrgustik, mis ühendas eestlaste 
kogukonnad taanlaste või sakslaste 
valitsemise all kokku ja määras uute 
poliitiliste üksuste suuruse.

Seega olid pantvangid vallutajate-
le tähtsad, kuna nende valdamisega 
kaasnes võim, mis oli ka kolmanda-
tele pooltele nähtav. Maahärra, kelle 
käes olid pantvangid, valitses ühtlasi 
viimaste kodukanti ning sai seda pois-

te abil demonstree-
rida. Seetõttu põh-
justasid pantvan-
gid mõnikord ka 
kristlaste eri lee-
ride vahel tülisid. 
Näiteks keeldu-
sid mõõgavennad 
1210.  aastate algu-
ses Eestimaa piis-
kopile üle andmast 

osa Sakala maakonnast nõutud üli-
kupoegi, kuigi maade jagamise lepe-
te järgi pidanuks nad seda tegema. 
Tüli paisus nii suureks, et Riia piiskop 
Albert, kelle teatavas mõttes käepi-
kendus Eestimaa piiskop oli, pöör-
dus õigusenõudmisega Rooma paavs-
ti poole, kes seepeale mõõgavendadel 
pantvangid loovutada käskis.

Eriti tõsiseks muutusid konflik-

Pantvangistus oli lihtne ja ühemõtte-
line praktika, mis oli omane mitme-
sugustele kultuuridele üle kogu maa-
ilma [14], nii et see aitas võimusuh-
teid kergesti ja selgesti kindlustada.

Näiteid Henriku Liivimaa kroonikast: 

„Rahu üle väga rõõmsad olles tõota-
vad nad [Viljandi linnuse eestlased] 
sama aja kestel nagu liivlased ja lät-
lased ja sama õiguse alusel ristimi-
se sakramendi vastu võtta. Selleks, 
andnud pantvange ning kinnitanud 
rahu, võtavad nad preestrid linnu-
sesse vastu.“ − XIV, 11.

„Seda kuuldes said eestlased rõõm-
saks ja, andnud pantvange, alistu-
sid Liivimaa kirikule, et võtta vastu 
ristimise sakramendid ja tasuda iga 
aasta maksu.“ − XXI, 4.

„Ja anti rahu, ja võtnud vastu pant-
vangid Virumaa viiest kihelkonnast, 

läksime me kõigi vangide ja saagi-
ga tagasi Liivimaale, kiites issan-
dat paganate pööramise pärast.“ − 
XXIII, 7.

„Varbolased aga saatsid meie juur-
de, paludes, mis rahu on, ning et 
me nende piiridest välja läheksi-
me. Ja meister Volquin lausus „Kui 
te tahate,“ ütles, „koos meiega üht-
ainsat jumalat austada ja ennast 
püha ristimise lättest kasta lasta 
ja oma poegi pantvangideks anda, 
teeme me teiega igavese rahu.“ Ja 
see sõna oli varbolastele meele-
pärast ja nad andsid pantvange.“ 
− XXIII, 9.
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tid aga taanlaste ja sakslaste vahel, 
kui Taani kuningas 1219.  aastal 
Eestimaale esimese ristiretke korral-
das. Kohe, kui taanlased olid hõi-
vanud Põhja-Eestis esimesed valdu-
sed, sooritasid mõõgavennad retke 
Järvamaale, mis oli täiesti selges-
ti Taani kuninga huvisfääris, ning 
nõudsid sealt pantvange – ehkki nad 
olid seda varem juba korra teinud. 
Ajalookäsitlustes on tihti rõhutatud, 
kuidas riialased ja taanlased võidu 
eestlasi ristisid, kuna see kinnistas 
kristlike maahärrade võimu äsja kiri-
ku rüppe toodud kogukondade üle. 
Samal ajal nõuti aga võistu ka pant-
vange. Teatud mõttes oli tegu sama 
mündi kahe poolega: ristimine oli 
vaimulik, pantvangid ilmalik pant, 
mis kinnitas ülemussuhteid.

Tülid muutusid ajapikku üha tera-
vamaks, näiteks poosid taanlased üles 
ühe Virumaa vanema, „sellepärast, 
et ta oli vastu võtnud riialaste ris-
timise ja andnud oma poja sõjatee-
nistuse vendadele [mõõgavendadele] 
pantvangiks“. Kui sakslastest ristisõ-
dijad vallutasid Harjumaal eestlas-
te Varbola linnuse, läkitasid Tallinna 
taanlased nende juurde saatkonna, 
kes käskis varbolastelt nõutud pant-
vangid endale üle anda, väites, et 
Taani kuningal olevat õigus kogu 
Eestimaale. Sakslased jäid vastumeel-
selt nõusse saatma pantvangid tagasi 
nende isadele, aga rõhutasid, et selle-
ga Riia õigused Harjumaa üle kuidagi 
ei kahane. Tegelikkuses vähendas see 
saksa leeri autoriteeti antud piirkon-
nas tunduvalt; sellest annab eriti sel-
gesti tunnistust tõik, et riialased ise 
pidasid vajalikuks rõhutada, et see 
sugugi nõnda pole.

Hiljem sõlmis Mõõgavendade 
ordu Taani kuningaga kokkuleppe ja 
tunnustas monarhi võimu Eestimaa 
üle. Usutavasti saatsid nad tagasi 
Läänemaa ülikute pantvangid, märki-
maks, et nad loobuvad võimust selle 
maakonna üle. Kroonik Henrik too-
nitas hiljem aga rõhutatult, et (tema 
isand) Riia piiskop pole kunagi mida-
gi sellist teinud: ta olevat Läänemaad 
alati „vallanud täie õigusega [---] ega 
polnud kunagi Taani kuningale selle 
Mereäärse maa pantvange üle and-

nud“. Nähtub, et pantvangid olid 
omamoodi materialiseerunud võim. 
Nad kujutasid endast tähtsat stra-
teegilist ressurssi, mis määras, milli-
se valitseja sõna missugustel maadel 
kehtib.

Seega on ilmne, miks pantvan-
ge pidevalt nõuti, isegi kuigi nad ei 
taganud alati oma vanemate kuule-
kust uutele isandatele – nii eestlas-
te kui ka teiste rahvaste ülestõuse 
tuli siiski ju ette. Just seetõttu, et 
pantvangid olid nii praktilise valit-
susvõimu teostamise kui ka sümbool-
se tähenduse poolest oluline kapital, 
rääkis ka kroonik Henrik neist palju. 
Arvatavasti oli tema töö eesmärk kin-
nitada Rooma paavsti kuuriale, et 

Riia õigused Eestimaal on suuremad 
kui Taani kuninga omad [4]. Autori 
rohked kirjeldused, kuidas riialased 
on peale eestlaste ristimise alati ka 
eesti pantvange oma valduses hoid-
nud, pidid seda kinnitama.

Kõige selle juures ei tasu pantvan-
gide rolli loomulikult üle hinnata. 
Eestlaste vanemaid veenis vallutaja-
tele kuuletuma siiski eeskätt võõra-
maiste maahärrade ülekaalukas sõja-
line jõud ning mälestused lüüasaa-
mistest. Ei saa ka öelda, et võimukor-
raldus tugines selgesti pantvangide-
le – kasvõi juba seetõttu, et Ugandi 
vanemad neid teadaolevalt kunagi ei 
andnud. Rüütliväed, maksukohustus 
ja kerkivad kirikud olid kindlasti sel-

Viimane juhtum, kus mõni lääneriik loovutas rahu tagamiseks pantvange, pärineb 
1748. aastast, kui inglise aadlikud Henry Bowes Howard ja Charles Schaw Cathcart 
(pildil) anti Aix-la-Chapelle’i rahulepinguga üle Prantsusmaale Cape Bretoni saare 
omanduse kinnitamiseks
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gem märk uuest võimust kui nähta-
matud pantvanginiidid. Sümboolsed 
toimingud olid kahtlemata väga oluli-
sed, aga võimutaotlustes olid kesksed 
teised õiguslikud ning religioossed 
pretensioonid. Siiski avavad pantvan-
gid uusi viise, kuidas Eestimaa vallu-
tamist ning ristiusutamist kirjeldada, 
seletada ja mõtestada.

Pantvangistusel on veel üks tahk, 
mis ei nähtu kuigi selgesti omaaegse-
tes tekstides, aga mille kohta tasuks 
siiski esitada hüpoteese, kuna seegi 
võis Eestimaa saatust osalt määrata. 
Nimelt sai noorte pantvangide sihi-
pärase kasvatamise abil muuta eesti 
eliidi kultuurilist ilmet ja mõtteviise. 
Eestlaste ülikud olid paganlikku laadi 
ühiskonnas üles kasvanud ning seisid 
tihti vastu võõrapärase võimu ning 
elutavade kehtestamisele, kuid nende 
pojad, noored poisid, olid suuresti 
puhtad lehed, keda vallutajad võisid 
kasvatada eeskätt oma ära nägemise 
järgi.

Kõikjal keskaegses Euroopas (ning 
ka varasema ja hilisema ajaloo vältel) 
olid pantvangid omamoodi auväärsed 
isikud. Kuna neil oli tähtis roll kok-
kulepete korrastamisel ja isegi teatud 
rituaalse pühalikkuse aura, koheldi 
neid lugupidavalt. Kindlasti ei visatud 
poisse pimedasse kongi, nagu juhtus 
vahel võitluste või rüüstamise käigus 
hangitud sõjavangidega, keda ootas 
tihti ka orjusesse müümine. Pigem 
käsitlesid vallutajad eesti pantvange 
enda külalistena.

Me ei tea palju pantvangide halda-
misest, aga Henrik on maininud, et 
1201.  aastal viis Riia piiskop Albert 
esimesed liivlaste käest nõutud poisid 
Saksamaale. On arvatud, et nad võisid 
seal saada kristlikes hariduskeskustes, 
eeskätt kloostrites, katoliiklikku hari-
dust ning neid võidi koolitada misjo-
närideks. Usu levitamisel olnuks selli-

sed vaimulikud ka Eestimaal kindlasti 
kasulikud, kuna nad rääkisid soravalt 
kohalikku keelt ning tundsid kodu-
maa olusid. Seega võisid osa risti-
mistööst ära teha eestlastest endised 
pantvangid.

Samas pärinesid pantvangid eest-
laste sõjalise eliidi seast: nende isad 
olid ülikud, kes pidid ka katoliiklike 
isandate väes teenima. Sestap võidi 
eesti pantvangidest treenida hoopis 
sõjamehi, lääneeuroopalikus ratsa-
võitluses vilunud rüütleid, kes võtaks 
hiljem üle oma isade positsiooni ning 
oleks kristlikele maahärradele ustav 
ülikkond. Vähemasti 1290.  aastatel 
jaotati Saaremaalt nõutud pantvan-
gid tänapäeva Läti ala ordulinnuste 
vahel ja seal teadaolevalt misjonäre 
ei koolitatud, küll aga treeniti sõja-
mehi. Sellisele praktikale viitavad ka 
paralleelid, kuidas sakslased kasva-
tasid üles muinaspreislaste paganliku 
eliidi pantvange [nt 5].

Noorte poiste kultuurilist ümber-
kasvatamist pole igatahes keeruline 

kujutleda. Puutusid 
ju suhteliselt arhai-
lisest ning tehno-
loogiliselt Lääne-
Euroopast maha 
jäänud ühiskon-
nast pärit nooru-
kid kokku katoliik-

like sakslaste näiliselt palju suure-
joonelisema maailma ja eluviisiga. 
Nii võisid nad hakata pidama võõra-
maist religiooni ja kombeid etemaks 
oma kodukandi tavadest. Kui pant-
vangid rändasid näiteks Saksamaal 
ning nägid seal suuri linnu ja uhkeid 
katedraale, pole raske kujutleda, kui-
das neis sigines mõte, et kristlik tsi-
vilisatsioon on paljuski võimekam ja 
parem kui nende muldvalliga linnus-
te ning puidust küladega lapsepõlve-
maailm.

Konkreetseid teateid, et mida-
gi sellist aset leidis, meil pole, aga 
see hüpotees tundub üsna usutav. 
Pantvangid võisid olla „kristianisee-
rimisagendid“, katoliikliku eluviisi ja 
uue „euroopaliku“ ühiskonnakorral-
duse eestkõnelejad Eestimaal. Küllap 
taipasid nad ka ise, et saades val-
lutajate truudeks alamateks, nende 

sotsiaalne positsioon pigem paraneb. 
Pantvangid võisid olla omanäoline 
lüli vana muinasaegse ja uue kesk-
aegse Eestimaa vahel: ühe jalaga sei-
sid nad paganlikus minevikus, teisega 
kristlikus tulevikus. 
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pantvangid omamoodi auväärsed 
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Karst

Kuhu voolab Tuhala karsti-
alal neeldunud pinna-
vesi? Miks ja millal Tuhala 
Nõiakaev üle voolab? Kas 
karstiala veed on seotud ka 
ümbritseva põhjaveekihi 
veega? Küsimusi on palju, 
ent vastuseid mitte. Hiljuti 
karstialal tehtud uuring 
toob pisut selgust.

Oliver Koit

Tuhala karstiala asub Harju-
maal Kata külas Mahtra soos-
tikust algava Tuhala jõe alam-

jooksul. Karstialal avanevad Ülem-
Ordoviitsiumi ladestiku Kõrgessaare 
ja Saunja kihistu karbonaatkivi-
mid, mida katavad valdavalt savikad 
Võrtsjärve alamkihistu liustikuset-
ted. Peamiselt tuntakse seda karstiala 
sümboolse Nõiakaevu järgi, mis sobi-
vate veeolude korral hakkab üle voo-
lama, meelitades nii kohale tuhan-
deid huvilisi lähedalt ja kaugelt. 

Kui kümmekond aastat tagasi pla-
neeriti Nabala piirkonda lubjakivi-
karjääre, puhkes üldsuse ja teadus-
ringkondade elav arutelu kaevandus-
tegevuse võimaliku mõju üle Tuhala 
karstiala veerežiimile. Ehkki Tuhala 
karstiala oli 1970.–1980. aastatel juba 
omajagu uuritud – teiste seas põhjali-
kumalt Ülo Heinsalu [2] –, oli veel nii 
mõndagi, mida me sealse karstisüs-
teemi kohta ei teadnud.

Näiteks ei olnud täpselt teada, 
kuidas on Tuhala karstialal omavahel 
seotud pinna- ja põhjavesi ning kuhu 
neeldunud pinnavesi kogu mahus 
voolab. Samuti oli endiselt mõne-
võrra ebaselge, mis põhjustab Tuha-
la Nõiakaevu ülevoolu. Et neid prot-
sesse täpsemalt mõista, tegi autor 

oma magistritöö raames karstialal 
uuringu. 

Uued uuringud. Ajavahemikul 
16.10.2014–19.02.2016 seirati Tuhala 
karstialal veetasemeid ja vooluhulki 
seitsmes punktis. Tehti kolm põhja-
vee trasseerimise katset, mille käigus 
märgistati neelduv pinnavesi spet-
siaalse hüdroloogilise fluorestsents-
värvi või keedusoolaga. See võimal-
das teha kindlaks, millistes karsti-

süsteemi väljeala allikates tähistatud 
põhjavesi välja ilmub. Uuringu lõpp-
faasis analüüsiti veetasemete ja voo-
luhulkade seireandmeid, kõrvutades 
neid katsete tulemustega.

Tuhala karstialal vaadeldi kolme 
suurveeperioodi. 2015.  aasta jaa-
nuari–aprilli ja 2016.  aasta veebrua-
ri suurveeaeg oli tingitud lume sula-
misest ja sademetest. 2015.  aasta 
detsembrikuise tulva põhjustas aga 
tugev vihmasadu. Uuringu ajal kõi-
kus Tuhala jõe vooluhulk vahemikus 
0,04–4,5 m3/s. 

Sademetevaesel 2015. aastal (aasta 
sademete summa 615 mm) oli Tuha-
la jõe keskmine vooluhulk 0,9  m3/s. 
Võrdluseks võib tuua 1984. aasta, kui 
jõe vooluhulk varieerus vahemikus 
0,01–9,82  m3/s, aasta keskmine voo-
luhulk oli sealjuures 1,19 m3/s (kesk-
konnaagentuuri andmed).

Karstisüsteemi toite- ja väljealade 
(◊ 1) veetasemete muutusi kõrvuta-
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Kuidas on seotud pinna- ja põhjavesi 

Tuhala karstialal

trasseri sisestuspunkt
uus karstilehter
veetaseme seirepunkt
alaline allikas
ajutine allikas
tugevalt karstunud vöönd [2]
tõestatud maa-alune
ühendus

0 100 m 200

◊ 1. Uuringuala kaart

◊ 2. Autor Virulase koopas 
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des ilmnes tugev statistiline seos, mis 
viitas otsesele hüdraulilisele ühendu-
sele. Samuti oli tugev seos Veetõusme 
allikarühma ja Nõiakaevu veetaseme-
te muutuste vahel. Väiksemadki kõi-
kumised toiteala veetasemetes kajas-
tusid vähem kui tunni aja jooksul ka 
väljeala allikates. 

Vaatlused paljandites ja Virulase 
koopas, samuti trasseerimiskatsete 
tulemused kinnitasid, et karstisüs-
teemis domineerivad kirde-edela- ja 
loode-kagusuunalised tektoonilised 
lõhed [2, 4]. Trasseerimiskatsete and-
metel voolab valdav osa karstisüstee-
mi läbivast põhjaveest läbi hästi are-
nenud voolukanalite. 

Voolukanalid on karstisüsteemide 
olulisimad maa-alused vormid. Need 
on kujunenud oludes, kus tektoo-
nilised lõhed on karstumise mõjul 
avardunud diameetrini 5–15  mm 
[1]. Sellise läbimõõdu korral muutub 
põhjavee vool laminaarsest ehk kor-
rapärasest turbulentseks ehk kaoo-
tiliseks. Turbulentne vool tähendab 
seda, et keemilise korrosiooni kõrval 
hakkab suurt rolli mängima mehaani-
line erosioon ning karstumine inten-
siivistub. 

Kui voolukanali mõõtmed on juba 
nii suured, et inimene sisse mahub, 
võime seda nimetada karstikoopaks. 
Selline voolukanalina toimiv koobas 
on ka toitealal paiknev Virulase koo-
bas (◊ 2). Just voolukanaleid nimeta-
takse rahvasuus sageli veesoonteks 
või suisa maa-alusteks jõgedeks, kuigi 
suhteliselt noore Eesti karsti konteks-
tis ei pruugi üksikute voolukanalite 
diameeter alati jõe mõõtu välja anda.

Olulisemad vee neeldumise kohad 
toitealal, nagu Ämmaauk (◊ 3), Kirs-
tuauk (◊ 4) ja Kihu kurisu, on seotud 
loode-kagusuunaliste tektooniliste 
lõhedega. Põhjavee üldise voolusuu-
na määravad tõenäoliselt edela-kir-
desuunalised lõhed ja üldine põhja-
veetaseme langus Pirita oru suunas. 

Tuhala jõe vesi hakkab toitealal 
neelduma Ollani talu saunast paar-
kümmend meetrit allavoolu, kus pare-
ma kaldaga lõikub mitu loode-kagu-
suunalist avalõhet. Neist suurim on 
tuntud Ämmaauguna. Enamasti katab 

neid lõhesid alluuviumi- ehk jõesetete 
või varisenud pinnakatte kiht. Ämma-
augu avalõhede tsoon, kus võib ühte-
kokku neelduda 1,4–2 m3 vett sekun-
dis, ulatub peaaegu Kihu taluni. Üle-
jäänud vesi neeldub Virulase oru arvu-
kates pugemites, millest suurima nee-
lamisvõimega on tõenäoliselt Virulase 
koopa (◊ 2) ava.

Kiire põhjavee-
vool. Trasseerimis-
katsete tulemused 
kinnitasid, et hoo-
limata tagasihoid-
likust veetaseme-

te vahest ehk hüdraulilisest gradien-
dist, mis oli neeldumiskoha ja allika-
te vahel umbkaudu 3–4 m 1–1,2 km 
kohta, voolab põhjavesi karstisüs-
teemis suure kiirusega: maksimaal-
selt 500–673 m/h. Sealjuures on tegu 
põhjavee lineaarse kiirusega: tegelik-
kuses on ristuvate tektooniliste lõhe-
de mustrit järgiva põhjavee voolutee 
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◊ 3. Ämmaauk keskmise veeseisu korral. Pildistamise ajal oli Tuhala jõe vooluhulk 
Kata paisu all 1,64 m3/s
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◊ 4. Kirstuauk Püksireite ehk Virulase oru idaosas. Kirstuaugus neeldunud vesi 
tuleb taas maapinnale väljeala allikates

Kui voolukanali mõõtmed on juba 
nii suured, et inimene sisse mahub, 
võime seda nimetada karstikoopaks. 
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pikem ja seetõttu ka voolukiirus oma-
jagu suurem. 

Madalate kuni keskmiste veeta-
semete ja vooluhulkade korral (kuni 
55,5 m üm ja 2,4 m3/s toitealal), voo-
lab karstisüsteemi läbiv põhjavesi 
välja vaid Veetõusme allikarühmas 
(◊ 5). Nõiakaevu allikarühm on kesk-
miste tingimuste korral küll hüdrau-
liliselt karstisüsteemiga ühenduses, 
millele viitasid kaevuvee füüsikalis-
keemilised parameetrid, kuid madala 
veetaseme korral väljavool puudub.

Tähtis tegur on pinnakate. Tuhala 
karstiala pinnakate koosneb valda-
valt savikast moreenist, mille pak-

sus on üldjuhul 2–5  m. Veetõusme 
allikate piirkonnas ja põhja pool lei-
dub ka jääjärvesetteid, seal võib pin-
nakatte paksus küündida isegi kuni 
9,2 meetrini. 

Halvasti vett juhtiv pinnakate toi-
mib karstisüsteemi kohal suhteli-
se veepidemena, mistõttu on pin-
namood ja settekihi paksus allikate 
kujunemisel ning toimimisel määra-

vad tegurid. See tähendab, et kergelt 
surveline põhjavesi tõuseb allikatena 
maapinnale kohtades, kus pinnakate 
on õhuke või puudub sootuks ja pin-
namood seda soodustab, enamasti 

karstilehtrite põh-
jas või aluspõhja-
astangute all. Kars-
tialal tekitab selle 
surve Tuhala jõe 
veetase toitealal.

Tuhala karstiala 
karstilehtrid on tekkelt sufosiooni-
lehtrid: need kujunevad juhul, kui 
aluspõhja pinnal avanevates lõhe-
des ja voolukanalites voolav põhja-
vesi uhub altpoolt ära peal lasuva 

Karst
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◊ 5. Veetõusme allikad 2014. aasta 20. detsembril. Pildistamise ajal oli allikate koguvooluhulk 1,36 m3/s

Ülevoolu Nõiakaevust tingib põhja-
vee survetaseme tõus üle 56,39 m 
üm, ehk üle kaevurakmete serva.
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pinnakatte. Sinna kujuneb tühe, mis 
aegamööda avardub, kuni lagi jääb 
liiga õhukeseks ja sisse variseb. Tuha-
la karstialal on viimase poolsajandi 
jooksul tekkinud hulk sufosioonileht-
reid [6].

Ühel 2015. aasta detsembrikuu 
päeval sattus autor Veetõusme alli-
katest 30 meetrit lääne-edela pool 
tihedas sarapuu- ja pajuvõsas veega 
täidetud mõnemeetrise läbimõõdu-
ga sufosioonilehtrile (◊ 6, vt ka  ◊ 1), 
mida varem ei olnud märganud. Tras-
seerimiskatsete tulemustest selgus, et 
tegu on karstiaknaga ehk karstilehtri-
ga, mille põhjast voolab läbi Veetõus-
me allikaid toitev voolukanal. Et tegu 

on aktiivselt areneva lehtriga, sellele 
viitas asjaolu, et 2015. aasta detsemb-
ris lehtri keskosas veel püsti asetse-
nud pajupõõsas oli 2016. aasta juulis 
juba oma jalgealuse kaotanud ja viltu 
vajunud.

