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ja meie elu muudab? Näiteks Eesti liikide punase nimestiku uued andmed
annavad panuse liigikaitsekorraldusse. Kogutud info põhjal selguvad üha
uued probleemid, mida edasi uurida. Agu Leivitsa sõnul on muu hulgas tarvis ühtset liigiandmete andmebaasi.
Inimene on teadaolevalt ainuke teadvusega liik. Seetõttu suudame edukalt koguda suuri andmehulki ja neid ka töödelda. Viimasel ajal
on inimese mõistusele appi tulnud
arvuti ja tehnoloogiad, mis võimaldavad analüüsida üha ulatuslikumaid
andmekogusid. Praeguseks on hästi
teada Eestimaa niidukoosluste hetkeseis, samuti kogunevad üha pikemad
andmeread, mis võimaldavad jälgida
koosluste ja konkreetsemalt taimeliikide arengut.
Rohkem andmeid tähendab täpsemat ülevaadet meie ümbruse oludest ja selle muutustest. Tuginedes
kogutud informatsioonile, on võimalik aina nutikamalt ja jätkusuutlikumalt looduskeskkonda hoida ja
kasutada. Nii annavad lendorava asustatud leiukohtade andmed lootust, et korraldatud
kaitse on olnud õigustatud.
Igaüks saab mõõta oma
kodu taga kasvava tammepuu
kõrgust, loendada talvel toidumajas käivaid linde või
uurida, mitu mugulat kartul keskmiselt
aiamaal juurde kasvatab. Eks ikka selleks, et olla teadlikum ja seeläbi loodusega targemalt
toimetada.

Toimetuse aadress:
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee

LA

oodus on üks nendest süsteemidest, mida me inimestena
pole ise loonud. Erinevalt eesti
keelest või riigikorrast oli see siin
juba enne meid. Meie oluline ülesanne ja võimalus on loodust ja elu lõputult uurida.
Seetõttu on tähtis esmalt mõista,
mis on loodussüsteemi osad ja kuidas on need omavahel seotud. Alles
seejärel saab asuda täpsemaid andmeid koguma. Kuidas aga otsustada,
mida ning mis meetoditega mõõta ja
uurida? See on loodusteaduste alatine küsimus.
Tänapäeval suudame sentimeetri
täpsusega mõõta Ootsipalu puuhiiglasi või Jägala jõe vooluhulka suurvee
ajal. Kuidas aga mõõta näiteks linnulaulu või sookailu lõhna? Kas