Lehtreid on karstialal rohkemgi. 
Aktiivselt arenevaid sufosioonileht-
reid võib jälgida ka mujal karstialal. 
Üks Nõiakaevu allikarühma suure-
maid allikaid on Nõiakaevust mõni 
meeter põhja pool paiknev sufosioo-
nilehter, mis oludele vastavalt neelab 
vett või hoopis väljutab seda (◊ 7). Ka 
Nõiakaev on eelmise sajandi esime-
sel poolel rajatud ühe sufosioonileht-

ri põhja [6], milles kõrge veeseisu ajal 
tegutses ajutine allikas. 

Sufosiooni mõjul on tekkinud ka 
ülejäänud Nõiakaevu rühma allikad 
Sulu talust vahetult loodes ja põh-
jas. Eelmainitud suuremad allikad, 
peale selle üks väiksem ajutine allikas 
Nõiakaevust 50 meetrit kagus, paik-
nevad savikas pinnakattes moodustu-
nud lauges nõos, mille põhjaservas on 
madalam avaus kõrgusega umbkaudu 
55,5 m üm.

Nõiakaevu ülevool. Kui põhjavee 
survetase Nõiakaevu allikarühmas 
tõuseb üle 55,5  m üm, hakkab vesi 
esmalt välja voolama Nõiakaevust 
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◊ 6. Aktiivselt arenev karstiaken Veetõusme allikate läheduses 2016. aasta juulis

◊ 7. Nõiakaev ja selle kõrval paremal paiknev sufosioonilehter 19. jaanuaril 2015. Toona 
oli põhjavee survetase Nõiakaevus 55,9 m üm ja sufosioonilehtrist toimus väljavool
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mõned meetrid põhja pool paikne-
vast sufosoonilehtrist (◊ 7). Ülevoolu 
Nõiakaevust tingib põhjavee surveta-
seme tõus üle 56,39 m üm, ehk üle kae-
vurakmete serva. Veetasemete tugeva 
seose kaudu arvutati ka eelmainitud 
sufosioonilehtri ja Nõiakaevu ülevoo-
lutasemete saavutamiseks vajalikud 
tingimused karstisüsteemi toitealal: 
vastavalt 58,67 ja 59,23  m üm ning 
vooluhulgad 2,4 ja 3,97  m3/s (◊ 8, 9) 
Kata küla paisu all. 

Seega võib Nõiakaevu ülevooluks 

vajalik vooluhulk (3,97 m3/s) olla ligi-
kaudu 1  m3/s väiksem, kui varem 
pakutud 5  m3/s [2, 4, 5]. Väiksemad 
ja madalamal paiknevad Nõiakae-
vu rühma allikad, mis asuvad nõost 
vahetult ida ja kirde pool, hakkavad 
vett välja ajama juba siis, kui surve-
tase on 54,75 m üm.

Kuhu kaob osa neeldunud veest? 
Vooluhulkade seire põhjal oli Tuhala 
jõe vooluhulk toitealal sageli suurem 
(kuni 1 m3/s) kui koguvooluhulk väl-

jeala allikates. Sellest võiks ju ennatli-
kult järeldada, et arvestatav osa neel-
dunud pinnaveest voolab salapäras-
te maa-aluste jõgede kaudu karsti-
süsteemist teadmata suunas välja. 
Karstisüsteemi veevahetus ümbrit-
seva põhjaveekihiga on siiski pigem 
tõenäoline, eriti kui võtta eelduseks 
tõsiasi, et karstisüsteem on kujune-
nud karbonaatse veekompleksi sees 
ning ei ole sellest mingite abstraktsete 
seintega eraldatud. 

Kuna puudujääk on seotud Tuhala 

Karst
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◊ 8. Nõiakaevu ja Kata paisu veetasemete seos, mille järgi on ülevoolu saavutami-
seks Nõiakaevus (kaevurakke kõrgus 56,39 m üm) vajalik veetase 59,23 m üm ja 
vooluhulk 3,97 m3/s Kata küla paisu all. Q tähistab vooluhulka m3/s

◊ 9. Nõiakaevu ülevool 2013. aasta 21. aprillil
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jõe vooluhulgaga toitealal, on pigem 
tõenäoline, et selle veevajaku teke on 
tingitud karstisüsteemi piiratud läbi-
laskevõimest. Sedalaadi läbilaskevõi-
met näitlikustab ilmekalt ajutise jär-
viku teke Virulase orus, kui jõe voo-
luhulk ületab 2–2,4 m3/s piiri (◊ 10). 
Kui tekkinud ajutises järvikus üle-
tab veetase umbes 58,5  m üm (vas-
tav vooluhulk jões 3,28 m3/s), hakkab 
vesi järk-järgult Kuie kuivoru kaudu 
karstisüsteemist lääne poolt mööda 
voolama. 

Veetaseme tõus Virulase orus põh-
justab survetaseme tõusu väljealal, 
aktiveerides tasapisi ka Nõiakaevu 
allikarühma allikad, misjärel võib 
karstisüsteem läbi lasta umbkaudu 
4  m3/s. Karstisüsteemi läbilaskevõi-
me määravad seega Veetõusme ja 
Nõiakaevu allikarühma maksimaal-
sete vooluhulkade vahemikud (vasta-
valt 2,6–3 m3/s ja 1–1,1 m3/s).

Ümbritseva põhjaveekihi mõju. 
Kuigi karstisüsteemi toimimist 

mõju tab peamiselt Tuhala jõe vee-
seis, viitasid uuringu tulemused, et 
karstisüsteem on seotud ümbritseva 
põhjaveekihiga. Selle veetase aval-
dab tõenäoliselt mõju karstisüstee-
mi hüdraulikale ja toimimise kor-
rapärale. Esimeste suuremate vih-
mahoogude järel pärast sademete-
vaest perioodi oli karstisüsteemi väl-
javool Veetõusme allikates suurem 
kui pinnavee sissevool Tuhala jõe 
kaudu, mis viitas ilmekalt sademe-
test ja ümbritsevast põhjaveekihist 
pärinevale toitele. 

Karstisüsteemi seotusele ümbrit-
seva põhjaveekihiga viitas ka see, 
et osast Nõiakaevu rühma ajutis-
test allikatest voolas periooditi välja 
vett, mis erines värvuse ja elektri-
juhtivuse poolest suuresti karstialal 
üldjuhul domineerivast Tuhala jõe 
veest ja sarnanes hoopis lähiümb-
ruse Nabala−Rakvere põhjaveekihti 
avavate puurkaevude veega.

On veel küsimusi. Et mõista pare-
mini Tuhala karstisüsteemi ja ümb-
ritseva maapinnalähedase põhja-
veekihi vastastikmõjusid ja nende 
tähtsust piirkonna põhjavee kvali-
teedile, tuleb karstiala edasi uurida. 
Lisanduvad teadmised võiksid anda 
aimu ka näiteks sellest, millist rolli 
etendab Tuhala karstiala Nabala−
Tuhala piirkonna põhjavee dünaami-
kas, ning aidata langetada veemajan-
duslikke otsuseid mujalgi Eestis, kus 
karstinähtused on laialt levinud. 

1. Ford, Derek; Williams, Paul. 2007. Karst 
Hydrogeology and Geomorphology. John 
Wiley & Sons Ltd, Chichester.

2. Heinsalu, Ülo 1978. Karst ja karstiveed 
maa-aluste jõgede ja allikate aladel Põhja-
Eestis ja nende kaitse. ENSV Teaduste 
Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn.

3. Kink, Hella 2006. Veeobjektid „Eesti ürg-
looduse raamatus”. Teaduste Akadeemia 
Kirjastus, Tallinn.

4. Maastik, Aleksander 1973. Kata karstiala 
(diplomitöö). Tartu Riiklik Ülikool, füüsilise 
geograafia kateeder, Tartu.

5. Talioja, Ants 2001. Tuhala. Maalehe 
Raamat, Tallinn.

6. Talioja, Ants 2012. Tuhala radadel. OÜ 
Kadmirell, Tallinn.

Oliver Koit (1986) on geoökoloog, 
Tallinna ülikooli doktorant, uurib karsti-
nähtusi ning pinna- ja põhjavee vastas-
tikmõjusid.
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◊ 10. Ajutine karstijärvik Virulase orus 19. jaanuaril 2015. Siis oli Tuhala jõe voolu-
hulk Kata paisu all 2,65 m3/s
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Huvitav Eesti

Valga maakonnas Helme kalmistu taga Jõgeri talu maal 
Kõrgemäel asub põneva looga pühapaik: Helme Orjakivi. 
Otse kivi kõrvalt algab 20 meetri sügavune org, mille põh-
jas voolab Helme jõgi. Kivi on laialt tuntud ja seda on kut-
sutud ka Iste-, Naislohu- ja Ohvrikiviks. 

Ahto Kaasik

Orjakivi paelub erilise väli-
musega. Vaevalt 40  cm 
kõrguse ja veidi üle meetri 

pikkuse rahnu pealispinnas on kaks 
suurt ovaalset lohku. Kui neis lei-
dub vett või jääd, muutub kivi otse-
kui elavaks näoks, mille suured sil-
mad teelisele ainiti otsa vaatavad. 
Kuuldavasti ei kannata igaüks seda 
pilku välja.

Tänavu kevadel sattusin Orjakivi 
juurde päeval, kui tema silmad olid 
lahti ning veepinna peegeldustes 
aimus kummastavaid kujundeid. 
Ümber kivi jalutades jäi mulje, et ta 

teeb silma. Kivi juures oli soe ja kodu-
ne tunne, ümbrus rõkkas linnulaulust 
ja orust kostis Helme jõe kohinat.

Viimastel aastakümnetel on kivi ja 
kalmistu vahele püstitatud pärimus-

tega seotud puukujud. Orjakivil võib 
sageli näha anniks jäetud münte, 
maiustusi, küünlaid jms. 1932.  aas-

tal tegi Tõrva linnavalitsus ettepane-
ku võtta Orjakivi muinsuskaitse alla. 
Sadakonna aasta eest olevat lapsed 
asetanud kivi lohkudesse marju ja 
lilli. Kuid Orjakivi lugu on märksa 
pikem. 

Püha paik. Kiviga on seotud mitu 
põnevat rahvapärimust, millest 
mõned kõnelevad ennemuistsetest 
aegadest, kui kivid olid pehmed, tei-
sed aga ajaloolistest sündmustest. 
Kivi lohud olevat naisterahva istu-

misase, mille jätnud 
sinna piinatud mõi-
saori, teisendi järgi 
aga vaenelaps. 

Orjakivi asunud 
kunagi paar kilomeet-
rit lääne pool Helme 
hiies. Vallutajad vii-
nud püha kivi aga 

Helme ordulossi ning pannud vära-
va kõrval müüri. Pärast seda, kui 
taganevad Rootsi väed olid linnu-
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Orjakivi on pühapaik ja muinsuskaitseobjekt: mälestis esivanemate uskumustest ja pärandist

Helme Orjakivi teeb silma

Kivi lohud olevat naisterahva 
istumisase, mille jätnud sinna 
piinatud mõisaori, teisendi järgi  
aga vaenelaps.
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se 1658. aastal õhku lasknud, olevat 
kohalik mees viinud kivi Jõgeveste 
küla Laose tallu. Ei ole teada, kes ja 
millal tõi kivi selle praegusele kohale.

Helme hiis on olnud pühapaik, 
kuhu rahvas kogunes üle terve 
Helme kihelkonna ristipäeval ja esi-
mesel suvistepühal. Üllatuslikult on 
see tava kestnud peaaegu meie päe-
vini. 1936.  aasta 21.  mai Päevalehes 
on kirjutatud: 

Ristineljapäev on kujunenud 
helmelasile traditsiooniliseks rah-
vuspühaks. Nagu iga aasta, on ka 
tänavu oodata Helme riigimõisa 
juures asetsevatesse vana ordulos-
si varemetesse suurt rahvakogune-
mist. Tullakse kokku jala ja hobus-
tega kümne ja rohkemgi km kaugu-
selt. Nagu nõiavõim kisub sel päeval 
välja iga tõsise Helme kihelkonna 
kodaniku – ühinema mitmetuhan-
deliseks rahvapereks lossivaremete 
ümbruse rohelisel murul, kus siis 
harmooniku saatel lüüakse tantsu, 
proovitakse köievedu, veetakse vägi-
kaigast ja sageli võib märgata muid-
ki, tänapäeval juba unustusse vaju-
vaid rahvusmänge.

Vaevalt helmelased ise teavadki, 
et nad selle „rahvusliku kokkutule-
misega“ ainsa kihelkonnana Eestis 
kannavad tänapäeva ja tulevasele 
põlvele edasi muistset paganuseaeg-
set kommet!

Ohverdamiskomme Helme hiies 
näib olevat kestnud ka kogu ordu-
aja. Rootsiaegses kirikuprotokol-
lis 1668.  a märgitakse, et Helme 
lossi juures rahvas käib ohverdamas 
ristineljapäeval ja esimesel suvis-
tepühal, kusjuures ristineljapäe-
val ohverdamine on tunduvalt suu-
rem. Et kombele lõpp teha, otsusta-
sid kirikuisad ohverdamist sõdurite 
abil keelama hakata. Umbes 1760 
otsustab kirik raiuda hiiest leht-
puud, jättes sinna vaid okaspuud, 
mille vastu rahval ei olnud püha-
duse tunnet. Arvatavasti samal ajal 
kaeveti maha ka hiiemägi ja aeti 
sellest läbi Viljandi vana maantee. 
Et hävitada hiiepüha komme täieli-
selt, pandi ka allikale rakked ümber 
ja lukk ette.

Vana hiiepüha traditsiooni ei ole 

aga suutnud nähtavasti murda ei 
hiie rüvetamine ega keeld. Veel täna-
päevalgi rändab rahvas hiiemäele. 
Tuleb siia noori ega puudu ka halli-
päiseid vanu.

Tollasest ajakirjandusest leiab tei-
sigi Helme hiiepüha kirjeldusi. Muu 
hulgas on juttu valge liiva puistamisest 
hiieteele ning kodustele põldudele.

Teelisel on Orjakivi hõlbus leida. 
Alates Valga‒Uulu maanteest juha-
tab kivi juurde mitu viita. Tõrva ale-
viku ja Helme küla piiril tuleb pöö-

rata Kalmistu tänavale ning teha 
päripäeva ümber kalmistu pooltiir. 
Kui olete jõudnud Orjakivi lähedale, 
paistavad juba eemalt selle kõrva-
le paigutatud teabetahvel ja kultuu-
rimälestise silt. Need võiks tehis-
objektidena paigutada küll rahu-
meeli paarkümmend meetrit eema-
le teeraja äärde: pühapaiga kesk-
kond võiks olla vaatlejale ja pildis-
tajale puhas. 

Ahto Kaasik (1969) on looduslike püha-
paikade uurija ja hoidja.
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Kastemärg 
punnpea

Looduses liikumine on minu 
lemmiktegevusi ja siis püüan 
kaasa võtta ka kaamera. 

Peamiselt meeldib pildistada linde ja 
kui aega on rohkem, siis tegelen ka 
makrofotograafiaga. 

Eriti meelsasti lähen välja tuule-
vaiksetel hommikutel, kui heinamaad 
on kastemärjad. Ärgata tuleb juba 
enne päikesetõusu ja kohal olla ajaks, 
mil päike pole veel kastepiisku kui-
vatanud. 

Nii mõnigi kord ei jõuagi oma 
plaanitud pildikohta, sest vahel võib 
udune hommik meelitada hoopis päi-
kesetõusu pildistama või on kusagil 
põlluservas metsloomad veel söömas. 
Sellele silmailule lisanduvad hommi-
kused loodushääled, mis on kevadel 
kõige mitmekesisemad, kuid sügise 
saabudes võivad täiesti vaikida. 

See liblikas on pildistatud jõeäärsel 
luhaheinamaal pärast päikesetõusu 
ning oli juba hakanud kuivama, aga 
märg ilu pole veel jõudnud kaduda. 
Mõne minuti pärast oli modell juba 
niipalju kuivanud, et hakkas ennast 
pöörama ja varsti lendas tegema oma 
toimetusi. Aeg oli juba sealmaal, et 
tööinimesed hakkasid tööle minema 
ja mina koju saaki sorteerima.

Smena kaamera võtsin pildistami-
seks kätte kaheksa-aastaselt ja edas-
pidi oli mul mitu filmipeegelkaame-
rat. Uuesti muutus pildistamine minu 
elu lahutamatuks osaks digikaamera-
te arenguga ja 2005. aastal ostsin esi-
mese digipeegelkaamera.

Foto on tehtud 
Canon EOS 
5D Mark  ll 
kaamera  ja 
Canon EF 
180  mm F  3,5L 
Macro UMS objek-
tiiviga; säri  1/15, 
ava 11 ja iso 100.

Aigar Kull

mese digipeegelkaamera.
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Intervjuu

Hülge- ja Läänemere uurija 
Mart Jüssiga ajanud juttu Rainer
Kerge Õhtulehest

Miks ei tasu uskuda hülgejuttu?
See on vana anekdoot … Samas, hül-
jes on ikkagi teise liigi kodanik, kel-
lega on niikuinii raske ühele meele-
le saada. Temal oma jutt, meil oma. 
Uskuda või mitte – see on väga raske 
küsimus. Mina tegelikult ju usun hül-
geid.

Te olete üks väheseid inime-
si Eestis, kes ametinimetuste järgi 
peaks hülge jutust üht-teist välja 
lugema. Mida te loete?
Ma loen näost ja kehakeelest rohkem 
välja kui jutust, sest vaatamata vee-
randsajale aastale, mil ma olen hül-
jeste järel käinud, pole ma ikkagi aru 
saanud, mida nad täpselt omavahel 
räägivad. Hülge olekust, olemusest, 
käitumisest ja liikumisest saab mui-
dugi aru, kas loom on millelegi kes-
kendunud või häiritud või kuhugi teel 
või hängib niisama meres ringi. Seda 
viimast teevad nad muidugi suhteli-
selt harva, sest loomadel ei ole ena-
masti aega lihtsalt pulli pärast ringi 
ujuda.

Ei ole haruldane, et põdrauurija 
saab mõne põdraga sõbraks, Farley 
Mowat elas jälle pikalt kõrvuti hun-
tidega. Kas teil on tekkinud mõne 
hülgega isiklik kontakt: loom tun-
neb teid ära ja viipab juba eemalt 
tervituseks?
Niipidi ei oska öelda, et konkreetne 
loom meid, uurijaid, ära tunneks. Küll 
on aga hülgeid, keda meie ära tun-
neme. Üks hüljes on tuttav juba aas-
tast 1992 – teda on võimalik näo järgi 
kindlaks teha, sest hüljeste elu on ka 
raske, neil on arme ja märke.

Kuidas hüljes armi saab?
Erinevatel viisidel. Isased kaklevad 
omavahel ja hammustavad üsna kor-

ralikult, kui neil on midagi teinetei-
sele öelda – ikka verd ja nahka len-
dab. Meres olevad võrgud ja nöörid 
jätavad neisse kinni jäänud hüljestele 
pikaks ajaks armid. Isegi propelleri-
arme on, sest eks nad põrkuvad ka 
kiiresti liikuvate paatidega.

Saaremaal oli kaks albiino-tüdru-
kut, keda me kohtasime aastast aas-
tasse.

Natuke tunnevad hülged muidu-
gi meid ka. Kui keegi käib ikka loomi 
korduvalt rahulikult vaatamas, siis 
see jääb meelde: selle paadiga tüü-
bid pole ohtlikud. Mis ei tähenda, et 
me hüljestele hirmsasti meeldiksime, 
aga nad on meiega harjunud. Kui aga 
vahetada paati või mootorit, on nad 
kohe palju ettevaatlikumad.

Kuidas hülgeliha maitseb?
Erinevalt, oleneb, kuidas seda teha. 
Korraliku koka küpsetatud roog on 
päris söödav, aga niisama keedetud 
liha on üsna harjumatu, traani või 
kalarasva maitsega. Kunagi oli saa-
pamääre Merikaru, vaevalt et seda 
keegi maitsnud on, aga väikese vihje 
siit vast saab.

Mis asjaoludel hülgeliha teie taldri-
kule on sattunud?
Ise pole ma selle mõttega ühtegi hül-
jest katki lõiganud, et nüüd mõned 
tükid pannile visata. Konverentsidel 
pakutakse, kui minna Norrasse või 
teistesse riikidesse, kus hüljest süüak-
se. Ka Kihnust, kui sa oled vähe sõb-
ralikum vend, ei pääse hülgeliha 
maitsmata tulema.

Mis Läänemerega praegu toimub? 
Kas me peaks muretsema, kui me 
vaatame nii tuhande aasta kaugust 

tulevikku?
Mina muretsen küll. Üsna hiljutisest 
ajast, paari inimpõlve tagant, on meil 
meeles, kuidas on võimalik meri täit-
sa korralikult ära rikkuda. Pärast Teist 
maailmasõda hakkas levima ettekuju-
tus, et loodus kannatab kõike, me ei 
oota armuande, vaid võtame neid, 
kui vaja.

Teine maailmasõda tõi ju suure 
tehnoloogilise pöörde: inimesed 
pidid sõdima, mõtlema välja süntee-
tilisi materjale ja polnud aega arut-
leda loodusvarade kaitsmise üle, sest 
kõike oli vaja kohe ohtralt kasutada. 
Keskkonnareostuse tase tõusis mee-
letult, aga keegi ei pööranud sellele 
tähelepanu, sest reostunud keskkon-
na ja inimese vaheline kaugus tundus 
üüratult pikk: meie oleme omaette ja 
solk on omaette. Kui tahame näiteks 
mürkkemikaale silma alt ära saada, 
uputame nad merre. Solgitorud läk-
sid otse merre, sest mis silmist, see 
meelest.

1960.–1970ndatel ilmnesid esime-
sed märgid, et kõik, mis sa kraa-
nikausist alla lased, tuleb kaevu ja 
mere kaudu sinu juurde tagasi. Sel 

ajal oli reostus-
tase Läänemeres 
väga kõrge: kotkad 
ja hülged hakkasid 
solgi kätte surema.

Siiamaani ei saa 
inimesed aru, et 

mere tervis algab merest väga kaugel, 
Eesti puhul Otepää kõrgustikust, kust 
vesi merre voolamist alustab. Kui 
meri on tuksi keeratud, pole mõtet 
vaadata kurja näoga Tallinna või ran-
nikuinimeste poole. Või veel hullem 
– süüdistada saarte elanikke selles, et 
meri on ära solgitud. Neil lihtsalt pole 
niisugust põllumajanduslikku ja töös-
tuslikku võimsust, et suurt merd kor-
ralikult ära solkida.

Tegelikult voolab solk jõgede-
ga merre rannikust kaugel asuvatest 
suurtest linnadest. Lisaks jõuavad 

Kui probleemi silmaga ei näe, 
ei tähenda see, et probleemi pole

Loomadel ei ole enamasti aega liht-
salt pulli pärast ringi ujuda.
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Mart Jüssi on sündinud 21. märtsil 
1965 Tallinnas. Lõpetanud Tallinna 
21. keskkooli ja Tartu ülikooli bio-
loogina. TÜ-s on ta kaitsnud ka 
magistri- ja doktoritöö hüljeste 
ökoloogia kohta. Neid mereime-
tajaid on ta uurinud peaasjalikult 
Läänemeres, aga ka näiteks 
Kaspial.
2007. aastal valiti Eestimaa 
Roheliste nimekirjas XI riigikogu 
liikmeks; 2009–2011 oli kesk-
konnakomisjoni esimees, mis 
laskis tal vahetult vaadelda ka 
teaduse ning poliitika kokku-
puuteid ja -põrkeid.
Kuulub mitmesse organisatsiooni, 
mis on keskendunud mere uuri-
misele ja kaitsele.
Mart Jüssi isa on loodusemees 
Fred Jüssi, ema ajakirjanik Helju 
Jüssi, õde keskkonnakaitsja Mari 
Jüssi ja vend hülgeuurija Ivar Jüssi.
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Intervjuu

|620|  

merre sügaval maismaal põllumajan-
duses kasutatavad taimekaitsevahen-
did ja putukamürgid.

Kui merikotkaste munad hakkasid 
purunema ja hülged enam ei siginud, 
olid haiged ja neil kukkusid hambad 
välja, hakati otsima põhjust. Leitigi 
tugevad seosed inimeste igapäevaselt 
kasutatavate kemikaalide ja keskkon-
na mürgisuse astme vahel. DDT oli 
vanasti tavaline putukatõrjevahend, 
mis natukese aja pärast hakkas tõrju-
ma ka kalu, hülgeid ja kotkaid.

Selle õppetunni põhjal olen ma 
bioloogina ikkagi natuke murelik 
Läänemere pärast, sest ega inimene 
ole ju oma tegudest õppinud. Ühest 
kohast tõmmatakse natuke tagasi, 
aga teisest kohast lastakse edasi, ikka 
parema tuleviku nimel. Väidetakse, 
et Läänemeri on jätkuvalt maailma 
kõige reostunum meri, kuigi paar 
inimpõlve tagasi oli asi hullem.

Mis Läänemerd praegu enim 
ohustab? Globaalne soojene-
mine? Uputatud keemiarelvad? 
Gaasijuhe? Amortiseerunud tuu-
majaamad? Tont teab kuhu par-
gitud vanad roostes meremiinid? 
Lihtsalt reostus?
See kõik on üks kokteil, mille kaks 
suuremat komponenti on jätkuv 
reostus ja kliimamuutus. Kliima-
soojenemine muudab keskkonna 
füüsikalisi tingimusi ja see omakor-
da mõjutab näiteks merre jõudnud 
mürkide ja väetiste edasist elukäiku. 
Kui meri on talvel soojem ja jäävaba, 
pikeneb meres olevate taimede kas-
vuaeg. Väetis saab kauem toimida, 
sest meri on soojem.

Inimese jaoks pole väga oluline, 
kas merevesi on 18 või 20 kraadi, aga 
looduses võib paarikraadine soojene-
mine anda mõnele vetikale võimalu-
se kasvada kaks-kolm nädalat kauem. 
Ehk siis: mitmed protsessid hakkavad 
meres varem pihta ja lõppevad hil-
jem. Kui vanasti rihtisid kalad kude-
mise ajaks, kui vohavat vetikat meres 
veel pole, siis praegu seda võimalust 
neil ehk enam ei olegi.

Äkki õpivad ümber?
Ei nad õpi midagi. Turovski ütleb, 

et need, kes ei õpi, süüakse ära, aga 
looduses käib õppimine üle põlvkon-
dade.

Seda juhul, kui tingimused, milles 
ümber õpitakse, on samad, mitte ei 
muutu pidevalt.
Jah! Sellest pole mingit kasu, kui sa 
pärandad lastele teadmised külma-
dest talvedest, aga neid talvesid ei 
tule.

Kiiresti kasvavatel ja lühikese elu-
eaga organismidel on veel teatav või-
malus „ümber õppida“, sest neid on 
palju ja nad suudavad kohastuda. 
Silmaga nähtavad liigid on aga palju 
pikema elutsükliga, hülge põlvkond 
on peaaegu sama pikk kui inimesel ja 
sellest, mida nemad praegu õpetavad 
oma lastele, ei pruugi lastel kiiresti 
muutuvas keskkonnas abi olla.

Hüljes on selgelt jääga seotud ja 
kui jääd pole, on tema poegimistin-
gimused keerulised. Ega ta poegima-
ta jäta, aga mis sest pojast edasi saab, 
on juba iseasi. Sinna ei saa viigrimam-
ma enam midagi parata, kui poeg tal 
lihtsalt ära sureb, sest ta on mõeldud 
sündima jää peale. Hallhüljes saab 
veel laidudel poegimise ja üleskas-
vatamisega hakkama, aga me saame 
võib-olla alles kümmekonna aasta 
pärast teada, kas ka need hülgepojad 
tulevad tagasi laidudele sigima.

Läänemere muutuste või seisundi 
tuvastamisel ollakse sageli liiga kär-
situd. Me tahame kohe teada, mis 
seis täna on. Seda saab aga öelda alles 
viie-kuue-seitsme aasta pärast. Kõige 
rohkem saame hetkel öelda, mis suu-
nas meri teel on. Me võime öelda näi-
teks, et keskkonnamürkide sisalduse 
poolest on viimase kümne aasta jook-
sul läinud olukord paremaks.

Mõne näitaja puhul saab öelda, et 
ilmselt läheb asi lähiajal hullemaks, 

aga me veel ei tea, kui palju. Meri 
kui keskkond on natuke liiga keeru-
line ja suur puhver, et me saaks tõm-
mata joone maha: siitmaalt on asjad 
niimoodi. Me pole veel ehk mõnda 
muutust tähelegi pannud. Ettevaatus 
on Läänemere puhul äärmiselt oluli-
ne. Kui me ei tea, mis toimub, siis ei 
tohi öelda, et midagi ei toimu ja kõik 
on hästi.

Mida me Lääne-
mere heaks teha 
saame? Me ei saa 
ju jätta väetist põl-
lule panemata.
Lõplikult ei saa, 
aga me saame jätta 
panemata selle väe-
tise, mis põllul tege-
likult mingit kasu ei 

too, või kemikaali, mis teeb mida-
gi odavaks või lihtsaks. Väetisekülvi 
pole kindlasti mõtet teha. Lume peale 
väetise panemine on lausa keelatud.

Huvitav. Moodne talumees on 
ju ometi eelkõige ärimees, kes ei 
hakka kallist kraami raiskama. Ja 
moodne külvik oskab doseerida 
väetist väga täpselt seemne kõrvale.
Oleks hea, kui see nii oleks, aga ma 
tajun, et kõik tootjad pole veel nii 
kõrge tehnoloogilise tasandini jõud-
nud. Laiskust, kärsitust ja ahnust on 
rohkem, kui me seda endale tunnis-
tame. Me kuuleme ju teinekord mee-
diast, et meil oleks nagu kohustus 
võistelda Euroopa ja Aasiaga, kus on 
hoopis teised tootmise või kasvutin-
gimused.

Küllap on soovis olla edukas ja tin-
gimata ka rikas oma suur roll vaes-
tel okupatsiooni- ja üleminekuaas-
tatel. Siiamaani tahab ju äri alusta-
ja sageli elada juba järgmisel kuul 
nagu narkoparun märulifilmis.
See on täitsa lahe soov, aga kindlasti ei 
tohiks seda viia ellu rikutud kaevuvee 
hinnaga. Kui reostus jõuab kaevuvette, 
jõuab ta jõgede kaudu ka merre.

Muidugi aitab meri ka päriselt lahti 
saada osast solgist, mis meil üle jääb ja 
mida meil vastasel juhul poleks üldse 
kuhugi panna. Meri suudab ka väeti-

Hülge põlvkond on peaaegu sama 
pikk kui inimesel ja sellest, mida 
nemad praegu õpetavad oma laste-
le, ei pruugi lastel kiiresti muutuvas 
keskkonnas abi olla.
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se ühel hetkel ära kasutada, ookeani-
des on suuri toitainevaeseid alasid ja 
kui solk sinna jõuaks, küll seal oleks 
tarbijaid. Läänemeri on paraku natu-
ke väike, siin on hakanud saaste kuh-
juma ja kohati on see ületanud tea-
tava loodusliku taluvuse piiri. Klõks 
on ära käinud ja on alanud randa-
de kinnikasvamine – võtame näiteks 
Haapsalu lahe, mis lisaks maatõusule 
kasvab servadest kinni. Selliseid prot-
sesse on väga raske tagasi pöörata.

Nõukogude ajal elanud inimesed 
mäletavad, kuidas rannad olid täis 
meeletus koguses igasugust prügi ja 
plastikut. Praegu on rannad suhte-
liselt puhtad, aga üldine pilt ongi 
parem nähtavas osas.

Keset merd on ikka plastist saared?
Läänemeres pole ma neid tähelda-
nud, aga igasugust ujuvat sodi on küll 
palju. Üks probleem, millega juba 
praegu tõsiselt tegeletakse, on see: 
meri jahvatab plastiku peeneks, sil-
male nähtamatuks pudiks ning seda 
pudi on meres palju ja varsti hakkab 
see konkureerima planktoniga. Osa 
prognoose juba ennustab, et maail-
mameres on varsti plastikut rohkem 
kui kala.

Me räägime üherakuliste vetikate 
suurustest plastkuulikestest?
Jah, imeväikeseid plastikutükke on 
meres juba täiesti tuntavas koguses, 
ja seda sodi süüakse endale sisse: 
paljud kalad, kes peaks toituma 
planktonist, õgivad juba plastikut.

Me ei tea, milline on sel-

les küsimuses Läänemere olu-
kord tegelikult. Kindel on 
vaid, et kui probleemi sil-
maga ei näe, ei tähenda 
see, et probleemi pole. 
Osa purjetajaid on juba 
võtnud oma jahtide-
le peale väikesed ise-
tehtud planktonivõr-
gud, mille eesmärk on korja-
ta proove, et saada teada, kui 
palju silmale nähtamatut plas-
tikut meres leidub. See on üks 
viis osaleda nii-öelda igamehe-
teaduse projektides, sest teadla-
sed ei jõua kõikjale.

Maismaaelustikus on Eestis 
selle kümnendi uudisloom 
šaakal …
…  merešaakaleid on meil 
sellest kümnendist võtta 
ikka tosin, kui mitte 
rohkem. Kasvõi see-
sama laevade bal-
lastveega siia 
toodud ümar-
mudil, keda on 
Läänemere 
t e a t u d 
piirkon-

Fo
to

: A
ld

o 
Lu

ud

Osa prognooside järgi 
on maailmameres 
varsti plasti rohkem 
kui kala, muretseb 
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dade rannad juba paksult täis. Hiinast 
pärit villkäppkrabi pole enam ammu 
Läänemeres mingi haruldus.

Aga ka kohalikud tegelased võivad 
võtta üle kaldaäärseid alasid. Näiteks 
koger on nüüd Väinameres juba täiesti 
tavaline kala. Vanasti sattus mõni üksik 
merre, kõik vaatasid: „Ohhoo, koger!“; 
aga nüüd madalates lahtedes teisi kalu 
peale kogre enam kätte ei saagi.

Kui keskkonna tasakaal natukegi 
muutub, annab see võimaluse tulnu-
katele, kellel muidu võimalust poleks. 
Või siis vastupidi: kaugemalt tulnud 
liik tekitab endale võimaluse, mille 
vastu keegi võidelda ei oska, ja võtab 
tuimalt elupaigad üle. Elupaiku hil-
jem tagasi saada on äärmiselt raske.

Liigid ikka tulevad ja lähevad. 
Metssiga kolis alles eelmise sajandi 
alguses taas Eestisse, nüüd on teda 
mõnevõrra harvendatud, aga küll 
ta kosub jälle. Kas me peaksime 
kasvõi ümarmudila pärast muret-
sema? Kas ta süüa kõlbab?
Need, kes armastavad kala süüa, rää-
givad, et täiesti söödav. Me muretse-
me peaasjalikult aga selle pärast, et … 
Hando Runnel kirjutas kunagi:

„Viin asendab ajuti naist,
kuid päriselt mitte iial,
üks armas asendab teist,
kuid päriselt mitte iial.“
Üks liik võib samuti ajuti asenda-

da teist, aga päriselt mitte iial. See on 
tõsi, et eluaeg on liigid tulnud ja läi-
nud, aga peab vaatama, kelle eluaeg. 
Läänemere eluiga on üle 10 000 aasta 
ja siin on palju liike vaheldunud: algu-
ses oli ta soolane ja siin elasid päris 
ookeaniliigid; siis oli ta täitsa mage 
nagu järv, ja mitmed liigid tõmbusid 
tagasi, aga mõned jäid. Nüüd ta on 
jälle vähe soolasem.

10 000 aasta jooksul on tulijaid ja 
minejaid olnud piisavalt, aga nad on 
tulnud ja läinud vastavalt sellele, kui-
das loodus on loonud või võtnud neilt 
elutingimusi. Inimese poolt viima-
sel sajandil tekitatud muutusi ei saa 
enam pidada looduslikuks loomuli-
kuks järjepidevuseks.

Inimese poolt teadlikult või tahtma-
tult sisse toodud liik võib tõrjuda kõrva-
le põlisliigid, kellest sõltuvad kasvõi toi-

duahela kaudu teised liigid ja see võib 
viia keeruliste ökosüsteemide kokku-
langemiseni. Rannikualad on juba vae-
sunud liikide poolest, keda inimene ei 
söö. Kui ma väike olin ja Hiiumaal käi-
sin, elas meres nii viidikat kui lepamai-
mu, igasugu huvitavaid väikseid kalu oli 
näha. Nüüd on pilt üsna üheplaaniline.

Kui me tühjast merest ühekorra 
ära tüdineme, ei pruugi enam olla ini-
mese võimuses olukorda tagasi kee-
rata. Ma kasutan nüüd võimalust ja 
kutsun üles inimesi mitte nimetama 
meres olevaid kalu kalavarudeks. Kes 
on varunud kalu merre? Moosivarud 
on iseasi: teeme moosid valmis ja kui 
oleme head kasutajad, jätkub kevade-
ni; kui oleme väga maiad, saab moos 
jõuluks otsa. Kalasse ei saa aga suh-
tuda nagu varusse, sest me ei suuda 
kalasid varuda. Pange üks kala kokku 
ja laske merele lahti!

Kalade elukeskkonda saab küll 
muuta, aga see on aeglane protsess 
ja algab kaugelt sisemaalt, kasvõi pai-
sudest jõgedel. Muidugi on ka kalu-
ritega omad hädad ja kalanduses on 
omad sullerid. Mõned merealad on 
kalast ka tühjaks püütud, nüüd on 

aga küsimus selles, kas kalale antakse 
võimalus taastuda ja seda mereala on 
muutnud kalurid või tööstus või põl-
lumajandus. Tuleb püüda näha ter-
vikut, mitte öelda, et Vormsi alt on 
ahven kadunud, järelikult peame seda 
ahvenat sinna kuidagi juurde tooma, 
kuigi probleem on võib-olla hoopis 
selles, et on hävinud kudealad.

Te olete teinud keskkonnapolii-
tikat riigikogu tasemel. Mil mää-
ral on teadmisest, et keskkon-
nakaitse on oluline, saanud liht-
viisiline äri? Mullu sügisel ülla-
tas avalikkust seadus, et inimene 
ei tohi ise oma autot lammutada 
ja jupphaaval maha müüa, kuna 
see olevat keskkonnaohtlik tege-
vus. Lühidalt: autolammutajad on 
suutnud läbi suruda seaduse, et 
inimene peab oma masina neile 
tooma, ja kui ta on vahepeal näi-
teks mootori naabrimehele and-
nud, võib autolammutus küsida 
vastuvõtutasu. Keskkonnaohtlik 
on auto siis seepärast, et tast võib 
halval juhul tilkuda maha  … no 
ma ei tea, liiter õli äkki. Kui see 

seadus pole auto-
lammutuste lobi, 
siis mis see on?
Kui me vaatame 
loodushoidu kesk-
konnapoliitilisest 

Intervjuu
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Saaremaa rannikul võetakse kevadel arvele hallhülgepoegi; aerudel Tartu ülikooli 
doktorant Martin Silts (taamal baaslaev Hillar Lipu südil juhatusel)

Ma kasutan nüüd võimalust ja kut-
sun üles inimesi mitte nimetama 
meres olevaid kalu kalavarudeks.
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aspektist, siis mina söandaks väita 
vastupidist. Meile võivad tunduda 
sellised otsused mõistetamatud, aga 
Läänemere kontekstis ütlen ma jäl-
legi, et ettevaatus pole kunagi liiast: 
igast iselammutatud autost välja 
voolanud liiter õli võib tuua kaasa 
tuntavaid terviseprobleeme.

Lisaks on palju valdkondi, kus 
keskkonnahoiuvajadus vaikitakse 
maha ja öeldakse, et palju olulisem on 
sotsiaalmajanduslikel põhjustel pida-
da silmas inimeste hetkeheaolu.

See on lihte olupoliitika, et mitte 
kaotada järgmistel valimistel hääli.
See on olupoliitika, aga seda ei tohiks 
ajada pikaajaliste keskkonnamõjude 
arvelt. Eesti põlevkivi on hakanud 
kütusena kaotama majanduslikku 
tähtsust, aga me ikkagi püüame võtta 
põlevkivist välja viimase – on see 
siis kellegi töökoht või kellegi otsene 
kasum. Riik vähendab selleks põlev-
kivi kaevandamisega seotud keskkon-
namakse, öeldes, et praegu on meil 
halvad ajad ja me võiks keskkonna 
arvelt kokku hoida.

Keskkonnatasude vähendamine 
annab võimaluse odavamalt saastada. 
Hiljuti tuli aga uudis: Eesti riik annab 
miljonites eurodes raha, et vanu aher-
ainemägesid keskkonnakahjutuks 
teha. See on vana saast, mis lades-
tati omal ajal väga odavalt suurtesse 
hunnikutesse. Riik maksab nüüd selle 
keskkonnaohu kaotamise lisarahaga 
kinni, aga samal ajal teeb uue saasta-
mise odavamaks.

Ma kuulaks tähelepanelikult seda 
autolammutusega seotud õliproblee-
mi, aga sama tähelepanuga räägiks ka 
teistest probleemidest, kus keskkon-
naaspekti ei mainita või püütakse sel-
lest rääkida nii vähe kui võimalik, sest 
see teeks saastamise või mürgitamise 
moraalselt ebamugavamaks.

Minu kui merebioloogi jaoks on 
väga õõvastav lobi, mis käib seda-
moodi: hea küll, me siin katlamajades 
põlevkiviõli ei kasuta, ta on mürgine 
ja katlad teda hästi ei taha, aga Eesti 
võiks teha Euroopa suunas liigutu-
si, et laevakütusena kõlbaks põlevki-
vi veel ka tulevikus. See annaks meile 
võimaluse põlevkiviõli edasi toota ja 

inimestel Eestis oleks selle üle hea 
meel.

Jäetakse rääkimata, et muu maa-
ilm tahab põlevkiviõli kütusena pii-
rata just seepärast, et ta on suure 
väävlisisalduse tõttu keskkonnaoht-
lik kütus, millega kaasnevad sel-
lised nähtused nagu näiteks hap-
pevihmad. Kui võrrelda rahva ter-
vist Malmös ja Kopenhaagenis, siis 
Malmö inimeste kopsud on palju 
kehvemas seisus, sest neile langeb 
lõunatuultega möödasõitvate laeva-
de suits. Rääkimata mere tervisest: 
seal sõidab arvukalt laevu, kollased 
rebasesabad taga.

Aga seda ei võta keegi jutuks, sest 
oleks ju ebamugav öelda: „Me pingu-
tame siin, et maailmale mürki müüa.“

Kahjuks mõõdavad inimesed aega 
eelkõige omaenda karjääriga, need, 
kes tahavad kiiret kasumit, ehk kogu-
ni pangapäevades, ja mõelda sellest 
kaugemale on tihtipeale keeruline. 
Looduses toimuvad protsessid on aga 
põlvkondadeülesed ja pikaajalised. 
Meie võiksime praeguste probleemi-
de juuri otsida oma isade ja vanaisa-

de tegevusest ja olla üpris kindlad, et 
meie lapsed ja lapselapsed ei pruugi 
rahul olla kõige sellega, mida meie 
praegu loodusele teeme.

Peab lubama endale suuremeel-
sust mõelda pika aja ja suure ruumi 
mastaapides – siis saame võib-olla ka 
merest aru. Ma oma riigikogu prak-
tikast mäletan, kuidas me võtsime 
vastu seisukoha, et mõnekümne aas-
taga on Läänemere keskkond vähe-
malt hea, kui mitte väga hea.

Milline on praegu õige vastus?
Seda tuleb kindlasti edasi otsida! Ja 
seni käituda nii, et me saame sellest 
rääkida viie või kümne aasta pärast. 
Optimism, millega selliseid aasta-
numbreid seadusesse kirjutatak-
se ning lihthäälteenamusega vastu 
võetakse, on kummastav, kuid kir-
jeldab üsna hästi, kuidas me suh-
tume nii suurtesse asjadesse nagu 
Läänemeri või kliimamuutused: kui 
miski meid häirib, hääletame me 
selle lihtsalt maha. Langetame otsu-
seid, mis ei kohusta probleemiga 
edasi tegelema. 
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Tööjuhend

Arne Ader, Urmas Tartes

Taimed on tänuväärsed model-
lid, kes fotograafide eest ei 
põgene. Seega saab lilli pildis-

tades oodata peaaegu alati parimat või-
malikku aega: valgust, ilma, kasvufaa-
si. Siiski tuleb taimefotograafias ette ka 
komistuskive: lummavaid lilleõisi on 
küll tehniliselt lihtne pildistada, kuid 
tervet taime fotole saada võib olla paras 
proovikivi. See on muu hulgas üks 
põhjus, miks taimemäärajates on siiani 
fotode kõrval aukohal joonistused.

Õied on lillede silmad. Loomi pildis-
tades köidavad esmalt meeli silmad, 
ent taimede puhul keskendume kõi-
gepealt õitele. Sedasorti tähelepanu 

peegeldub ka eestikeelsetes taimeni-
metustes. Nõnda on meil härjasil-
mad, pääsusilmad, lõosilmad, sär-
jesilmad jms. Pole kahtlust, et just 
õieilule tuginevad paljud lummavad 
lillefotod (◊ 1). Suurem jagu taimefo-
tosid tehakse õistaimedest ja nende 
õitsemise ajal.

Taimede lugu ei piirdu vaid õitse-
misega. Nende elus leidub põnevat 
ka muul ajal ning see väärib kajastust 
pildilugudes. 

Võtame näiteks tuttava vahtra-
puu, kelle kevad algab mahlajooksu-
ga ja uute vahtrataimede tärkamisega. 
Järgneb õitse- ja leheroheluse aeg, see-
järel sügisene lehesadu, viljade küp-
semine, varisemine ja muidugi suh-

ted teiste organismidega. See põnevus 
väärib samuti pildistamist (◊ 2). 

Liigipiltidel peavad olema näha 
määramistunnused. Näidates oma 
pilte mõnele taimetargale, et teha 
kindlaks liik, võib too ootamatult 
pärida kauni taime juurmiste leh-
tede või mõne muu tunnuse kohta. 
Muidugi ei pruugi me ilupilte tehes 
selliseid asju üldse tähele panna. Siit 
moraal: peale lummavate lilleõite 
tuleb pildistada kogu taime. 

Kerge see ülesanne paraku ei ole. 
Aasal kõndides näeme sealsest koos-
lusest ruumilist pilti, kuid fotol saab 
sellest tasapind, mille tihedas taime-
varremustris võivad liigitunnused 
peitu või eba teravaks jääda. 
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Taimede lugu pildis: 
kuidas pildistada ja valida taimefotosid?

◊ 1. Õis on justkui silm, ta loob vaatajaga silmsideme. Niisugune lillepilt (fotol härjasilm) koduseinal tekitab päikeselise mee-
leolu, õnnitluskaardil aga mõjub helgelt
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◊ 2. Pilte vahtrapuu aastaringist: märts on mahlajooksu aeg, aprillis tärkavad noored taimed, mai on õitseaeg, juunis võtab 
võimust leherohelus, oktoobris paelub lehesadu, novembris maiustab orav seemnetega

Millist tõlkjapilti eelistada? 

Kolmel fotol näeme tõlkjat ehk rak-
vere raibet. Missugune neist pil-
tidest illustreeriks kõige paremini 
tõlkjat tutvustavat artiklit?

Esimesel ülesvõttel näeme taime 
laiuvaid kollaseid õisikuid. Foto 
annab teadmise, et tõlkjad on õie-
rohked ja lopsakad. Siiski ei esita 
see pilt veenvalt liigile iseloomulik-
ke tunnuseid. Kollaseid neljatisi õisi 
võime näha paraku suurel osal rist-
õielistel taimedel.

Teine foto toob esile terve tõlkja 
maapealse osa. Hästi hakkavad silma 
liigile omased sakilised pika tipmise 
hõlmaga lehed. Mullusuvised kuiva-
nud varred pole küll kuigi kenad, ent 
need edastavad olulist teavet: tõlkja 
varred harunevad kaugele külgede-
le ja need võivad püsida ka ületalve. 
Kõige sobivam pilt!

Kolmas foto on keskendunud 

õisikutele. Kuna see ülesvõte on 
tehtud õitsemise lõppfaasis, näeme 
siin boonusena moodustuvate kõt-
rade kuju. Kui silmitseda fotot lähe-

malt, võime märgata vartel paik-
nevaid näärmeköbrukesi. See pilt 
sobiks sama loo juurde lisaillustrat-
siooniks.

 1
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Tööjuhend

|626|  

◊ 4. Arujumika pildistamiseks on kasutatud teravuspanoraami: lõplik foto pannakse arvutiprogrammi abil kokku paljudest eri kau-
gustele teravustatud fotodest. Selline moodus võimaldab üksikfotode puhul kasutada suurt ava (siin f/7.1). Piisavalt suur ava tagab 
ühtlase tausta, millel taim hästi eristub. Niimoodi saadud fotod suudavad konkureerida joonistatud taimepiltidega. Ainus miinus 
on asjaolu, et pilti on võimalik teha vaid tuulevaikuses või nõrga tuule korral

◊ 3. Valget ristikut on pil-
distatud lainurkobjektiiviga. 
Tänu selle vaatenurgale ja 
nõlva kaldele on õnnestu-
nud pildile saada madalal 
maapinna lähedal paiknevad 
ristikulehed, tiheda vaiba-
na õitsele puhkenud nutid 
ning ka pruuni tooni närt-
sinud õied. Tasub teada, et 
väiksemaid taimi saab hästi 
jäädvustada vaid lühikese 
töökaugusega lainurkobjek-
tiiviga. Näiteks see foto on 
tehtud 30 cm kauguselt
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Kuidas tuua liigipiltidesse vajalik-
ke detaile? Üht head retsepti siin ei 
ole, kuid paljudel juhtudel aitab sobi-
va võttenurga rakendamine. Häid või-
malusi võivad pakkuda näiteks elu-
paiga äärealad ja pinnamoe ebatasa-
sused, kus pildistatav taim teiste seast 
esile tõuseb. 

Taimeõitest ülesvõtteid tehes on 
esmane töövahend hea makroobjek-
tiiv, kuid terve taime jäädvustamiseks 
tasub proovida lühikese töökauguse-

ga lainurkobjektiivi (◊ 3). Ühtlasi võib 
häid liigifotosid saada, kui pildistada 
teravuspanoraamina (◊ 4).

Elurikkus on omavahel seotud ja 
mõistagi pole taimed erand. Nõnda 
on peale lilleilu tähtis jäädvusta-
da fotodele kõik see, mis on taime-
dega otseselt või kaudselt seotud. 
Putuktolmlemise teema on klassikali-
ne näide (◊ 5), ent peale selle võiksid 
meie taimepildid anda vastuseid pal-

judele paeluvatele küsimustele. Mis 
ikkagi toimub kuldkinga kaunis õie-
kingas (◊ 6)? Kellele maitsevad või-
lilleseemned (◊ 7)? Säärased kaadrid 
pakuvad põnevat uurimist kindlasti 
nii piltnikele kui ka fotode vaatajatele.

Autorid tänavad Toomas Kukke 
kaasamõtlemise ja nõuannete eest. 

Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963) 
on bioloogid, mõlemad on pikka aega 
tegelnud loodusfotograafiaga.

|627| 

◊ 5. Kui kirjeldame putukate rolli taimeõite tolmeldaja-
na, tasub seda näidata sellise pildiga, kus putuka küljes 
leidub tolmuteri. Fotol on maakimalane kaetud võilille 
õietolmuga, ta kannab selle järgmisele õiele

◊ 6. Kuldkingi tolmeldavad tillukesed mesilased, keda õiel varit-
sevad sageli krabiämblikud. Õiele maandunud lehemesilane on 
langenud krabiämbliku saagiks

◊ 7. Võililleseemned on küpsed. Osa seem neid kaob nüüd ohakalinnu noka vahele
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Üks Eesti paigake

Juhani Püttsepp

Vihmatibane augusti pärast-
lõuna sadudest pehmeks vet-
tinud Kagu-Eestis. Ruusmäe 

küngaste ja Misso aleviku taga tukub 
kaunis, otsekui unenäost pärit järv. 
Muidugi on see Hino – oma seitsme 
madala saare, kääruliste kallaste ja 
kalarikkusega.

Puude vahelt kiikame järvele ja seal 
nad ongi. Taamal joonistub veele kaks 
tumedat nooljat siluetti. Järvekaurid, 
põhjala rahvaste ilmalinnud.

„Eesti, Ingeri ja Karjala vanadest 
runodest võib leida jälgi kosmogoo-
nilisest maailmasünni müüdist, mille 
järgi maailm on loodud müütilise 
ilmalinnu munadest,“ kirjutab Mall 
Hiiemäe oma hiljuti ilmunud teoses 
„Väike linnuraamat rahvapärimus-
test“ [1]. „Ilmalind lendab pesapai-
ka otsides vee kohal, leiab mätta ja 
muneb munad, mille tuul vette vee-
retab. Sünnivad maa, taevas, päike, 
kuu, tähed.“

Nõnda teebki järvekaur: oma pesa 
ehitab ta vee äärde mättale, mõne jär-
vesaare veerele: et ei peaks palju kõn-
dima. Rein Marani filmis „Ilmalind“ 
(1989) näeb sedagi, kuidas järvekaur 
oma munade koored pärast poegade 
sündi vette uputab.

Kõndida ei taha järvekaur palju 
seepärast, et taevataat on talle jalad 
saba lähedale kinnitanud. Kuival 
maal saab ta vaid hädapärast liiku-
da, kakerdada. Selle järgi on saanud 
nime Kakerdaja raba, kus need lin-

nud kunagi pesitsesid (viimati koha-
tud 1984. a).

„Kunagi tavaline, nüüd üliharulda-
ne,“ ütleb Rein Marangi oma filmis.

Peaaegu väljasurnud liik. Tartu üli-
kooli suvise zooloogiapraktika juhen-
dajal Ruth Lingil oli 1970.–1980. aas-
tatel tavaks viia tudengid Lahemaa 
rahvuspargi Laukasoosse seal pesit-
sevaid kaure vaatama. Päevapikkune 
retk ilmalindude juurde, eraldatud ja 
kaitstud rabajärve kallastele, oli üli-
õpilastele elamus. Kahjuks seda põh-
just Laukasoosse minna enam pole.

Ka pesitsemistest Alutagusel, 
Põhja-Kõrvemaal ja Sookuninga kait-
sealal Eesti-Läti piiril tuleb kõnelda 
minevikuvormis.

Järvekaur, põhjapoolne liik, on 
Eestist vaikselt tagasi tõmbunud, 
ütleb ornitoloog Agu Leivits. Soome 
kaitsealadel ja ka Peipsi taga teda lei-
dub, aga mitte meil – peale Hino.

„Tundub, et viimased rabajärve-
del ja -laugastel pesitsevad kaurid 
kadusid meil kuskil selle sajandi algu-
ses,“ ütleb Agu Leivits. „Rabakaurid 
käisid reeglina merest toitu otsimas. 
Võimalik, et rannikumere eutrofeeru-
mine on olnud üks põhjusi, miks liik 
on rabaveekogudelt taandunud.“

Siiski võib meil ka kakerlaseks, 
kõvakaelaks ja huikajaks hüütud 
lindu kümnete ja sadade kaupa näha 
rände ajal. Ornitoloog Margus Ots on 
nende hajusaid parvi jälginud kevadi-
se mere kohal Põõsaspea neemel ja 
sügisel Mehikoormas.

Rände ajal võib juhtuda, et linnud 
peavad vihmamärga maanteed jõeks. 
Maanduvad, ega suuda omal jõul 
enam uuesti lendu tõusta. Zooloog 
Enn Vilbaste on meenutanud, kuidas 
ta toimetas kümneid maanteel hätta 
sattunud järvekaure Nigula metsloo-
made turvakodusse.

Augustisadu annab järele. Eemalt 
Hinolt kostab müstiline, hingepugev 
huige. Hämaras ja suve lõpul on nad 
häälekamad, teab Ingmar Muusikus. 
Haanjas suvitades on ta Hino ilmalin-
de aastaid silmas pidanud ja suve tei-
sel poolel pannud tähele kauride kok-
kutulekuid. „Tulevad kokku kuni seit-
se lindu, teevad koos nagu kujund-
ujumist, ujuvad ringis, kastavad päid 
ja sukelduvad. Ükshaaval lahkuvad, 
joostes pikalt pladinal mööda vett.“
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Huikajad 
Hino mail

Selline võis ta olla ka tuhat aastat 
tagasi. Hino järv udusel hommikul
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Lindude omavaheline kommu-
nikatsioon on inimeste jaoks väga 
komplitseeritud küsimus, märgib 
Agu Leivits. „Ka linnud tunnevad 
oma naabreid ja võivad kokku hoida 
nagu setud või kihnlased.“

Kaur, kaurima, kaurikarp. Kaur vee-
linnu tähenduses on oletatavasti balti 
laen, on märkinud Mart Mäger 
oma raamatus „Eesti lin-
nunimetused“ [2]: läti 
keeles on näiteks 
gaura.

Kag u-Ee st i s 
on verb kau-
rima ’(rasku-
sega) mida-
gi välja kaapi-
ma, koukima’. 
E k s k a v a a t o r i 
omakeelse nime-
tusena ongi tarvi-
tusel kaurits.

Võime öelda: „Arheo-
loogid kaurisid kaurijärve 
kaldal, leidude hulgas oli rohkes-
ti kaurikarpe.“ Nimelt asub Hino ja 
selle endise osa Mustjärve vahelisel 
künkal külakalme, millel on Eesti 
arheoloogias eriline tähendus. Tegu 
on seni kõige suuremas mahus uuri-
tud keskaegse maakalmistuga. Leiud 
annavad tunnistust jõukast piiriäär-
sest kogukonnast, nüüdseks kadu-
nud ja ammu unustatud rahvakillust, 

kes erines nii lõuna-
eestlastest kui ka latga-

litest, on kirjutanud Tartu ülikooli 
arheoloogiakabineti juhataja Heiki 
Valk [3, 4].

Ja tõesti, India ookeani ja Punase 
mere piirkonnast pärit kauriteokar-
pe leidub Siksälä kalmel 82 matuse 
kaelakees.

Kauritigude ja järvekauride vahel 
eksisteerib vaid sõnaseos ja arusaam, et 
elu muutub, kui aastasajad lähevad. 

1.  Hiiemäe, Mall 2016. Väike linnuraamat rah-
vapärimustest. Eesti kirjandusmuuseumi 
teaduskirjastus, Tartu.

2.  Mäger, Mart 1976. Eesti linnunimetused. 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn.

3.  Valk, Heiki; Laul, Silvia 2014. Siksälä 
kalme  I. Muistis ja ajalugu. Tartu ülikooli 
ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia 
osakond, Tartu. 

4.  Valk, Heiki; Ratas, Jaana; Laul, Silvia 2014. 
Siksälä kalme  II. Matuste ja leidude kata-
loog. Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia 
instituut, arheoloogia osakond.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

|629| 

Ka järvekauri jaoks on olemas teispoolsus, uskusid 
meie esivanemad

Siksälä kalme ja sellest kirjutatud arheoloogiaraamat
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Võõrliik

Läinud aasta aprillis avastas põllumajandusameti taimekait-
seteenistus Hiinast Eestisse imporditud kivimite pakenda-
miseks kasutatud puitmaterjalist ohtliku võõrliigi – lehtpuid 
kahjustava aasia siku (Anoplophora glabripennis) vastsed. 

Kaljo Voolma

Oktoobris teatati selle mardi-
kaliigi leidudest ja kahjusta-
tud puudest Soome loodu-

ses, mis kinnitab, et see tulnukas Kagu-
Aasiast on suuteline toime tulema põh-
jamaistes oludes ning võib seega ohus-
tada ka meie metsa- ja pargipuid.

Inimese ja kaupade liikumisega lii-
guvad tahes või tahtmata kaasa pal-

jud teised elusolendid, sealhulgas 
puudel ja põõsastel elavad putukad. 
Möödanikus oli peamine inimeste 
liikumissuund Euroopast väljapoo-
le, eelkõige Ameerikasse. Seetõttu 
on ka võõrliike levinud Euroopast 
Ameerikasse rohkem kui vastupidises 
suunas [16, 27]. 

Viimastel aastakümnetel on globaal-
se kaubanduse oluliseks lähtepiirkon-
naks kujunenud Kagu-Aasia, ennekõi-

ke Hiina. Kaupadega liiguvad parata-
matult kaasa ka sealsed putukad, see-
ned, mikroorganismid ja teised olen-
did. Uutes oludes võivad need võõrlii-
gid sobivate toitumis- ja sigimistingi-
muste korral ohtralt paljuneda ja haka-
ta ohustama kohalikku loodust. 

Aasia sikk on üks invasiivseid putu-
kaliike, kes on inimese kaasabil levi-
nud Aasiast Põhja-Ameerikasse ja 
Euroopasse, kus ta võib põhjusta-
da metsa- ja pargipuudele suuremaid 
kahjustusi kui oma kodumaal Hiinas, 
sest kohalikud puu- ja putukaliigid on 
kohastunud koos elama ning kahjurite 
looduslikud vaenlased suudavad nende 
arvukust tavaliselt kontrolli all hoida.

Läinud aasta aprillis avastas põllumajandusameti taimekait-
seteenistus Hiinast Eestisse imporditud kivimite pakenda-
miseks kasutatud puitmaterjalist ohtliku võõrliigi – lehtpuid 

ke Hiina. Kaupadega liiguvad parata-
matult kaasa ka sealsed putukad, see-
ned, mikroorganismid ja teised olen-
did. Uutes oludes võivad need võõrlii-
gid sobivate toitumis- ja sigimistingi-
muste korral ohtralt paljuneda ja haka-

Aasia sikk – 
uus oht meie pargi- ja metsapuudele

Välimuselt ja suuruselt meenutab aasia sikk (ülal) mõnevõrra meil leiduvaid puidusikke 
(Monochamus; paremal pildil kuuse-puidusikk, Monochamus sutor), kes asustavad aga okas-
puid ja kelle kattetiibadel pole nii selgeid valgeid või kollakaid tähne
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Aasia sikk (Anoplophora glabri-
pennis) on suhteliselt suur (isased 
25 mm, emased kuni 35 mm), must, 
valkjate tähnidega kattetiibade ja pik-
kade musta-valgelüliliste tundlate-
ga mardikas siklaste (Cerambycidae) 
sugukonnast. Aasia siku vastsed on 
kreemikasvalged, pruuni peakapsli-
ga, täiskasvanult kuni 50 mm pikku-
sed jalutud tõugud, kes kaevandavad 
käike lehtpuude puidus. Välimuselt 
ja suuruselt meenutab aasia sikk 
mõnevõrra meil leiduvaid puidusik-
ke (Monochamus), kes asustavad aga 
okaspuid. Eluviisilt sarnaneb ta meie 
haavasikkudega (Saperda), kelle vast-
sed elavad samuti kasvavate lehtpuu-
de tüvedes. 

Kõik perekonna Anoplophora lii-
gid (neid on teada kokku 37) on levi-
nud Kagu-Aasias. Nad kõik on suh-
teliselt suured (1−5 cm), ilusad, sage-
li kirevate kattetiibadega mardikad 
ning seetõttu hinnatud amatöörento-
moloogide kollektsioneerimisobjek-
tina. Euroopa pärismaiste putukate 
hulgas selle perekonna liike ei ole. 

Võõrliigina on Euroopasse too-
dud veel aasia sikuga sarnane liik – 
hiina sikk (A.  chinensis), kes asus-
tab peamiselt puittaimede istikuid, 
eriti bonsai-tüüpi potitaimi. Teda on 
tabatud dekoratiivtaimede istiku-
test Hollandis, Inglismaal, Itaalias, 
Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis ja 
ka Leedus Klaipedas [1]. Itaalias on 
hiina sikk juba ka vabasse loodusesse 
levinud, Hollandis ja Prantsusmaal on 
õnnestunud esmased kahjustuskol-
ded hävitada [20].

Hulgisigimisele on pannud aluse 
hübriidpaplid. Aasia sikk on pärit 
Ida-Aasiast. Tema looduslik levi-
la hõlmab idapoolse osa Hiinast ja 
Korea poolsaare [29]. Kuigi tema 
arvukus erineb piirkonniti, on see 
minevikus olnud siiski üsna vaoshoi-
tud ning suuri metsakahjustusi pole 
ta põhjustanud. 

Olukord muutus 1980. aastatel, kui 
metsakultuurides said alguse aasia siku 
hulgisigimise puhangud, mille tõttu 
hukkus miljoneid puid kogu põhja-
poolses Hiinas [11]. Eelduse selleks 
lõi Hiina valitsuse algatatud suur met-

sastamisprogramm, mille käigus raja-
ti miljoneid hektareid metsaistandik-
ke. Kodumaiste puuliikide istutamise 
asemel otsustati Hiinas kiirekasvulis-
te hübriidpaplite kasuks. Rajati palju 
paplite ja haabade monokultuure. 

Mõningad hübriidpaplite kloo-
nid osutusid aasia sikule ideaal-
seks toidupuuks ja sigimispaigaks 
ning tema arvukus suurenes kiiresti. 
Kodumaisest tagasihoidliku arvuku-
sega siklasest oli saanud ohtlik metsa-
kahjur, kelle toidupuude hulka kuulu-
vad veel mitmesuguste pajude, vahtra-
te ja jalakate liigid. Ilmselt suurenenud 
arvukuse tõttu olid sikud suutelised 
ületama suhteliselt resistentsete kodu-
maiste puuliikide vastupanuvõime. 

Peale metsakultuuride rajamise 
istutati Hiinas 1960.  aastatest alates 
papleid ja pajusid rohkesti ka teede 
äärde, põldudevaheliste tuulekaitseri-
badena, farmide ümbrusesse, samu-
ti linnaparkidesse ja haljasaladele [2]. 

Nii kujunes ideaalne võrgustik liigi 
laialdaseks levikuks. Globaalse inva-
siivsete liikide andmebaasi [21] järgi 
on aasia sikk kahjustanud umbes 40% 
Hiina papliistandikest ehk 2,3 mil-
jonit hektarit. Erinevalt Hiinast on 

aasia siku arvukus ja 
levik Lõuna-Koreas 
olnud siiani tagasi-
hoidlik ning hulgi-
kahjustusi pole seal 
ette tulnud.

Inimese abita 
on aasia siku levik aeglane. Hiina 
papliistandikes on levik piirdunud 
keskmiselt umbes 300 meetriga aas-
tas, kuid vajaduse korral võivad üksi-
kud mardikad mõningatel andme-
tel läbida ka pikema vahemaa, kuni 
2,6 km hooajal. Katsetes märgistatud 
isenditega saadi 98% taaspüükidest 
kuni 920 meetri raadiusest [22]. 

Aasia siku levik rahvusvahelise kau-
banduse vahendusel tehti esmalt kind-
laks 1992.  aastal USA-s [11]. Samas 
leiti ta ka esimest korda loodusest 
väljaspool oma looduslikku levilat: 
1996. aastal New Yorgis ning 1998. aas-
tal Chicagos, kuhu ta oli saabunud pui-
dust pakkematerjalidega. 1990.  aasta-
te lõpuks oli selle eksootilise mardi-

Aasia sikk on üks invasiivseid 
putukaliike, kes on inimese kaasabil 
levinud Aasiast Põhja-Ameerikasse ja 
Euroopasse.

Aasia siku seni teada olevad leiud vabast loodusest Euroopas [14]. Esimesed mar-
dikad leiti meie maailmajaos 2001. aastal Austrias Braunaus
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ka eri arengujärkude leide teada juba 
14 paikkonnast [12]. Kanadas avastati 
aasia sikk 2003. aastal. 

Euroopas tuvastati aasia sikk loo-
duses esimest korda 2001.  aastal 
Austrias Braunaus, kus ühest vanast 
vahtrapuust leiti selle saagimisel 
mitukümmend mardikat [19]. Sellest 
ajast alates on aasia siku üksikisen-
deid, tegevusjälgi ja väiksemaid kah-
justuskoldeid leitud Prantsusmaalt 
(esimest korda 2003), Saksamaalt 
(2004), Itaaliast (2007), Hollandist 
(2010), Šveitsist (2011) ja Inglismaalt 
(2012) [14]. 2014.  aasta suvel leiti 
kahjustuskolle Türgis Istanbuli lähe-
dal ning 2015. aasta sügisel Soomes 
[14]. 

Soomes leiti esimesed aasia siku 
valmikud Hiinast imporditud kivimi-
te pakkematerjalist 2007. ja 2010. aas-
tal. 2015. aasta oktoobris leiti Helsingi 
lähedalt Vantaast ühe Hiinast kivi-
meid importinud ettevõtte lähe-
dalt kõnniteelt kaks aasia sikku [6]. 
Ümbruskonna puid uurides leiti mit-
mel puul siku tegevuse jälgi: mardi-
kate väljumise avasid ja munemiseks 
näritud lohkusid koores. Esmasest 
leiukohast saja meetri raadiuses leiti 
aasia sikule viitavate tegevusjälgedega 
(väljumisavad, munemislohud koo-
res) 20 arukaske (Betula pendula) 
ja 13 raagremmelgat (Salix caprea). 
Viiest kasest leiti viis elusat aasia siku 
vastset ja üks valmik. Üks vastne leiti 
ka remmelgast [4]. 

Kahjustuse piirkond (40 ha) kaar-
distati ning kahjustatud puud lan-
getati, uuriti ja seejärel hävitati. 
2016.  aasta märtsikuu keskpaigaks 
olid kõik kahjustuskolde epitsent-
ris (6  ha) kasvavad lehtpuud lan-
getatud ja läbi uuritud: aasia sikk 
tuvastati ühtekokku 12 lehtpuust [7]. 
Ümbruskonna puid uuriti veel kahe 
kilomeetri raadiuses. 

Toidupuud. Oma kodumaal võib 
aasia sikk asustada üle saja liigi puid 
[28]. Enim eelistatud toidupuud on 
mitmesuguste paplite (Populus) ja 
pajude (Salix) liigid, kuid ta asustab 
ka vahtraid, leppi, plaataneid, moo-

ruspuud, robiiniat, õuna-, pirni- ja 
ploomipuid, jalakaid, valgepööki ja 
paljusid teisi lehtpuid [26].

Põhja-Ameerikas on aasia sikk 
asustanud umbes 30 lehtpuuliiki [28]. 
Peamisteks toidupuudeks on USA-s 
osutunud eri liiki vahtrad (Acer), aga 
ka hobukastan (Aesculus), harilik 
robiinia (Robinia pseudoacacia) ning 
kased, saared, paplid, pajud, jalakad 
ja teised lehtpuud. 

Ka Euroopas on aasia 
siku sagedasemad toi-
dupuud vahtrad, kased, 
pajud, hobukastan ja paplid, kuid ta 
on asustanud ka pööki, pärna ja val-
gepööki [28]. Austrias Braunaus oli 
2003.  aasta juulis ühel hobukastanil 
ja ühel arukasel kokku 41 aasia siku 
väljumisava, 24 mardikat õnnestus 
kohapeal kinni püüda [15]. Saksamaal 
on aasia sikk vahtra, hobukastani, 
kase, paplite ja pajude kõrval asusta-
nud ka pihlakat (Sorbus).

Lõuna-Inglismaal avastati aasia 
siku kahjustuskolle looduses esi-
mest korda 2012.  aastal [23]. Kõige 
eelistatum toidupuu oli seal mägi-

vaher (Acer pseu-
doplatanus), kuid 
asustatud puulii-
kide hulgas olid ka 
põldvaher (A. cam-
pestre), saarvaher 
(A.  negundo), aru-
kask (Betula pen-
dula), hobukastan 

(Aesculus hippocastanum), raag- ja 
rabe remmelgas (Salix caprea, S. fra-
gilis) ning tuhkur paju (Salix cine-
rea), hilispappel (Populus x cana-
densis ’Serotina’). Kahjustatud olid 
nii peenikesed (rinnasdiameetriga 
5 cm) kui ka väga jämedad (diamee-
ter üle 80 cm) puud, enim eelistatud 
olid 4–10 cm läbimõõduga oksad või 
tüved [23]. Pole teada, et aasia sikk 
oleks asustanud okaspuid või tamme.

ka eri arengujärkude leide teada juba 
14 paikkonnast [12]. Kanadas avastati 
aasia sikk 2003. aastal. 

Euroopas tuvastati aasia sikk loo-

Kahjustuse piirkond (40 ha) kaar-
distati ning kahjustatud puud lan-
getati, uuriti ja seejärel hävitati. 

Võõrliik

Eluviisilt sarnaneb aasia sikk meie haavasikkudega (Saperda), kelle vastsed 
elavad samuti kasvavate lehtpuude tüvedes, kuid on pisemad. Vasakul suur-
haavasikk (Saperda carcharias), paremal kirju-haavasikk (Saperda scalaris)
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getati, uuriti ja seejärel hävitati. 
2016.  aasta märtsikuu keskpaigaks 
olid kõik kahjustuskolde epitsent-

Ka Euroopas on aasia 
siku sagedasemad toi-
dupuud vahtrad, kased, 
pajud, hobukastan ja paplid, kuid ta 
on asustanud ka pööki, pärna ja val-

Kahjustuse piirkond (40 ha) kaar-
distati ning kahjustatud puud lan-

Ka Euroopas on aasia 
siku sagedasemad toi-

), kelle vastsed 
elavad samuti kasvavate lehtpuude tüvedes, kuid on pisemad. Vasakul suur-

Aasia sikk võib asustada nii terveid 
kui ka nõrgestatud puid, sageli 
areneb ühel puul mitu põlvkonda, 
kuni puu hukkub. 
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Elutsükkel. Aasia siku arengutsük-
kel kestab kodumaal Hiinas olenevalt 
ilmastikust üks-kaks aastat, Taiwanil 
üks aasta [3]. Lõuna-Inglismaal vaja-
vad tõugud arenguks kahte suve ning 
kogu arengutsükkel munast mardika-
ni kestab kolm aastat [24]. 

Mardikate lendlus toimub maist 
oktoobrini, kõige hoogsamalt siis-
ki südasuvel juunis-juulis. Mardikad 
munevad elusate puude koorde näri-
tud koonusjatesse lohkudesse ühe-
kaupa 30–60, kõige rohkem 180 pik-
likku (5–7  mm) muna. Koorunud 
tõugud kaevandavad algul koore all 
floeemi- ja kambiumikihis, seejä-
rel puidus. Tõugud kasvavad kuni 
50  mm pikkuseks, nad nukkuvad 
enda kaevandatud käigus. 

Nukk on valge, 30–33  mm pikk 
ja 10  mm lai. Nukustaadium kestab 
kaks-kolm nädalat, koorunud mardi-
kas jääb veel üheks-kaheks nädalaks 
nukuhälli ning seejärel närib koorde 
umbes 1 cm (6–18 mm) läbimõõdu-
ga ümmarguse väljumisava, mis paik-
neb tüvel munemiskohast tavaliselt 
ülevalpool [2]. Tavaliselt jäävad välju-
nud mardikad samale puule, kus nad 
olid koorunud, või lendavad naaber-
puudele ning toituvad seejärel lehte-
del, leherootsudel või võrsete koorel. 
Valmikute keskmine eluiga piirdus 
Põhja-Itaalias umbes 30 päevaga [9].

Aasia sikk võib asustada nii ter-
veid kui ka nõrgestatud puid, sage-
li areneb ühel puul mitu põlvkonda, 
kuni puu hukkub. Tõugud suudavad 
arengu lõpetada ka surnud puidus ja 
puitmaterjalis, isegi õhukeses, vaid 
1,5 cm paksuses lauas või prussis.

Kas põhjamaine külm talv võib 
aasia sikule saatuslikuks saada? 
Putukate külmakindlust iseloomus-
tava näitajana määratakse nende alla-
jahtumispunkt (AJP). See on tempe-
ratuur, mille puhul putuka kehavede-
likud külmuvad. Hiinas tehtud uuri-
mus [10] näitas, et aasia siku tõukude 
AJP varieerub eri populatsioonides 
(tõugud olid kogutud eri piirkonda-
dest, kus nende toidupuudeks olid 
paplid, pajud ja jalakad). Madalaim 
AJP (–23,6 oC) oli jalakal (Ulmus) toi-
tunud tõukudel [10]. 

Mõned teisedki putukad närivad munemiseks puukoorde lohke või õnarusi, aasia 
sikul on see lohk koonusjas, lehtritaoline (pildil)  

Aasia sikk võib asustada nii terveid kui 
ka nõrgestatud puid. Tõugud suudavad 
arengu lõpetada ka surnud puidus ja 
puitmaterjalis, isegi õhukeses lauajupis. 
Pildil on aasia siku kahjustus Hiinast saabu-
nud pakkepuidus
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kel kestab kodumaal Hiinas olenevalt 
ilmastikust üks-kaks aastat, Taiwanil 
üks aasta [3]. Lõuna-Inglismaal vaja-
vad tõugud arenguks kahte suve ning 
kogu arengutsükkel munast mardika-
ni kestab kolm aastat [24]. 

Mardikate lendlus toimub maist 
oktoobrini, kõige hoogsamalt siis-
ki südasuvel juunis-juulis. Mardikad 
munevad elusate puude koorde näri-
tud koonusjatesse lohkudesse ühe-
kaupa 30–60, kõige rohkem 180 pik-
likku (5–7  mm) muna. Koorunud 
tõugud kaevandavad algul koore all 
floeemi- ja kambiumikihis, seejä-
rel puidus. Tõugud kasvavad kuni 
50  mm pikkuseks, nad nukkuvad 
enda kaevandatud käigus. 

Nukk on valge, 30–33  mm pikk 
ja 10  mm lai. Nukustaadium kestab 
kaks-kolm nädalat, koorunud mardi-
kas jääb veel üheks-kaheks nädalaks 
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Ameerikas hariliku vahtra puidus 
toitunud aasia siku vastsete allajahtu-
mispunktiks määrati –25,8  oC, kuid 
see ei tähendanud veel putukate huk-
kumist [18]. Järgnevad katsed näi-
tasid, et tõugud taluvad ka läbikül-
mumist: 24 tundi temperatuuril –40 
kraadi hoitud tõukudest jäi 95% ellu. 
Seega on aasia siku tõukude külmata-
luvus väga suur, mis kahtlemata kin-
nitab selle liigi ohtlikkust meie põhja-
maises looduses. 

Aasia siku valmikud on küll vähem 
külmakindlad, kuid ka neist 33% elas 
üle –25-kraadise ja 24% –40-kraadise 
külma [18]. Sellest võib järeldada, et 
talvekülm, mis teeb paljude putuka-
liikide elu põhjamaades võimatuks, 
aasia sikku ei takista.

Tõrje. Maailma invasiivsete liiki-
de andmebaasis on aasia sikk nime-
tatud saja kõige ohtlikuma võõrlii-
gi hulgas (100 of the World’s Worst 
Invasive Alien Species). Ta kuulub 
liikide hulka, kelle leviku piirami-
seks on kehtestatud Euroopa Liidu 
õigusaktid [5]. Kohustuslik on kor-
raldada igal aastal vaatlused, selgi-
tamaks liigi levikut. Austrias kasu-
tatakse selleks isegi erikoolitusega 
nuuskurkoerte abi [13]. Saksamaalt 
pärit ja Austrias koolituse saanud 
kaks prantsuse spanjelit olid koos 
omanikega sel kevadel sikujahil abiks 
ka Soomes [8].

Põhiline tõrjeabinõu on asus-
tatud ja asustuskahtluse-
ga puude raie ja eemalda-
mine (põletamine, hakk-
puiduks tegemine). Liigi 
leiukohast või kahjusta-
tud puudest 100 meetri raa-
diuses on ette nähtud lange-
tada kõik „määratletud taimed“. 
Euroopa Komisjoni rakendusotsuses 
aasia siku liitu sissetoomise ja lii-
dusisese leviku vastaste meetmete 
kohta (9.06.2015) [5] on märgitud, 
et määratletud taimede hulka kuu-
luvad taimed, mille tüve läbimõõt 
kõige jämedamas kohas on vähemalt 
sentimeeter, ning mis kuuluvad pere-
konda Acer, Aesculus, Alnus, Betula, 
Carpinus, Cercidiphyllum, Corylus, 
Fagus, Fraxinus, Koelreuteria, 

Platanus, Populus, Salix, Tilia või 
Ulmus [5]. 

Ulatuslik aasia siku tõrjeprog-
ramm on rakendatud ka Põhja-
Ameerikas. USA-s on tema potent-
siaalset kahju linna- ja pargipuudele 
hinnatud 669 miljardile dollarile [17]. 
Alates 2008.  aastast on USA-s tõr-
jetööde käigus maha võetud umbes 
34  000 kahjustatud ja kahjustusoht-
likku puud, kontrollitud on üle viie 
miljoni puu [25]. 

Hiinas rakendatakse ka keemilist 
tõrjet, näiteks süstitakse puutüvedes-
se süsteemseid (s.t taimesisese toi-
mega, taimemahlaga taimes levivaid) 
putukamürke. Uuritakse ka biotõr-
je võimalusi, sh entomopatogeense-
te (putukahaigusi tekitavate) nema-
toodide ning parasitoidide tarvitust. 
Ökoloogilistest abinõudest aitab 
aasia siku levikut pidurdada sega-
puistute kasvatamine, hoiduda tuleb 
rajamast sikku ligitõmbavate liikide-
ga (eriti hübriidpaplitega) puhtpuis-
tuid [3]. 

Kahjuri tõrjes on 
esmatähtis ta aeg-

sasti avas-

tada. Aasia siku tut-
vustamiseks on välja 
antud ka eestikeel-
ne infoleht [1], palju 
infot leidub internetis, 
sh Soomes taimekait-
seküsimustega tegele-
va toiduohutusame-

ti (Elintarviketurvalli suus virasto, 
EVIRA) ja ka meie põllumajandus-
ameti veebilehel. Kahjustuse kahtlu-
sega puudest tuleb teavitada põllu-
majandusametit või keskkonnaame-
tit. Alati võib nõu küsida maaülikooli 
putukateadlastelt. 
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Nagu siklased ikka nukkub ka aasia sikk enda kaevandatud käigus, nukk on 3 cm 
pikkune

Hiina 1980. aastate metsastamisprogramm võõrpuudega muutis kenasti vaoshoi-
tud putukaliigi üleilmseks kahjuriks
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Reisikiri

Assoore võib pidada turismi avastamata maaks. Paiknedes 
Portugali rannikust 1360 km kaugusel ookeanis, on need 
saared säilitanud teatud puutumatuse ja salapära. Kanaarid 
ja Madeira on eestlastele hästi tuntud, kuid nende naa-
bersaarestiku Assooride asukoht kipub tekitama nõutust. 
Nõnda tuli ka minul tuttavatele selgitada, millisesse maail-
ma otsa ma saarte bioloogia konverentsile sõidan. 

Madli Jõks 

Portugalile kuuluv Assoori saa-
restik koosneb üheksast vul-
kaanilisest saarest, millest 

kõige kagu- ja loodepoolsem asuvad 
üksteisest üle 600 km kaugusel. Mina 
suundusin saarestiku keskel asuva-
le Terceira saarele, mis on pindalalt, 
400 km2, siin suuruselt kolmas saar. 

Elanikke on Terceiral 56 000, selle 
näitaja poolest on saar Assoorides tei-
sel kohal. Tegu on võrdlemisi mada-
la saarega, kõrgeim mägi Serra de 
Santa Barbara ulatub veidi üle tuhan-
de meetri üle merepinna. Kogu saa-
restiku ja ühtlasi Portugali kõrgeim 
tipp asub naabersaarel Picol: Pico 
mägi (Montanha do Pico) on Serra 
de Santa Barbarast üle kahe korra 

kõrgem, täpsemalt 2351 meetrit üle 
merepinna.

Terceiral asub Assooride ajalooli-
ne pealinn ja Assooride vanim linn 
Angra do Heroismo. See pisike pal-
jude valgete hoonetega linn on kan-
tud UNESCO maailmapärandi nimis-
tusse.

Terceiral maandudes oli meie 
Lissabonist saabunud reisilennuk 
parajasti kogu lennuväljal ainuke. 
Sain aru, et turistid on siin pigem 
harv nähe. 

Assoorid on loodusteadlaste lem-
mikud. Saared, iseäranis vulkaanili-
sed saared, on köitnud loodus uurijate 
tähelepanu sajandeid. Sellised pai-
gad on ökoloogide ning evolutsioo-
niuurijate erilised lemmikkohad täni-
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Assoori saared: 
hästi hoitud saladus Atlandi ookeanis

Vaade Terceira saare keskosa mägedele: näha on ka taimestikuta laavavälju
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ni. Põhjus seisneb selles, et keset 
merd tekkinud vulkaanilistel saartel 
ei ole kunagi olnud ühendust mand-
riga. Kõik, keda me tänapäeval saar-
tel kohtame, peavad olema kas kui-
dagi sinna levinud või kohapeal tek-
kinud, ja seda alates ajast, mil saar 
oli merepinnast kõrgemale kerkinud. 
Peale selle on isolatsioon soodusta-
nud saartel äärmiselt omapäraste lii-
kide teket: endeeme on saarte üsna 
väikese pindala kohta ebatavaliselt 
palju. Need on liigid, keda leidub vaid 
selles ühes kohas. 

Ometi ei ole Assoori saared puu-
tumatu loodusega paradiisid: need 
on elurikkuse tulipunktid ja ühtae-
gu liikide väljasuremise tallermaa. 
Isolatsioonis kulgenud evolutsioon 
on saarte elustiku muutnud väga 
tundlikuks kõikide väljast tulevate lii-
kide ja mõjude suhtes. Ka ajaloosünd-
mused on jätnud oma karmi jälje: 
sageli on just selliseid maakilde olu-
lise asukoha või loodusvarade tõttu 
intensiivselt ära kasutatud.

Inimeste saabumine Assooridele. 
Paraku ei ole teada, kes ja millal täp-
semalt Assoori saared avastas. Ent 
esimesed alalised portugallastest ela-
nikud saabusid siia 15.  sajandi kes-
kel. Terceiralt on leitud ka vanema 
asustuse jälgi, mis viitavad, et saa-
rel võis elanikke leiduda tunduvalt 
varem, ligi 2000 aastat tagasi. Need 
oletused põhinevad siiski väga vähes-
tel leidudel. 

Esimesed saabujad tõid saarte-
le kaasa lambad, kes lasti looduses-
se juba enne alalise inimasustuse 
teket, kuna saartel puudusid suured 
loomad, kellest inimene saaks toi-
tuda. Esialgu ei tundnud portugal-
lased saarte asustamise vastu kuigi 
suurt huvi, sest need jäid emamaast 
liiga kaugele. Aegamööda saares-
tik siiski asustati, esmalt rajati külad 
kõige idapoolsematele saartele, Santa 
Mariale ja São Miguelile, ning seejä-
rel Terceirale. 

Saabujad langetasid metsa, rajasid 
teravilja-, viinamarja- ning suhkru-
roopõlde. Samuti toodi kaasa kanu, 
jäneseid, veiseid, lambaid, kitsi ning 
sigu. Õnnetuseks laastasid need liigid 

kohalikke kooslusi. Peagi muutusid  
Assoorid tähtsaks peatuskohaks rän-
nakutel Ameerika ja Euroopa vahel. 
1493. aastal väisas saari Christoph 
Kolumbus, olles tagasiteel oma esi-
meselt avastusretkelt. 

Juba lennukist võib märgata, et 
Assooride peamine majandusharu on 

endiselt põlluma-
jandus. Maastik on 
killustatud erivärvi-
listeks kiviaedade-
ga eraldatud põldu-
deks ja karjamaa-
deks. Hobuseid, 
lehmi ja kitsi võib 

kohata kõikjal. Neid peetakse lausk-
maal ja mäenõlval, sisemaal ja mere 
ääres, kodust kaugemal ja täiesti hoo-
vis, vanade hoonete varemetes või 
seal, kus vähegi ruumi leidub. 

19. sajandiks oli enamjagu saar-
te metsi maha raiutud. Alles jäänud 
saludes domineerivad nüüd võõrliigid. 
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Portugalile kuuluvad Asoorid koosnevad üheksast vulkaanilisest saarest

Assoori mägimetsad lummavad oma looduslike ja endeemsete liikidega. Esiplaanil 
eerika Erica azorica ja tagapool lühiokkalised kadakad (Juniperus brevifolia)
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Nõnda võib suurtel aladel näha kau-
neid jaapani seedreid ja eukalüptisalu-
sid. Kuigi põllulapiline Terceira esma-
pilgul seda muljet ei jäta, on saare 
metsasus Assooride suurim ning siin 
on võimalik näha ka piirkonnale ise-
loomulikke Makaroneesia loorberi-
metsi. Sellised metsad on Assooridel 
säilinud kolmel saarel: Picol, Terceiral 
ning São Miguelil; neid võib leida vaid 
500 meetrist kõrgemal. 

Liike kõikjalt maailmast. Juba tak-
sosõidul lennujaamast saare põhja-
kaldale väiksesse külla Agualvasse 
püüdsin aknast välja vaadates saada 
aimu, milline on siinne taimestik. 
Mõnevõrra üllatuslikult tundus see 

esmapilgul väga sar-
nane meie 

o m a g a : 

ei mingeid palme (vaid mõni üksik 
mõnes aias), plaataneid, agaave ega 
kaktusi, nagu oleme harjunud näge-
ma lõunapoolsetes puhkusepaikades. 

Assooridel domineerivad kitsale-
hised puud ja põõsad, teeservades 
kasvavad meile tuttava ilmega ris-
tikud, kõrrelised ja jäätmaataimed. 
Silma jäävad ka suured säravad õied 
ja arvukalt tsitruselisi: kõik see on 
tublisti lopsakam kui meil. Siiski pai-
nas mind igal sammul küsimus, mil-
lised neist on põlised ja mis mitte. 
Hiljem sain aru, et suur osa liike ei ole 
pärismaised. Näiteks võib meenepoo-
dides osta kõikvõimalikke suveniire 
„Terceira hortensiatega“. Tõesti, selle 
kaunivärvilised õied ehivad teede ääri 
ja enamikku aedasid ning haljasala-
sid, ometi pärinevad need hortensiad 
Aasiast ja Ameerikast ning neil pole 
Terceiraga sügavamat seost. 

Konverentsi raames korraldatud 
bussireisil Terceira loodusesse teatas 
rõõmsameelne reisijuht mikrofoni, 
et Assooridel saame tunda end kõik 
nagu kodus, kuna siin leidub liike 
kõikjalt maailmast. Ehk küll mõeldud 
siiralt, mõjus see musta huumorina 

hävinud kohaliku ja lokkava tulnuk-
taimestiku kohta. 

Põnevad haruldused. Olukord ei ole 
siiski päris trööstitu. Assooridel lei-
dub umbes 70 liiki endeemseid taimi 
ja enamik siinsetest looduslikest tai-
meliikidest on nn elavad fossiilid, s.t 
nad on fülogeneetiliselt primitiivsed, 
vanad liigid. 

Nende põnevate liikideni jõudmi-
seks ei ole vaja isegi väga palju vaeva 
näha. Kõigil üheksal saarel on ühtne 
märgistatud matkaradade süsteem, 
mille kohta saab juba enne teeleasu-
mist internetist palju teavet. Rajal 
olles näitavad punakollased märgid 
piisavalt tihti, kas oled õigel teel. 

Esimesel päeval võtsin ette matka 
saare põhjakaldal, rajal, mis algas mu 
ööbimiskoha külje alt Agualva külast. 
Teekonna algusosa kulges karjamaade 
ja põldude vahel, mistõttu oli esiti raske 

Assooride endeemne taim Tolpis azo-
rica, keda silmasin retkel mägimetsas

Algar do Carvão vulkaanikoobas on 
jäänuk kunagi pursanud vulkaanist. 
Tänapäeval kasvavad selle sisemuses 
taimed ning elavad selgrootud 

Vulkaanilisest kivimist ehk basaldist rannakaljud Terceira põhjarannikul
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ette kujutada, et peagi jõuan suisa ürg-
sesse loodusesse. Läbinud niiske jõe-
oru, kus nägin Assooria alamliigi kae-
lustuvi (Columba palumbus azorica), 
viis rada ookeani äärde. Lainetes vee-
revad melonisuurused mustad kivid 
tekitasid müstilist müra. Õhk oli niis-
ke ja soe, ümberringi kõrgusid ranna-
kaljud ning kõigi meeltega võis tajuda 
looduse võimsust. 

Seejärel tõusis rada rannakalju-
le, kus sai jalutada endeemsete eeri-
kate Erica azorica vahel ning üht-
aegu imetleda hirmutavaid ja hinge-
matvalt ilusaid vaateid basaltranniku-
le. Selle kummalised vormid jätavad 
mulje, nagu oleks kivim alles eile maa 
seest välja pursanud. Muide, see ei 
olegi päris vale mulje, sest näiteks 
Kanaaridega võrreldes on Assoorid 
üsna noored saared. Terceira vanuseks 
peetakse umbes 3,5–4 miljonit aastat, 
ent Tenerife ja Gran Canaria vanus 
jääb vahemikku 11–15 miljonit aastat. 

Konverentsi programmis ette näh-
tud matk viis meid saare keskel asuva-
le kaitsealale iidsesse Algar do Carvão 
vulkaanikoopasse, mis on äärmi-
selt ruumikas ja suurejooneline jää-
nuk kunagi pursanud vulkaanist. Selle 
sisemuses kasvavad tänapäeval taimed 
ning elavad selgrootud ja seal leidub 
isegi üks ämblikuliik, kelle ainuke tea-
daolev leiukoht ongi selles koopas. 

Käisime ka mägimetsas, kus 
peale siinse eerika kasvavad loor-
berid Laurus azorica ning endeem-
sed lühiokkalised kadakad (Juniperus 
brevifolia). Põõsarindes võib koha-
ta iilekseid, lodjapuud ja endeem-
set mustika perekonda kuuluvat põõ-
sast Vaccinium cylindraceum. Mõneti 
üllatuslikult mõjuvad maapinda kat-
vad turbasamblad, kanarbik ning eri-
laadsed sõnajalad. Paiguti võib näha 
ka endeemset säravat korvõielist 
Tolpis azorica. 

Külluslik mereelu. Assoore peetak-
se üheks paremaks vaalavaatlusko-
haks maailmas. Seal käivad mereloo-
mi filmimas isegi BBC ja National 
Geographic. Assooride läheduses 
võib näha rohkem kui kolmandikku 
kõigist maailma vaala- ja delfiiniliiki-
dest, sealhulgas kašelotte, küürvaalu 

ja isegi sinivaalu. 
Nõnda võtsin ka mina vaala-

vaatluse kindlalt reisikavva ja kuigi 
mul suuri vaalu näha ei õnnestu-
nud, oli elamus äärmiselt meeldejääv. 
Ekskursioone korraldavatel firmadel 
on kaldal nn spotter, kes võimsa opti-
ka abil teeb kindlaks, kus loomad on, 
ja annab paatidele asukoha teada. 
Seetõttu ei kulu aega sihitule rin-
giekslemisele ja huvilised viiakse otse 
loomade juurde. 

Meil õnnestus kohata kolme liiki 
delfiine (Delphinus sp., Grampus gri-

seus ja Tursiops truncatus) ning nokis-
vaalasid (Mesoplodon sp.). Delfiinid on 
ääretult sõbralikud ja uudishimulikud 
ning ujuvad ise laevale ligi ja selle alt 
läbi. Seevastu nokisvaalade kohta ütles 
reisijuht, et nad on ujedad ning neile 
peab lähenema ettevaatlikult. Mind 
üllatas, et nokisvaalade ägiseva puhi-
na järgi oli kaugelt aru saada, et olgugi 
väikesed, on nad vaalad, mitte delfiinid. 

Samuti oli meeldiv üllatus, et par-
dal tekkis vaikus iga kord, kui olime 
jõudnud loomade juurde. Isegi lap-
sed piirdusid mõne üksiku hüüatuse-

ga, kui nägid delfiine hüppamas, kuid 
enamasti rääkisid nemadki poolihää-
li. Kohtumine nende kummaliste loo-
made looduslikus keskkonnas mõjus 
ilmselgelt müstiliselt ja sisendas lausa 
aukartust. 

Matkamiseks ideaalne. Assooride 
kliima on aasta ringi mahe. Terceiral 
on aastane temperatuuriamplituud 
19 kraadi, ulatudes suvel umbes 25 
kraadini ja langedes talvel kuni 6 soo-
jakraadini. 

Käisin saarel juulikuus ja avasta-
sin peagi, et hom-
mikul õue minnes 
pole ilma üldse 
vaja vaadata: selga 
võis panna just 
täpselt seda, mille 
järele tuju oli, sest 
olenemata ilmast 

oli nii lühikeses kui ka pikas riie-
tuses täitsa hea. Õhk on seal meel-
divalt niiske ja tuul paras. Aeg-ajalt 
piserdab natuke vihma, aga tuul 
kuivatab selle kohe ära. Et ümber-
ringi on ookean, mis soodustab 
pilvede teket, siis on ka pilvisus 
Assooridel üsna vahelduv. Sestap 
ei maksa rannapuhkuseks Assoore 
valida, aga matkamiseks on sealne 
ilmastik ideaalne.  

Madli Jõks (1989) on Tartu ülikooli öko-
loogiadoktorant, kes uurib ookeanisaarte 
elurikkuse kujunemist. 
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Assoorid on vaalavaatluseks üks parim paik maailmas: veepiiril on näha nokisvaalu

Assooride läheduses võib näha 
rohkem kui kolmandikku kõigist 
maailma vaala- ja delfiiniliikidest.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tööjuhend

Triin Nõu

Harilik pihlakas (Sorbus aucu-
paria) on Eestis laialdaselt 
levinud lehtpuu. Teda võib 

kohata metsade alustaimestikus, nii-
tudel, metsaservadel, mererandadel, 
aedades ning linnahaljastuses. Pihlaka 
perekonnast leiab Eestis kasvamas 
veel pooppuu, keda leidub loodusli-
kult üksnes Lääne-Eestis, mujal ainult 
haljastuses. Harilikust pihlakast ja 
pooppuust haruldasem on kaitsealune 
tuhkpihlakas. Tema kasvab Saaremaa 
ja Hiiumaa läänepoolsetel aladel. 

Pihlaka perekonda kuulub palju 
liike, eri süstemaatikute järgi 85–193. 
Pihlakas hübridiseerub kergesti lähe-

daste sugulusliikidega, seetõttu on 
täpset liikide arvu keeruline kind-
laks teha. 

Harilikul pihlakal on paaritusulg-
jad lehed, lehekesi 11–15. Ta õitseb 
mai lõpus või juuni alguses. Õied on 
koondunud tihedatesse kännastesse 
ja lõhnavad imalalt. Õunviljad valmi-
vad septembris. Mulla suhtes on pih-
lakas vähenõudlik, vastupidava liigina 
suudab ta kasvada nii kiviklibul kui ka 
viljakal pinnasel. Pihlaka perekonna 
liikidel on aretatud palju ilusorte, mis 
erinevad viljade ja lehtede suuruse, 
kuju ja värvuse poolest.

Üldiselt kasvab pihlakas kuni 15 m 
kõrguseks, kuid Eestis on teada üle 
20  meetri kõrgusi puid. Kõige jäme-
damatel pihlakatel on rinnasdiameet-

riks mõõdetud üle kahe meetri. Puit 
on keskmise raskusega, kõva ja elast-
ne. Sellest on valmistatud rehapulki, 
vankriratta kodaraid, höövleid, väik-
semate tööriistade varsi, muusikariis-
tade osi. Tänapäeval tehakse pihlaka 
puidust peamiselt ehteid ja suveniire. 

Pihlakas on püha puu. Põhja-
Euroopas on ta tuntud kui äikeseju-
mal Thori puu. Legendi järgi päästnud 
pihlakas Thori elu. Kui äikesejumal oli 
allmaajõkke kukkunud, sai ta pihlakast 
kinni haarates veest välja ronida. Sellest 
saigi puu väe pikselöögi eest kaitsta. 

Eestis on pihlakaga seotud palju 
uskumusi. Eelkõige on puule omista-
tud kaitsvat mõju, mis tuleneb arva-
tavasti vilja otsas olevast viisnurga-
kujutisest: see on Euroopa rahvaste 
hulgas tuntud kui nõiamärk. Arvati, 
et pihlakas kaitseb kodu tule eest, ja 
nii on teda istutatud elumajade lähe-
dusse, aga ka väravapuudena kurja-
de jõudude takistamiseks. Kariloomi 
on kevadel pihlakaoksaga karjamaale 
saadetud, sest see andvat neile elujõu-
du ja tervist. Kalaõnn on parem, kui 
kalavõrgud tõmmata läbi lõhkiaetud 
pihlakavitsa. 
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Pihlakas 
purgis ja saunas
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Mõnes Eesti piirkonnas on pih-
lakasse suhtutud hoopis ettevaat-
likkusega. Tartumaal levinud usku-
muse kohaselt tuleks pihlakast tar-
beesemete tegemist vältida, sest see 
toovat õnnetust. Setu pärimuse järgi 
ennustab käsivarrejämeduseks kas-
vanud puu vanima pereliikme surma. 
Piimalehmi ei tohiks pihlakavitsaga 
lüüa, muidu jääb piim kinni. 

Pihlakast saab hea saunaviha, 
mille võib teha ainult lehtedega oks-
test või koos marjadega, mis suu-
rendavad viha masseerivaid omadu-
si. Marjadega viht tehakse enne, kui 
marjad on täiesti küpseks saanud, ja 
pannakse kiiresti kuivama, et marjad 
ei pudeneks.  

Pihlakas pole toidutaimena Eestis 
väga hinnatud, kuigi sisaldab rohkelt 
C-vitamiini. Ilmselt on põhjus sel-
les, et pihlaka õunviljad on valmides 
üsna mõrkjad. Maitsvamaks muutu-
vad need alles pärast esimesi öökül-
mi, kuid tavaliselt on linnud enamiku 
marju selleks ajaks ära söönud. 

Kõige rohkem leidub kirjeid mar-

jade söömise või toidu sisse lisami-
se kohta. Marjadest tehakse moosi, 
kompotti, želeed, siirupit ja mahla. 
Värsketest ja kuivatatud õitest saab 
teha teed, mis leevendab hingamis-
teede vaevusi, palavikku ja põiehai-
gusi. Kuivatatud marju saab lisada 
küpsetistesse ja teesegudesse. 

Marju sobib panna õunamoosi 
sisse või kompottidesse, nii säilivad 
hoidised paremini. Värskeid marju 
võib lisada toorsalatitesse. Maitsva 
lisandi praadidele või magustoitudele 

saab pihlakakompotist. 
Hea on kasutada varem sügav-

külmutatud marju, siis ei ole need 
nii mõrkjad. Värskeid marju võib 
ka paar ööpäeva lahjas soolvees 
hoida, see aitab samuti kibeda mait-
se eemaldada. Kiirmenetlusena võib 
marjad kuuma soolveega üle vala-
da ja seejärel jooksva külma vee all 
maha jahutada. 

Triin Nõu (1986) on Eesti Looduse tegev-
toimetaja.
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Pihlakakompott
2,5 kl vett
1,5 kl suhkrut
1–1,5 sl 30% äädikat 
1 sidruni mahl
9 kl värskeid pihlakamarju 
1 tähtaniisi vili
2 cm jupp värsket ingverit
5 vürtsitera
5 musta pipra tera
1 tl sinepiseemneid (kollased)
1 kaneelikoor (soovi korral)

Puhasta ja pese marjad. Kuumuta 
kergelt vürtse. Lisa vesi ja suhkur 
ning kuumuta segu, kuni suhkur on 
sulanud. Kalla marjad kuuma segus-
se ja sega, tõsta tulelt. Pane marjad 
purki, aseta purgid 80-kraadises-
se vette ja kuumuta kümmekond 
minutit. Tarvitada kõige varem kuu 
aja pärast, kui marjad on maitses-
tunud. Söögiäädika võib asendada 
veidi suurema koguse valge veini 
äädikaga.

Pihlakaželee
1 kg (u. 2 l) pihlakamarju
½ l vett 
1 kg Dansukkeri moosisuhkrut 
(2-3 spl konjakit)
(1 tl purustatud rosè pipart)

Puhastage marjad ning lisage need keevasse 
vette, keetke madalal kuumusel 10–15 minutit. 
Nõrutage mahl läbi tiheda sõela, kui soovite kirgast mahla, 
ärge marju sõelal katki suruge. Lisage saadud mahlale 
moosisuhkur ja keetke keskmisel kuumusel umbes 10 
minutit. Testimiseks tõstke potist lusikatäis želeed külmale 
taldrikule, asetage taldrik minutiks külmkappi ja kui siis 
želeetilgast lusikaga läbi tõmmates vagu enam kinni 
ei valgu, on želee kindlalt valmis. Muul juhul keetke 
nii 5 minutit veel. Tõstke valmis želee pliidilt, lisage 
soovi korral konjak ja purustatud pipar, segage läbi 
ning valage purkidesse. Želee maitseb suurepäraselt 
põrsa- või metsloomaprae kõrvale.

Veel maitsvaid retsepte ja muud inspireerivat 
leiate meie kodulehelt www.dansukker.ee
või meie õhinapõhisest kokaraamatust 
www.d-kokaraamat.ee

Moosisuhkruga moosi keetes pole 
tarvis moosi väga pikalt keeta, sest 
pektiin vajab korralikuks lahustumi-

seks ja „tööle hakkamiseks“ üsna lühikest aega. 
10 minutit on enamasti täiesti piisav aeg. Liiga 
pikk keetmisaeg võib pektiini tarrendavat toimet 
pärssida ja moos võib jääda liiga vedel. 

vette, keetke madalal kuumusel 10–15 minutit. vette, keetke madalal kuumusel 10–15 minutit. vette, keetke madalal kuumusel 10–15 minutit. 

NB!
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Talgud

Selle aasta 4.–15. juunil korraldasid Eestimaa looduse fond 
ja Tartu ülikool ulatuslikud metsisetalgud. Siht oli saada sel-
gust, milline on selle liigi elupaigakasutus ja millised tegu-
rid mõjutavad nende suremust. Ühtlasi otsiti kohti, kus 
metsise kaitse ja soode korrastamise plaanid võivad oma-
vahel vastuollu minna.

Siim Kuresoo

Metsisetalgute raames käidi 
läbi umbes 150 km2 suuru-
ne ala, sh 65 km2 Soomaal 

ja 85 km2 Virumaal Ohepalu, Agusalu, 
Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealal või 
nende piirialadel ning Lahemaa rah-
vuspargis Laukasoos. Talgupäevad 
olid pikad: varahommikul jagati kaar-
did ja juhendati talgulisi, seejärel näi-
dati igaühele kätte 40–60 ha suurune 
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Metsisetalgute päevad 
on pikad ja põnevad
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metsa- või sooala ning õhtul koguti 
andmed kokku ja parandati andme-
ankeedid. 

Talgulised käisid uurimisaladel 
enamasti üksinda ning märkisid GPSi 
või nutitelefoniga üles kõik metsise ja 
teiste kanaliste leiukohad. Kokku osa-
les talgutel 200 vabatahtlikku Eestist, 
Suurbritanniast, Saksamaalt, Lätist 
ja Valgevenest. Ühtekokku läbiti ligi 
4500 km. Talgutel nähti üle 300 kana-
lise isendi ning leiti 12 metsise pesa-
konda. 

Pilguheit Ohepalu talgupäevale. 
Päris esimesel, 4.  juuni talgupäeval 
koguneti Ohepallu Õnnela külalis-
majja. Koos oli elevil seltskond: tosin-
kond loodusesõpra Ühendkuning-

riigist, pool tosi-
nat ökoloogi või 

ornitoloogi, ELFi talgu-
korraldajad ning mõned Tapa 

kandi orienteerujad. 
Jaheda ja tuulise hommiku õhus-

tik oli veidi ärev, sest tegu oli suure 
ettevõtmise esimese päevaga. Asko 
Lõhmus ja ta kaaslased Tartu ülikoo-
list komplekteerisid kaarte ja asuko-
haskeeme. Talgulised Suurbritanniast 
pusisid murelikult oma varustuse 
kallal. Rääkisime eelmisel päeval sel-
lise tööga seotud ohtudest: puugid 
ja eksimisoht. Tundus, et need jutud 
tekitasid külalistes mõningast kar-
tust. Orienteerujad saabusid teistest 
hiljem ja näisid samuti pisut ehmu-
nud. Ent selline segu elevusest ja äre-
vusest on iga suurema ürituse algu-
se loomulik osa. Jagasin kaasavõetud 
halvaa laiali, et talgulistel raskel tee-
konnal jõudu jaguks. Tööpäev võis 
alata.

Kuidas arukalt kõndida? Tunni aja 
pärast olin oma Ungari päritolu 
kaaslasega õnnelikult üle 60 ha suu-
rusel proovialal, mis jääb Ohepalu 
looduskaitseala piirist napilt välja. 
Nüüd oli õhkkond juba hoopis 
teistsugune. 

Käes kaart, kompass ja GPS-seade, 
püüdsime Zsuzsanaga välja mõel-
da, kuidas oleks ala kõige mõistli-
kum läbida. Pisikene teega piirnev 
põhjaosa tundus hea koht, kus oma 

plaanide järgi kõndimist alustada. 
Eemaldusime teineteisest umbes 40 
meetri kaugusele ja hakkasime siksa-
kitades liikuma, järgides ala piire.

Paraku varsti avastasime, et 
olime peaaegu tund aega veetnud 
ülitihedas kolme meetri kõrguses 
raiesmikuvõsas, nägemata midagi, 
mis võiks kuidagi olla seotud metsi-
sega. Samuti olime kulutanud palju 
energiat, et teineteise asukohast aru 
saada. Leidsime, et selles segaduses 
tasub ennast esmalt turgutada hal-
vaaga. 

Suurenenud veresuhkru mõjul 
saidki mõtted uue suuna: otsustasime 
hakata ala läbima ida ja lääne vahel 
pendeldades, alustades lõunaosast. Et 
mitte tulutult kõndida, hargnesime 
juba teel lõunaossa ning jälgisime 
tähelepanelikult ümbrust.

Nüüd kulgesid metsiseotsingud 
märksa libedamalt. Sügava, vett täis 
kraavi servas kasvas keskealine kuu-
seenamusega mets, mis meid siis-
ki ühegi kanalisega ei rõõmustanud. 
Vähemasti oli tunne, et meie tegevus 
on nüüd mõtestatum. Sirgelt trajek-
toorilt tuli vahepeal kõrvale põiga-
ta, et mööduda mõnest väiksemast 
raiesmikust või hiljutisest kuivendus-
kraavist, mida ei olnud veel kaardile 
kantud. 

Metsis lendab mürinal, teder pari-
nal. Ühtäkki silmasin läbi tiheda-
ma puuderühma lagedamal laigul 
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Metsis (Tetrao urogallus) on meie suurim kanaline, kes ühtlasi on looduskaitse all. 
Paraku on tema arvukus viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul aina vähe-
nenud. See on ajendanud korraldama metsisetalguid, et saada parem pilt nende 
levikust ja olukorrast

Kõigil talgulistel ei 
õnnestunud met-

siseid kohata, 
kuid väärtus-

likuks osutu-
sid ka mit-
mesugused 
tegutse-
misjäljed. 
Pildil on 
metsise 

väljaheide

Maastikul nähtud kanaliste asuko-
had märgiti õhtul nööpnõeltega 
kaardile, et saada veelgi parem üle-
vaade päevatööst 
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suurt musta lindu tuttava habeme-
ga – meenusid kiirväljaõppe käi-
gus nähtud slaidid. Ka mind märgati 
ning vägev habemik kadus tõtakalt 
ega teinudki Arne Adra kirjeldatud 
mürinat. Nimelt oli Arne eelmisel 
õhtul jaganud õpetusi, kuidas hõlp-
sasti liikidel vahet teha: metsis läheb 
lendu mürinal, teder parinal ja laa-
nepüü vurinal. 

Adrenaliin pulbitses. Kutsusin ka 
Zsuzsanat seda metsisepaika uuri-
ma, aga tema kahjuks lindu ei näinud. 
Väheldase palgivirna kõrval äratas 
tähelepanu lahtise pinnasega koht. 
See võis sobida paigaks, kus vägev 
lind sulgib. Ent sulgi ega muid jälgi 
me ei näinud. See-eest oli vahejuh-

tum innustav, nii et müttasime uudis-
himulikult edasi. 

Uued leiud ei jäänud tulemata. 
Pärast lõunasööki leidsime vanema-
te kuuskedega valgusküllase põnda-
ku, mis oli olnud metssigade meelis-
koht. Kärssadega songitud maapin-
nal leidsime metsise peenemustrilisi 
sulgi. Võis oletada, et toosama kukk, 
keda olin enne kohanud, veedab siin 
palju aega. 

Pärastlõunal liikusime järjest ligi-

pääsetavamatesse paikadesse, kuid 
kanalisi ega nende tegutsemise jälgi 
silma ei hakanud. See-eest nägime 
karvasjalg-kakku, põdraperet ja mitut 
huvitavat liblikat. Kella viie paiku 
jõudsime paika, kust olime hommi-
kul alustanud, ning peagi oli kohal 
ka Arne, kellega saime meeleolukaid 
muljeid vahetada. 

Kuked-kanad loetakse kokku. Kella 
kuueks olid kõik talgulised tagasi 
jõudnud ja peagi hakkasime ühiselt 
õhtust sööma. Inglaste sumin kasvas 
iga söödud suutäiega, nähtu ja koge-
tu paistis neid rõõmustavat. Paljud 
olid näinud metsist, tetre ja kaljukot-
kast või karu väljaheiteid. Eksinud ei 
olnud keegi ega saanud ka puugilt 
hammustada. Ent põnevam osa alles 
algas: seinale kuvati ala kaart ning 
kõik pajatasid oma leidudest. Paigad, 
kus oli märgatud kanalisi, tähistati 
kaardil nööpnõeltega, et saada veelgi 
parem ülevaade. 

Kokku kohtas meie talguselts-
kond kolme elusat metsisekukke ja 
leidis ühe murtud kuke jäänused. 
Avastasime ka selle asurkonna uue 
mänguplatsi ning silmasime tibudeta 
kanasid. Asko võttis andmed kokku 
ning tegi järeldusi nagu vilunud era-
detektiiv filmis: metsise mängupaik 
on seni teadaolevast lõuna poole 
nihkunud, ilmselt on kõik kanad 
tibudeta, üks kukk on talvel murtud 

ja allesjäänud kolm 
redutavad suvistel 
terr itooriumidel 
mängupaiga lähi-
konnas.

Metsisetalgud 
peeti ELFi, Tartu 
ülikooli, RMK, 

Eesti ornitoloogiaühingu ja keskkon-
naameti koostöös. Talgud Virumaal 
korraldati projekti „Soode kait-
se ja taastamine“ (Conservation and 
Restoration of Mire Habitats, LIFE 
Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 
NAT/EE/000126) raames, mida 
rahastavad Euroopa Komisjon LIFE 
programmi kaudu ning keskkonna-
investeeringute keskus. 
Siim Kuresoo (1982) on Eestimaa loodu-
se fondi talgukorraldaja.

Talgud
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Talgulisel tuli päeva jooksul läbida kuni 60 hektari suurune metsa- või sooala ning 
üles märkida kõik, mis seostub metsiste ja teiste kanalistega

Õhtusel koosistumisel võeti andmed kokku ja jagati päeva muljeid. Pildil talgu-
õhtu Matsu talus

Kokku kohtas meie talguseltskond 
kolme elusat metsisekukke ja leidis 
ühe murtud kuke jäänused. 
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•  Saksa puitbetoonist pesa-
kastid on eluaegsed (min 
25 a) ja sobivad lindudele 
paremini kui puidust kastid. 
Kerge paigaldada ja hool-
dada

•  pesakastid väikelindudele, 
kuldnokale, pääsukestele ja 
kakulistele jt

•  pesakastid ja talve-
 korterid nahkhiirtele

•  linnud Sinu aias on kõige 
odavam kahjuritõrje

•  metsaomanik – 10 pesa-
kasti hektaril hoiab Sinu 
metsa kahjuritest puhtana 
ja täiesti tasuta

•  üks tihasepere korjab aasta 
jooksul aiast ca 70 000 
leheussi ja üle 20 miljoni 
muu putuka.

Pesakast paigalda sügisel – linnud vajavad talvel 
sooja ööbimiskohta ja kevadel pesakohta.

Kingi linnule kodu –  
paigalda pesakast!

•  pesakastid ja talve-
 korterid nahkhiirtele

www.rodoaed.ee • tel 501 6742 • rodoaed@gmail.com •      www.facebook.com/kasvuhooned www.rodoaed.ee • tel 501 6742 • rodoaed@gmail.com •      www.facebook.com/kasvuhooned 

Pro� seeria 
pesakastid 
lindudele
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Essee

Tiit Kändler

Manchester oli Inglismaa esi-
mene linn, kus avati ava-
lik raamatukogu, kust või-

sid teoseid  laenutada kõik kodani-
kud. Seda võimaldas uus, 1850. aastal 
kehtima hakanud avalikke raamatu-
kogusid hõlmav seadus. Hoone ava-
misel 1852.  aastal osales ka Charles 
Dickens. Selle raamatukogu järglane, 
uus Manchesteri keskraamatukogu, 
avati 1934.  aastal värvika tseremoo-
niaga. Osales ka kuningas George  V, 
kes ühtlasi pani nurgakivi linnahalli 
juurdeehitisele raamatukogu kõrval. 
Need kaks hoonet on püsinud oma 
kohal tänini, mõlemad on projektee-
rinud arhitekt E. Vincent Harris: raa-
matukogu Rooma Pantheoni eeskujul, 
linnahalli uusgooti stiilis. 

Nagu teada, on raamatukogudes 
hoiul inimeste ühises mälus talletatu. 
Vähemasti oli nõnda saja aasta eest. 
Mälu on tallel ka linnavalitsuses, ehkki 
see mälu on valikuline. 

Istusin nende hoonete vastas üle 
tänava õllebaari välitoolil ja kuula-
sin linnavalitsuse eest kostvat džässi: 
parasjagu peeti seal festivali. Olin tul-
nud Manchesteri keskusest, kuhu juuli 
lõpus oli kogunenud Euroopa teaduse 
avatud foorum. Selle raames tegele-
ti omamoodi teaduse mäluga linna-
le ootuspäraselt konservatiivse deviisi 
all: „Teadus on mälu”.

Tallinnast rahvaarvu poolest veidi 
suurema Manchesteri keskuses pole 
kuigi palju rohelust: mõni sajajardi-
ne park, üksikud puud tänavanurka-
del. Ühel 1996.  aasta juunikuu lau-
päeva ennelõunal laskis Iiri vabariiklik 
armee (IRA) südalinna keskuse tänava 
(Corporation Street) kaubaautopommi-

ga õhku, hoiatades 90 minutit ette. Selle 
ajaga suudeti evakueerida umbes 80 000 
poodlevat inimest. Ohvreid ei olnud, kui 
puud välja arvata. Pomm pandi äriväl-
jakule, mitte raamatukogule. Kuid meie 
mäluni Eestis see sündmus ei ulatunud: 
siin olid omad tähtsad tegemised.

Elusorganismide mälu ongi valiku-
line. Seepärast on nii mõnigi teadla-
ne öelnud, et mälu on tuleviku, mitte 
mineviku jaoks. Raamatukogu ja selle 
ees kasvava puu mälu on eri laadi. Ja 
ehkki digitaalse universumi entusias-
tid väga sooviksid, ei erine arvuti mälu 
inimese omast kuigi suuresti. Puu peab 
mäletama, kuidas eri aastaaegadel ja eri 
ööpäevatundidel toimida. Inimesel on 
vaja mäletada aga eelkõige seda, mis 
aitab homme − ja veel parem, kui ka 
ülehomme − ellu jääda ning muutuva 
keskkonnaga kohastuda. Arvutil seda 
vaja ei ole. Tema ajab oma ühtainsat 
asja ja tema mälu käib vaikselt alla, nii 
nagu seadmed ikka lagunevad.

Inimese mäluga toimus pöördeli-
ne muutus, kui hakati otsima loo-
duse toimimise seadusi. See oli revo-
lutsioon meie mõtlemises ja mälus. 
Nõnda saavutatud võim jättis inimese 
ilma enamast kui jumalausust. Jättis 
ilma sellest, keda süüdistada maail-
ma hädades. Ehkki vahel püüame ras-
kustes süüdistada enda loodud tehno-
loogiat, mis on väljunud neist piirest, 
mille sellele olime vaikimisi seadnud. 

Tõesti, me võime süüdistada teh-

noloogiaid, eriti digitaalseid, selles, et 
inimene on eemaldunud loodusest. 
Kuid loodus korraldab end ja seelä-
bi meie digitaalset universumit. See 
muutub ajas, inimese ajaloos. Loodus 
on ülim raamatukogu, kõikehõlmav 
ja iseorganiseeruv. Kahju, et me eesti 
keeles ei kirjuta loodust ja universumi 
suurte esitähtedega nagu inglased. See 
viitaks paljule ütlematagi.

Mis on õigupoolest looduse ilu? 
Selle üle tasub mõtelda sügavamalt, 
ent viitan siin lahknevusele: visuaal-
ne versus loodusseaduste matemaati-
line ilu. Õitsev päevalillepõld on minu 

meelest erakordselt 
ilus, kuigi kodumaal 
seda üldjuhul näha 
ei saa. Põllu üks-
meelne taimekol-
lektiiv pöörab oma 
pead ‒ kollaste õie-

Looduse ainulaadne 

mälu

Me võime süüdistada tehnoloogiaid, 
eriti digitaalseid, selles, et inimene 
on eemaldunud loodusest. 
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lehtedega ümbritsetud musta süda-
mikku ‒ päikese taevase käigu järel kui 
Thomas Moruse või kolhoosi utoopia 
heatahtlik teostus looduses. 

Kuidas päevalill pead pöörab? 
Inimene on saatnud kosmoselaeva 
komeeti uurima, kuid kummalisel 
kombel saadi alles hiljaaegu teada, 
kuidas päevalill oma pead pöörab. 
27.  juulil katkestas Euroopa kosmo-
seagentuur sideme oma edukalt töö-
tanud kosmoselaevaga Rosetta, mis 
oli suutnud saata maanduri ühele 
Jupiteri perekonna komeedile ja ka 
ise komeeti uurida. 5.  augustil ilmus 
ajakirjas Science artikkel, milles 
California ülikooli taimebioloog pro-
fessor Stacey Harmer ja tema kol-
leegid on kirjeldanud oma avastust 
päevalille ööpäevase eluringi kohta. 
Nende pikaaegse töö käigus selgus, 

et päevalill kasutab edukalt ööpäeva-
kella ehk tsirkadiaankella. See mõjub 
kasvuhormoonidele, mis omakorda 
kasvatavad varre kiudusid. 

Uurides müürlooka, avastati kõi-
gepealt side kellageenide ja hor-
moon auksiini vahel, mis reguleerib 
kasvu. Siis siirduti uurima päevalille, 
kes alustab oma päeva itta suunatud 
peaga, liigutab seda päeva jooksul 
läände ja pöörab öösel jälle itta taga-
si. „Taim justkui aimab ette koidiku 
suuna ja mulle andis see idee, et tegu 
on seosega kella ja kasvuraja vahel,” 
selgitas Harmer. 

Päevalille käitumist kirjeldasid 
teadlased juba 1898. aastal, ent siiani 
ei olnud keegi seostanud seda tsirka-
diaanrütmiga. Teadlased võtsid kätte 
ja kasvatasid päevalilli põllul ning 
laboris, pöörates seal nende potte 
ja andes neile eri aja tagant muu-

tuvat tehisvalgust. Kui päevalillel ei 
lastud oma pead pöörata, aeglustus 
tema kasv. Kui potitaim oli paigu-
tatud pideva valgustusega siseruu-
mi, jätkas ta oma pea pööramist veel 
mõni päev. Kui imiteeriti päikese lii-
kumist, taastus päevalille käitumine. 
Kuid seda vaid siis, kui tehisvalgustus 
toimis umbkaudu samamoodi nagu 
24-tunnine tsükkel. 30-tunnise tsükli 
puhul sattus taim segadusse.

Päevalille varrele märgiti tindipunk-
tikesed ja jälgiti seda taime videokaa-
meraga. Nõnda avastati, et kui päeva-
lill järgib päikest, kasvab tema varre 
idapoolne osa läänepoolsest kiiremini. 
Öösel aga kasvab kiiremini läänepool-
ne osa. Selle toimel pöörabki lill pead. 
Kui päevalilleõis avaneb, siis aeglustub 
kasv ja taime pea suund jääbki itta. 
Tsirkadiaankella mõjul reageerib lill 
pigem hommikuse päikese peale. Kuid 
miks? Sellepärast, et hommikupäike-
ses soojeneb õis enam ja meelitab 
nõnda ligi ka rohkem putukaid.

Ööpäevakell kui mälu osa. Minu 
meelest võime tsirkadiaankella kujund-
likult nimetada organismi mälu osaks 
ka imetajatel, sest nii vabaneb aju 
ööpäevarütmi jälgimisega seotud koor-
musest. Selle võib ajada segadusse, ja 
siis on hädad käes: uni läinud, aineva-
hetus häiritud ja mis kõik veel. Arvutil 
seda häda ei ole, ehkki tal on kell sees. 
Inimene võib muidugi ka arvutile luua 
tsirkadiaankella moodi programmi, 
kuid sellest hoolimata vajab tänapäeva 
arvuti ikka (veel) inimese abi. 

Digimaailma tulek on aga põhimõt-
teliselt muutnud inimese kollektiivset 
mälu. Selle maht on muutunud tohu-
tuks ning see ei ole enam valikuline, 
nii nagu on raamatukogus hoitava-
te raamatute, helisalvestiste ja piltide 
kogu või ajaloolised kogud mistahes 
muuseumis. Rosetta kogub komeedilt 
mõne kuuga tohutul hulgal andmeid 
ja isegi kui kõik astronoomideks hak-
kaks, ei suudaks me seda tohutut tea-

Alles hiljaaegu selgitati välja, kuidas päe-
valill oma pead pöörab. Selleks kasutab 
ta ööpäeva- ehk tsirkadiaankella

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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vet arvesse võtta ega enesele mõisteta-
vaks töödelda. Tuleb teha valik, liikuda 
arvutimälult inimese mälule. 

Mõistagi on siin põhjust teha ette-
heiteid: milline raiskamine! Miks kor-
raldada hirmkalleid eksperimente, 
olgu maal, vees või kosmoses, kui nen-
dest andmetest kasutatakse vaid tühist 
osa? Paneb mõtlema, kas selline üha 
paisuv priiskamine ei hakka ühel heal 
päeval inimkonnale üle jõu käima.

Astronoom Ernst Öpikul oli 
1930.  aastatel USAst saadud rahade 
toel võimalik palgata endale arvutus-
büroo, kus töötas umbes kolmküm-
mend näitsikut. Kui täpne olla, siis 
alul oli ametis ka Grigori Kusmin, 
kellest sai tuntud astronoom. Öpik 
pidi ta lahti laskma väga lihtsal põh-
jusel. Temal oli arvutamiseks natuke 
keerulisem tee kui Öpiku ette antud 
meetod. Nõnda sai ülemus kontrolli-
da küll neiude rehkendusi, kuid mitte 
Kusmini tehtut.

Näiteks tegi Öpik oma arvutus-
bürooga kindlaks, et taevatähed ei 
ole taevalaotuses jaotunud ühtlaselt. 
Paraku lõpeb suur osa tema artikli-
test kurva märkusega: „Majanduslikel 
põhjustel ei saa praegu avaldada täie-
likke loendeid.“ Ja büroogi tuli paari 

aasta pärast sulgeda.
Keeruline (loe: võimatu) on ennusta-

da, kuidas saab inimese mälu hakkama 
paratamatult sellesse trügiva üha suu-
rema infovooluga. Olemegi oma digi-
taalse universumiga jõudnud tagasi tea-
dusrevolutsiooni eelsesse aega neli-viis 
sajandit tagasi. Enda alalhoiuks jääb üle 
vaid usk. Usk, et ehk saame hakkama. 
Kelle abiga, olgu see iga kaasamõtleja 

enda pakkuda. Näiteks Manchesteris 
valiti 2011. aastal üheks abiliseks riiklik 
jalgpallimuuseum (National Football 
Museum). See on hiiglaslik kuuekorru-
seline klaasjas ümarhoone, mis on ehi-
tatud 2002.  aastal järeltulevatele põl-
vedele, et mäletataks IRA 1996.  aasta 
pommitamist. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Essee

Esiplaanil Manchesteri keskraamatukogu, selle taga linnavalitsuse hoone. Neis on 
tallel eri laadi ühismälu. Oma mälu on ka kasvavatel puudel  
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Ajakirjal Eesti Loodus on valminud esimene 
mobiilirakendus, millega on võimalik lihtsalt ja kiirelt 
Eesti kojaga maismaatigusid tundma õppida. Abiks on 
fotod ja joonistused tigude kodadest.

„EESTI LOODUSE TEOAABITS“
• 71 teoliigi kirjeldused koos piltidega
• sõnastik

Tekstid: Annelie Ehlvest, Liina Remm, Piret Kiristaja
Eesti maismaatigude nimestik: 
Tiina Talvi, Annelie Ehlvest, Piret Kiristaja, Liina Remm
Fotod ja joonistused: Henn Timm, Jaanika Sokman
Rakenduse toimetaja: Ulvar Käärt
Tehniline teostus: Mikk Oad

Rakendus on TASUTA allalaaditav Google Play veebipoes.
„Eesti Looduse teoaabits“ töötab Androidi-süsteemiga 
mobiiltelefonides ja tahvelarvutites.

Rakenduse valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

ÕPIME TIGUSID TUNDMA!

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Raamatud

|649| 

Väike linnuraamat 
rahvapärimusest
Mall Hiiemäe. Illustreerinud Mari 
Hiiemäe. Eesti kirjandusmuuseumi tea-
duskirjastus, 2016. 224 lk 

Linnud on sõ-
numitoojad, 
olgu tulevase 

ilma, aastaaegade, 
loodusandide, vilja-
saakide, sõdade, ka 
perekonnaelu täht-
sündmuste, nagu sünni, abiellumi-
se või surma kohta. Meie hinnangu 
järgi on ühed linnud head ja teised 
pahad, ilusad või koledad, meeldi-
vad või vastikud, kolmandad see-
vastu nii ühte kui ka teist. 

Alustuseks annab autor ülevaa-
te linnupärimusest avaramas tähen-
duses: hingelind surma tähenduses, 
linnupette võtmine, lindude rända-
mine, ilmalind ja maailma loomi-
ne, endelinnud jne. Järgneb lindu-
de lähem tutvustus eesti rahvaluule 
arhiivi materjalide põhjal: raamatu 
valimisse kuulub tähestikulises jär-
jestuses umbes 60 linnuliiki alates 
aulist ja lõpetades öösorriga. Tore 
teos linnu- ja rahvapärimuse sõp-
radele.

Elu varjatud 
mustrid
Schola biotheoretica XLII. 
Toimetanud Lauri Laanisto, Maarja 
Öpik, Alo Vanatoa, Toomas Tammaru, 
Mark Gimbutas, Oive Tinn ja Kalevi 
Kull, keeletoimetaja Szilvia Szokk. 
Eesti looduseuurijate selts, 2016. 
184 lk

Te ore eti l i se 
b i o l o o g i a 
ke v a d ko o -

li kogumikku kuu-
lub 14 artiklit, mis 
käsitlevad mitme-
suguseid vähem 
või rohkem varjatud elumustreid. 
Filosoofilisemad kirjutised otsi-
vad mustrite sügavamat tähen-
dust koosluste, geneetiliste assot-

siatsioonide või rakkude tasemel. 
Vaatluse all on ka nähtamatud fos-
siilid, lehtede mesofüllijuhtivus ja 
taimede liigisisene varieeruvus, 
poollooduslike koosluste salaja-
sed mustrid, levikut laiendavate 
taimede varjatud mõjutajad ning 
krohmseente elurikkuse mustrid. 
Kogumiku lõpetab kirjutis Urmas 
Sutropi 60.  sünnipäeva puhul ning 
arutelu teoreetikuks kujunemisest 
Leigh van Valeni näitel. Kogumikku 
saab endale küsida Eesti looduse-
uurijate seltsist Tartus.

Eesti parkide 
almanahh 4
Kolleegium Piret Palm, Urve 
Sinijärv, Tiina Tammet, toimeta-
nud Tiina Tammet. Keeletoimetaja 
Maris Jõks, kujundanud Enno Piir. 
Keskkonnaministeerium, muinsus-
kaitseamet 2016. 136 lk

Parkide loo-
dus- ja kul-
t u u r i v ä ä r-

tusi käsitlev kogu-
mik on jagatud viie 
suurema teema-
valdkonna vahel. 
„Ajaloo“ rubriigis 
käsitletakse Inglise pargistiili algus-
aega Eestis, Suuremõisa, Kärla ja 
Kadrioru parki, Rootsi aja aiakunsti 
ja 1898. aasta Haapsalu aiandusnäi-
tust. „Elurikkuse“ peatükis on kõne 
all pargi loodusväärtused, alleed, 
nahkhiired, parkide roht- ja puit-
taimed. 

Ametlike kirjutiste osas on arut-
lusel maastikuarhitektuuri vajalik-
kus, haljastuse arengukavad, puittai-
mestiku inventeerimine, discgolf’’i 
mõjud pinnasele ja taimestikule 
ning Luke mõisa hoolduskava. Park 
kui elukeskkond on kõige mahu-
kam valdkond, käsitletakse linna-
aiandust pargis, vabaõhumuuseu-
mi aiandustegevust, Koigi, Puiga, 
Annelinna, Kohtla-Järve, Narva, 
Võru, Keila-Joa jt parke. Kogumiku 
lõpetab ajalooliste alleede korrasta-
mise ning näituste ja konverentside 
kroonika.

Eesti reisijuht
Teksti autorid Sirje Viita, Evelin Anja, 
Leelo Isidorar Viita. Peatoimetaja Ilse 
Salnāja-Värv. Jāņa sēta, Regio, 2016. 
312 lk

Läti ja Eesti 
kaardikirjas-
tuse koos-

töös ilmunud rei-
sijuhti on koonda-
tud üle 800 vaata-
misväärsuse kirjel-
duse, mida täiendab 
ligi 600 fotot ja 81 eri mõõtkava-
ga kaarti, mis kergendavad paik-
konnas orienteerumist ning aitavad 
leida huviväärsusi ja muid põne-
vaid objekte. Koostajad on püüd-
nud hoida tasakaalu asustatud alade 
ning loodus- ja kultuurilooliste pai-
kade vahel. Objektide valik ja kirjel-
dused väljendavad siiski toimetuse 
subjektiivseid seisukohti. 

Eesti reisijuht on jagatud 16 pea-
tükiks: Tallinn ja maakonnad. Kuigi 
autorid on püüdnud olla võimalikult 
päevakohased ja täpsed, võib turis-
mivaldkond isegi päevadega muu-
tuda. Seetõttu on paljude objekti-
de juurde lisatud telefoninumber, 
et näiteks muuseumi või turismi-
teenuse pakkujaga täpsemalt kokku 
leppida. 

Taskuatlas. 
Ilukõrrelised
Martin Haberer. Saksa keelest tõlki-
nud Monika Reedik, toimetanud Eha 
Kõrge. Varrak, 2016. 128 lk

Raamat sisal-
dab üle 188 
i l u k õ r r e l i -

se lühikirjelduse 
koos taime fotoga. 
Tingmärkide abil on 
toodud kasvukõrgus, 
õitsemisaeg, taime 
eluvorm ja „seltsivus“. Trükisest saab 
nõu, kuidas valida ja hooldada eri 
kasvukohta sobivaid taimi. Teavet 
peaksid saama nii algajad aiapidajad 
kui ka kutselised aednikud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Pigem seene- kui 
rannailmasuvi: 
31.–33. nädal

01.08  Algas karujahi hooaeg (vt 
sõnumit lk 75).

01.–05.08 Keskkonnaamet korraldas 
Võsul Lahemaa ehituspärandi 
koolituse.

01.–03. ja 04.–06.08 Kaks 5.–12. 
klassis käivatele linnuhuvilis-
tele mõeldud rõngastamise 
praktikumilaagrit Võrtsjärve 
põhjakaldal Vaibla linnujaa-
mas ornitoloog Margus Otsa 
juhendusel.

03., 10., 17. ja 24.08 Eesti loodus-
muuseumi igakolmapäevases 
eelkõige 5–8-aastastele lastele 
mõeldud suvemuuseumis 
keskenduti järjekorras looma-
de meeltele, metsloomadele, 
putukatele ja lemmiklooma-
dele.

04.08  Tallinnas Paljassaarel avati 
kodutute loomade varjupaik.

 05.–06.08 Tartu Emajõe festival, jär-
jekorras juba üheksas, toimus 

Kroonika

|650|  

Kukruse aherainemäe korrastus 
nõuab 9,7 miljonit eurot

Keskkonnaminister Marko 
Pomerants kinnitas 9,7 mil-
joni eurose investeeringu, et 

muuta Kukruse aherainemägi kesk-
konnale ja inimeste tervisele ohutuks.

Ida-Virumaal Peeri külas Tallinna−
Narva maantee kõrval asuvasse jäät-
mehoidlasse on ladestatud umbes 1,3 
miljonit tonni aherainet. Ohtlikkuse 
poolest on Kukruse aherainemä-
gi A-kategooria jäätmehoidla, seega 
on oht suur. Mäe sees käib utmis-
protsess ja põlemine, mille tagajärjel 
jõuab põhjavette naftasaadusi ning 
õhku paiskub vääveldioksiidi, väävel-
vesinikku, süsinikoksiidi ja lenduvaid 
orgaanilisi ühendeid. Pelgalt mäe kat-
misest ei piisa, sest põlemise jaoks 
vajalik hapnik ei tungi mäkke mitte 

ainult nõlvade, vaid ka mäealuste 
kaevanduskäikude kaudu ning nafta-
tooted jõuavad mäe all paiknevatest 
lõhedest põhjavette.

Ekspertide pakutud variante vaagi-
des leiti, et parim lahendus on vedada 
ohtlikum osa, polüaromaatsete süsi-
vesinike, naftasaaduste ja benseeni-
ga tugevalt reostunud materjal, mäest 
ära ja kujundada allesjäänust kõrval-
asuvale kinnistule uus mägi. Ümber 
tuleb tõsta 790  000 kuupmeetrit 
materjali, kaetava mäe pind on kuus 
hektarit. 85% vajalikust rahast tuleb 
ühtekuuluvusfondist, ülejäänu KIKilt 
ja riigieelarvest.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

„Järgmise peatuse“ lõpp-peatus oli Piusa

Elroni kampaania „Järgmine pea-
tus“ jõudis 15.–21.  augustil 
Piusale, kus Taarka Pärimusteater 

tõi just samal ajal liivaluidete lavale seto 
pärimustekstidel põhineva suvelavastu-
se „Inemese igä“. Korraldatud olid ka 
öised nahkhiirte vaatlemise matkad. 
Rongipileti või Elroni sõidukaardi esi-
tajad said Piusal nende päevade jooksul 
hinnasoodustusi.

Suvi läbi kestnud Elroni kampaania 
„Järgmine peatus“ eesmärk oli popu-
lariseerida puhkust Eestis. Koostöös 
kohalike omavalitsuste ja ettevõtja-
tega kutsus Elron avastama erilist ja 
põnevat paikades, kuhu saab rongi-
ga kohale jõuda. Need olid Paldiski, 

Rapla, Valga, Kloogaranna, Kiviõli, 
Türi, Tamsalu ja Piusa. Üksiti mee-
nutati, et „rong on üks kiiremaid ja 
keskkonnasäästlikumaid transpordi-
vahendeid, mis panustab looduse säi-
limisse ja regionaalsesse arengusse.“

Elron/Loodusajakiri
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Kui keegi, kellele meeldib Eestis 
rannamõnusid nautida, seadis oma 
tänavuse puhkuse augustisse, siis 
oli see nigel valik. Polnud vist ühtegi 
päris vihmata päeva ja soojagi oli 
hoopis napimalt kui juunis ja juulis. 
Vähemalt ühel ööl jõudis tempe-
ratuur maapinna lähedal kohati 
koguni üsna nulli lähedale. Hoopis 
rõõmsamad olid innukad korilased, 
kellele jätkus metsades rohkesti nii 
seeni kui ka marju

Kukruse aherainemägi paistab eemalt nagu tavaline roheline küngas
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Elroni „porgandid“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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teist aastat Karlova sadamas.
06., 07., 11. ja 13.08 Looduse 

Omnibussi sõidud: Kakerdaja 
rappa ja maheda muusika fes-
tivalile; lodjaretkele Käreverre 
(ka Tartust); Kõltsu mõisa eks-
kursioonile ja kontserdile ning 
Viru folgile; peale selle teatri-
retked Saueaugule, Kernu ja 
Viinistule.

06.–07.08 Tartu tähetornis sai Tartu 
ülikooli suveülikooli raames 
osaleda amatöörastronoomia 
algkursusel.

06. ja 27.08 Vapramäe-Vellavere-
Vitipalu sihtasutuse matkasarja 
kolmas matk kohaliku toidu 
teemal ning matkapäev „Mida 
näen, kui vaatan“.

09.08  Riigikogu juhatus otsustas 
võtta menetlusse kollektiivse 
pöördumise „Väikese väina elu-
keskkonna tervendamise eest!“.

10.–14.08 Tõraveres Tartu obser-
vatooriumis said kokku Eesti 
astronoomiahuvilised.

11.04  Tallinnas okupatsioonide muu-
seumis anti kätte sihtasutuse 
Archimedes noore õpetlase 
stipendiumid.

11.–13.08 Kahekümnendad 
Kuressaare merepäevad.

11.–14.08 Eestimaa looduse fondi 
talgute suvekoolis Nedrema 
puisniidul tehti heina, osa-
leti õpitubades, kuulati Rein 
Marani Ööülikooli-loengut ja 
pärimusmuusikat.

12.08  Tallinna loomaaed tähistas 
rahvusvahelist elevandipäeva 
(vt lk 5).

12.–13.08 Arvamusfestivalil Paides 
arutleti ka mitmel keskkonna-, 
energeetika- ja teadusteemal.

12.–13.08 Keskkonnaamet õpetas 
Karula rahvuspargis Kaika külas 
vana palkhoonet renoveerima.

Tartu vaksalihoone ette tuleb 
esinduslik väljak ja jalgrattateed

Tartu linnavalitsus tunnis-
tas Vaksali tänava jalgrat-
ta- ja jalgteede ning Vaksali–

Kuperjanovi ristmiku rekonstrueeri-
mise riigihankel edukaks aktsiaseltsi 
Tref pakkumuse kogumaksumusega 
1 731 395 eurot. 

Ümberehituse eesmärk on anda 
sellele Tartu linna väravale värske 
ilme ning rajada esinduslik vaksali-
väljak, mis moodustaks mõne aasta 
eest uuendatud vaksalihoonega vää-
rika terviku. Vaksali tänavale tulevad 
kahele poole 1,5 meetri laiused jalg-
rattarajad, kavandatud on ka Näituse 
tänava ja Vaksali 12b parklani kulgev 
raudteeäärne eraldiseisev nelja meet-
ri laiune kergliiklustee. Piirkonda on 
plaanis rajada kaks auto- ja kolm jalg-
rattaparklat. 

Vaksali-esise väljaku rekonst-
rueerimistööd, mille valmimi-
se tähtaeg on august 2017, on osa 
projektist, mille rahastusest ligi 79 
protsendi saadakse ühtekuuluvus-
fondist.

Tartu linnavalitsus / 
Loodusajakiri

Tänavu tohib küttida kuni 56 karu

Keskkonnaamet lubab 1. au-
gustil alanud karujahihoo-
ajal küttida kuni 56 pruun-

karu ehk viis isendit rohkem kui 
möödunud aastal. Pruunkaru on 
kaitsealune liik, mistõttu jaht on 
lubatud vaid karu tekitatud kahjus-
tuste piirkonnas. Karu üldarvukus 
Eestis on mullusügisese seisuga ligi 
700 isendit.

Igale maakonnale on kind-
laks määratud kvoot: Lääne-Viru-
maal võib lasta kaksteist, Ida-
Virumaal kaheksa, Jõgevamaal 
seitse, Järvamaa- ja Harjumaal 
kuus, Tartumaal viis, Pärnumaal 

neli, Raplamaal kolm, Põlva- 
ja Viljandimaal kaks karu ning 
Läänemaal ühe looma. Saare-, 
Valga- ja Võrumaal karujahti pida-
da ei tohi. Karu küttimise mahtu 
määrates on arvestatud, et tegemist 
on Euroopas kaitsealuse liigiga ning 
Eesti on saanud tema küttimiseks 
erisuse. Jahti võib pidada ainult kisk-
jakahjustuste vältimise eesmärgil. 
Lubatud on pidada varitsus- või hii-
limisjahti 1. augustist 31. oktoobrini.

Eelmisel aastal kütiti Eestis kokku 
49 karu, limiit oli 51.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Tartu Emajõe-festival
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Loomapargi mesikäpp võib ka jahihooajal muretult tukkuda

Selline näeb Tartu vaksali esine välja 
loodetavasti juba aasta pärast
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„Sitsikleit-sitsikleit“ ei olegi 
rasvatihase lemmiklaul

Aasta linnu projekti raames 
koguti märtsist juulini ras-
vatihase helivaatlusi. Nüüd 

saab neid kõiki veebilehel www.loo-
dusheli.ee kuulata.

Kokku tehti rasvatihase helivaat-
lusi 91 korral, millest 67 korral on 
salvestatud rasvatihase laulu, ülejää-
nud kordadel muid häälitsusi. Kolmel 
korral on tabatud näiteks rasvatihase 
poegade hääli ning 11 korral vanalin-
dude hoiatushäälitsusi.

Üllatuslikult ei olnud rasvatiha-

se laulusalvestiste seas sugugi esiko-
hal rahva seas tuntud kolmesilbiline 
variant „sitsikleit“, seda oli kuuldud 
ainult kahel korral. Kolmesilbilised 
laulud hõlmavad üldse vaid 5,8% kõi-
gist laulusalvestistest. Enamasti kuul-
di rasvatihase esituses hoopis lihtsa-
koelist kahesilbilist laulu (91,3%).

Loe lähemalt ja kuula näiteid aad-
ressil bit.ly/2bjJEkT.

Eesti ornitoloogiaühing / 
Loodusajakiri

12.–21.08 Kolmandat korda kor-
raldatud üle-eestilise matka-
nädala läbiv teema oli „Veel 
matkamine“.

12.–14.08 Käsmus toimunud ühek-
sanda Viru folgi kavas oli tava-
päraselt keskkonnaprogramm.

13.08  TÜ loodusmuuseum kut-
sus putukate õpperetkele 
Kärevere ja Ilmatsalu ümbru-
sesse.

15.08  Keskkonnaministeeriumis tut-
vustati huvirühmadele tänavu 
20. juulil Euroopa Komisjoni 
avaldatud heite vähendamise 
kohustuse määruse eelnõud.

15.08  Maavalla koda mälestas 
Raplamaal Raikkülas ristirüütli-
te rüüsteretke ohvreid ja mee-
nutas Eesti 800 aasta taguseid 
Raikküla kärajaid.

15.–16.08 Eesti teadusagentuuri 
eestvõttel toimus Nelijärve 
puhkekeskuses teaduse popu-
lariseerijate suvekool.

15.–17. ja 16.–18.08 Eesti loodus-
muuseumi linnalaagrid vasta-
valt 1.–3. klassi ning 2.–5. klassi 
õpilastele.

15.–18.08 Ahhaa teaduskeskuse tea-
duslaager „Ahhaa, loodusega 
koos!“ viis metsa orienteeruma 
ning Emajõele looduslodja ret-
kele, kavas oli teematöötube 
ja teadusteatri etendusi.

16.08  Keskkonnaamet korraldas 
Laelatu puisniidul Läänemaal 
näidisniitmise, mille käigus 
võrreldi eri seadmete manöö-
verdusvõimet ja tehtud töö 
kvaliteeti.

16.08  Tallinnas Vabaduse väljaku 
tunnelis avati Yulia Bogacheva 
fotonäitus „#365seaviews“.

16.–18.08 Tartu loodusmaja linna-
laager esimesse klassi astuva-
tele lastele.

16.–19.08 Põhja- ja Baltimaade 
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Nii me tasapisi kosume

Parroti portree jõudis tagasi Tartu ülikooli

Pärast pikki rännakuid on Tartu 
ülikooli kunstimuuseumis-
se tagasi jõudnud Gerhard 

von  Kügelgeni 1803.  aastal maalitud 
portree TÜ rektorist ja füüsikaprofes-
sorist Georg Friedrich Parrotist.

Nii portree kui ka sellest hil-
jem kunstniku maalitud repliik jäid 
20. sajandi algul kadunuks. 2016. aasta 
algul pöördus aga muuseumi poole 
kunstivahendaja USAst, kes tegeles 
1950.  aastatel Saksamaalt USAsse 
rännanud perekonna pärandi müügi-
ga. Fotod ja konsultatsioonid kinni-
tasid arvamust, et tegemist võib olla 
kadunuks peetud Parroti portreega. 
Õnnelikust juhusest alguse saanud 
kontaktide tõttu jõuti pool aastat hil-
jem positiivse lõpptulemuseni: Parroti 
portreemaal on nüüd TÜ valduses.

Maal tuleb restaureerida ning see 
eksponeeritakse tuleval aastal Parroti 
250. sünniaastapäeval. Teos on hinda-

matu täiendus nii Tartu ülikooli rek-
torite galeriile kui ka Eesti 19. sajandi 
kunstikultuurile tervikuna.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Aasta linnu projekti juht Margus Ots Tartu loodusfestivalil
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Uuesti koduses Tartus: rektor Parroti 
portree

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Linnuralli võit läks seekord Soome

Estbirding’u ja Viron Lintuseura 
korraldatud linnuralli Estonian 
Open toimus juba 22.  korda, 

seekord 13. augustil Hiiumaal. Osales 
14 võistkonda kokku 55 liikmega.

Rasketes ilmaoludes jäi võidusum-
maks 125 liiki, vaid korra, 2011. aastal, 
on nähtud vähem liike (119), aga siis 
peeti võistlus sisemaal. Võitis soom-
laste „METS“ (Erkki Virolainen, Martti 
Vattulainen, Samuli Lehikoinen, Taavi 
Sulander). Juba kuus korda võitnud 
Eesti tippesindus eesotsas Margus 
Otsa ja Uku Paaliga tänavu ei võis-
telnud, aga aasta-aastalt aina edukam 

Läänemaa linnuklubi (Tarvo Valker, 
Hannes Pehlak, Renno Nellis, Mati 
Kose, Leho Luigujõe) tõusis seekord 
oma seni parimale kohale: soomlaste 
võistkonnaga „Team Ristisaari“ jaga-
ti 122 liigiga teist-kolmandat kohta. 
Tänavu tegi üks võistkond („Eesti 
Naised“ – Mariliis Märtson, Thea 
Perm, Tiiu Tali) ökovaatlust ja läbis 
kogu ralli jalgsi. Kokku registreeriti 
ralli jooksul 168 liiki.

Järgmise aasta Estonian Open on 
12. augustil Lääne-Virumaal.

Estbirding/Loodusajakiri

metsa- ja sooelupaikade 
looduskaitseametnike välise-
minari raames tutvuti soo- ja 
metsaelupaikade taastamisala-
dega Eestis, Lätis ja Leedus.

17.–21.08 Looduse Omnibussi ja 
Fenno-Ugria asutuse retk hõi-
murahvaste juurde Soome ja 
Venemaale.

18.–21.08 Põlvamaa eri paigus peeti 
järjekordne maakonna ökofes-
tival „Rohelisem elu“; keskne 
perepäev oli 21. augustil 
Karilatsis Põlvamaa talurahva-
muuseumis.

19. ja 20.08 Tartus neljandat korda 
peetud rahvusvahelise inter-
distsiplinaarse linnaruumi 
festivali UIT (17.–20.08) raames 
korraldati kaks ekskursiooni 
Toomemäe salapaikadesse.

19.–20.08 Põlvamaal Valgemetsas 
oli Eesti ökokogukondade 
liikumise suvine kokkutulek 
„Pärimus ja tänapäev“.

19.–21.08 Eesti loodusmuuseum 
korraldas venekeelseid nahk-
hiireretki.

19.–21.08 Näitus „Elulõngad, püsi-
lilled ja viinamarjad“ Tallinna 
botaanikaaias.

20.08  Eesti põllumajandusmuuseu-
mis Ülenurmes toimus küüs-
laugufestival.

20.08  Rakvere Kroonikeskuses avati 
uuskasutuskauplus „Sõbralt 
sõbrale“.

Kuna Eesti Loodus ilmub nüüd seni-
sest kümme päeva varem, nihkus 
varasemaks ka toimetuse töötsükkel 
ja paratamatult muutus lühikroonika 
vormistus. Püüame edaspidigi ikka 
avaldada ilmateenistuse kuukokku-
võtteid, aga nüüd hakkavad need 
ilmuma senisest kuu aega hiljem, 
näiteks augusti oma alles oktoobris.
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Teist kohta jaganud Läänemaa linnuklubi võistkonna liikmed poseerivad küllap 
Eesti kõige omanäolisemas, Kõrgessaare valla Lilbi bussipeatuses. Pildi on teinud 
võistkonna viies liige
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Emajõe matkarada ootab loodusesõpru

Tartus Emajõe vasakkaldal on 
Sõpruse silla ja Ihaste silla vahe-
lisel lõigul matka- ja loodus-

huvilistele läbitavaks muudetud umbes 
nelja kilomeetri pikkune loodusrada.

2014.  aastal alustas linnavalitsus 
raja korrastustöid: sinna paigaldati 
kaks kuumtsingitud terasest purret 
ja 14 palkpinki. Sel aastal on lisatud 
veel kolm purret, üks neist 66 meetri 
pikkune, ning 20 istepinki. Nüüd on 
rajal kokku viis purret, mis võimalda-
vad kraave ületada ka Emajõe kõrge-
ma veetaseme korral, ning 34 pinki. 
Rada puhastatakse trimmeriga kolm 
korda aastas ning korjatakse sinna 
jäetud praht.

Kuna tegemist on Natura kaitse-
aluse piirkonnaga, mis on rikas nii 
haruldaste linnu- kui ka taimeliikide 
poolest, võib seal teha pelgalt väik-

seid korrastustöid. Seetõttu ei saa 
rajal liikuda lapsevankri või linnara-
tastega, kuid on loodud paremad või-
malused loodushuvilistele ja harras-
tuskalastajatele.

Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

Loodusrajale on paigaldatud viis purret
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Karilatsi tuuliku makett Põlvamaa 
talurahvamuuseumi Põlvamaa 
maketil

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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1.  Mis on allajahtumispunkt?
2.  Kunas pesitses Eestis esimene kormoran?
3.  Miks on malmölaste kopsud kehvas seisus?
4.  Kus võivad kogu maailma inimesed tunda end nagu kodus?
5.  Kes lendab mürinal, kes parinal, kes vurinal?
6.  Millist kuuejalgset otsitakse spetsiaalselt koolitatud nuuskur-

koerte abil?
7.  Mille poolest on olulised Ämmaauk ja 

Kirstuauk?
8.  Keda petab vihmamärg maantee?
9.  Kes on erilane?
10.  Kes on pildil? 

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist 
ning saatke hiljemalt 1. oktoobriks aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga 
meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heina kuhjas“. 

Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises  
aasta lõpus. 

Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaas-
tööd. Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Möödunud kuu vastused
1.  Sooks nimetatakse ala, kus tur-

bakiht on vähemalt 30 cm paks 
ja kus turvast kasvab juurde 
(lk 18, 44).

2. Teelehtedest kasvab padjand-
soo Andides (lk 59).

3. Ilmselt saaks RMK juhtkond 
kollektiivse infarkti, kui tulun-
dusmetsi tahetaks suure-
mas mahus taastada soodeks 
(lk 46).

4. Fosforvesinik tekitab virvatu-
lukesi (lk 67).

5. Poolsada aastat tagasi oli meile 
Moskvast liiga vähe eraldatud 
arukust (lk 22).

6. Vorna on Karjala muistendite 
kangelane, kellel on suur vibu 
(lk 70).

7. Maailma paksim turbakiht – 
22 meetrit – on mõõdetud 
Kreekas (lk 34).

8. Kui soo kuivaks lasti, muutus 
Sookurgu allikas mudaseks ja 
kuivas lõpuks sootuks (lk 13).

9. Eestis on põhiliselt madalsoid 
taastanud kobras (lk 48).

10. Pildil on vaatluskaev ja gaasi-
mõõtmiskambri krae (lk 20, 25). 

Nõel heinakuhjas
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mis kuhugi ei vii
See ilus kitsas kergelt look-

lev „asfaldipõhjaga“ jalg-
rada – lammaste karjaaia 

tee – oli parajalt lai ühe inimese 
kõnniteeks. Mõnus oli seal käia. 
Kord leidsin lambatee äärest 
kohalikust ehitusmaterjalist, s.o 
lambavillast, väikese linnupesa, 
milles villale lisaks vaid mõni 
tugevam kõrreke. Lambaaia teed 
pidi oli hea otse seenemetsa 
minna.

Seda teed oli mitukümmend 
aastat korras hoidnud lamba-
kari (10–15 looma). Hommiku-
ti mindi rivis, ikka juhi järel, 
teed pidi karjaaia teise otsa: seal 
oli neil üks salakoht, kust nad 

vahest hüppes käisid. Õhtul ja 
vihmaga tõi seesama tee nad 
lauta.

Sügisel anti lammastele vaba-
dust, ümberringi oli ristik-
heinaädalat, kõrrepõldu. Kord 
pidin mina valvama, et nad por-
gandi- ja kapsamaale maiustama 
ei tuleks. Valvasin hoolega. Lam-
bakarjas oli olnud võimuvahetus, 
endine juht oli äsja tagandatud ja 
uueks juhiks tõusnud üks „noor 
poiss“, kes meeleheitlikult kutsus 
lambakarja kapsamaa poole, aga 
kari seisis nagu üks mees ega võt-
nud tema kutset kuulda. Ja nad ei 
tulnudki.

Vaike Hang 

Mikroskoop

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 20. septembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Lahenduse saajatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel 
loosime välja raamatu „Eesti parkide almanahh 4“ (2016). Eelmise ristsõna õige vastus oli „ ... jääda karnivooriks, ... milline neist 
mürgine on“. Auhinnasaaja ja enim meeldinud artikli teatame oktoobrinumbris.

|655| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

260 (snd 1756)
05.09 Johann Wilhelm Ludwig von Luce 

(Ludse), Saaremaa taimestiku uuri-
ja, kultuuritegelane ja kirjamees 
(mõnedel andmetel sündinud 1750; 
srn 1842)

150 (snd 1866)
29.09 Aleksei Severtsov, zooloog ja evo-

lutsiooniteoreetik, TÜ professor 
(srn 1936)

140 (snd 1876)
09.09 Karl Mäekala, mesinduse arendaja 

(srn 1961)
130 (snd 1886)
13.09 Yrjö Kauko, keemiatehnoloog, 
 TÜ professor (srn 1974)
28.09 Michael Hobmaier, loomaarstitead-

lane, TÜ professor (srn 1969)
115 (snd 1901)
27.09 Artur Verte, hüdrogeoloog 
 (srn 1978)
95 (snd 1921)
03.09 Endel Kärner, metsamajandus-

insener ja õpetaja (srn 1985)
13.09 Arnold Troska, aiandusõpetaja ja 
 taimekaitseteadlane (srn 2011)
13.09 Maimu Yllö, keemik (srn 2006)
26.09 Olga Martma, loomaarstiteadlane 

(srn 1991)
90 (snd 1926)
12.09 Valdek Jürisoo, entomoloog (srn 

1987)
14.09 Feliks Nõmmsalu, metsandustegela-

ne (srn 1995)
17.09 Viktor Palm, keemik, Eesti TA liige 

(srn 2010)
85 (snd 1931)
04.09 Aino Kasesalu, metsateadlane
13.09 Rein Maran, loodusfilmide autor
16.09 Ülo Lille, keemik, Eesti TA liige

16.09 Henn Alton, metsandus- ja loodus-
kaitsetegelane

19.09 Artur Nilson, metsateadlane
21.09 Hillar Koppel, keemik (srn 2006)
80 (snd 1936)
03.09 August Laugus, põllumajandus-

teadlane
08.09 Heino Koppelmaa, geoloog
14.09 Leili Järva, mükoloog (srn 2010)
15.09 Tõnu Kuuspalu, geoloog 
 (srn 1974)
20.09 Kaido Hanson, biokeemik, radio-

bioloog ja onkoloog
23.09 Vello Jaaska, biokeemik ja botaanik
75 (snd 1941)
06.09 Enno Kolk, matemaatik
18.09 Mihkel Kerikmäe, keemik

20.09 Aavo Aaviksaar, biokeemik (srn 2004)
25.09 Ivar Tammeraid, matemaatik
70 (snd 1946)
23.09 Aavo Heinlo, astrofüüsik ja bridži-

mängija
20.09 Maret Saar, aerobioloog
27.09 Tõnu Püssa, keemik

65 (snd 1951)
04.09 Madis Metsur, keskkonnaekspert
25.09 Peeter Lorents, matemaatik ja poliitik
27.09 Mati Martin, zooloog, entomoloog
60 (snd 1956)
08.09 Viktor Muuli, teaduse populariseerija
55 (snd 1961)
01.09 Anu Reinart, füüsik, Tartu observa-

tooriumi direktor
17.09 Mart Mõniste, koduloolane ja foto-

graaf
50 (snd 1966)
10.09 Olavi Kurina, entomoloog
40 (snd 1976)
16.09 Virve Sõber, taimeökoloog
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Põhjavee lähedus on siin pidurdanud seni 
kultuurmaastiku sissetungi. Ainult kõrge-
mad paigad, nn. „ahud“, on asustatud, aset-
sedes saartena metsamassiivis. Ilmselt on 
asustus suundunud metsamassiivi ojasid 
pidi. Neis paigus on inimese poolt hõren-
datud metsa kas puisniitudeks „aasodeks“ 
või Kirde-Eestile iseloomuliseks paralleel-
vormiks kopliks (puudevahelist rohurinnet 
ei niideta, vaid karjatatakse seal loomi). 
Parke ja aedu on väheselt ja needki ulatu-
selt väikesed, märkida tuleb aga rabakana-
lite veerde kuivenduse läbi tekitatud kõrg-
võsaribasid. Möödunud sajandil alustatud, 
eriti laiadel aladel aga vabariigi algaastail 
teostatud raied on esile kutsunud, eriti uue 
kitsarööpalise raudtee läheduses, tihepad-
rikulisi segavõsasid. [Johannes Lepiksaar: 
Kultuur- ja loodusmaastiku linnustikust 
Lääne-Alutaguses, 1936]

Selliste suuremate jõgede, nagu Piusa, 
Võhandu, Emajõe, Omedu, Avijõe, 
Pungerja jõe jt. kõrvalharudes leidub roh-
kesti kopraile sobivaid kohti, kuhu inime-
ne harva satub. Loodetavasti aitab käes-
olev artikkel kaasa uute leiukohtade avas-
tamisele, millest palume teatada ENSV TA 
Zooloogia ja Botaanika Instituuti. Kobraste 
senise aklimatiseerumise käigu jälgimine 
ja Kagu-Eestisse ilmunud kobraste ela-
mispaikadega tutvumine rõhutavad eriti 
kobraste vähest nõudlikkust ja suurt koha-
nemisvõimet. See viib veendumusele, et 
kobras võib juba lähematel aastakümnetel 
kogu meie vabariigi territooriumil muu-
tuda kohati päris tavaliseks imetajaliigiks, 
kelle väärtuslik karusnahk kataks mitme-
kordselt kahju, mida ta mõnes kohas võib 
tekitada. [Harry Ling: Kobraste esinemisest 
Eestis, 1961]

Kuigi meie ornitoloogide seas on liikunud 
kuuldusi selle liigi arvatavast pesitsemisest 
Soome lahe saartel, võib 1984. aasta leidu 
Väinamerel pidada kormorani esimeseks 
tõestatud pesitsusjuhuks Eestis. Väinamere 
kormoranikoloonia vaatlustest selgus, et 
peale pesitsevate lindude viibib koloo-
nias rohkesti mittepesitsejaid, mistõttu 
kolooniat on lihtne leida ka siis, kui pesad 
ei paikne puudel. Tõenäoliselt tekkis kor-
moranide koloonia Väinamerel seoses selle 
liigi arvukuse suurenemisega levilas, mida 
tõendab ka haudepaaride rohkenemine 
vanades kolooniates ning uute tekkimine 
Poolas, Tšehhoslovakkias ja mujalgi. [Valdur 
Paakspuu, Eve Mägi: Kormoran – Väinamere 
laidude uus haudelind, 1986]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

Mihklikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Vanarahvas ütles, et rästik pugevat urgudesse talvituma ussimaarjapäeval (8. sep-
tember). Küllap enam-vähem nii see kunagi oligi. Praegu võib rästikuid päikeselis-
te ilmadega kohata oktoobrikuuni. Ka nende poegimisaeg näib olevat nihkunud 
veidi hilisemaks ja priskeid emasrästikuid võib veel näha septembri alguseski

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SNICKERS Workwear 

kapuutsiga Soft Shell  
Moodsat, sportlikku ja nägusat jakki võib 
kanda aastaringselt.  Tuule- ja veekindel 

ent hingav jakk on valmistatud pehmest ja 
elastsest 3-kihilisest Soft Shell materjalist.  

Materjal: 100% polüester, 285 g/m². 
Värv: 0400 - must, 5804 - digiprint

HIND 124.2 €
TAVAHIND 138 €

Ära enam oota!
Selleks aastaks sai suvi läbi 

ja soojad ilmad on eilne päev. 
Vee- ja tuulekindel kapuutsiga 

Soft Shell laseb õues toimetamist 
nautida ka sügisel.

IGA ILMAGA!

art 1219/0400 

art 1219/5804

Loodud mugavust tagama. Elastsest, 
tugevast ja ülimalt mugavast 

Cordura® kangast.
Materjal: kerge, veniv Cordura®: 

88% Cordura®, 12% elastaan, 270 g/m². 
Rip-stop kangas: 65% polüester, 

35% puuvill, 200 g/m². 
Tugevdused: 100% Cordura®.

6902/0404 6902/8704

119.- 119.-

“FLEXI Work” 
liikumist nõudva töö jaoks.

 Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% 
ja kehtivad kuni 31.10.2016 või kuni kaupa jätkub!

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

 TALLINN
 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
 Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
 Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
 Pikk 2

 VILJANDI
 Riia mnt 42a

 JÕHVI
 Tartu mnt 30

 VÕRU
 Piiri 2

 VALGA
 Vabaduse 39

 NARVA
 Maslovi 1

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 

 TÜRI
 Türi-Alliku

 PAIDE
 Pikk 2

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7




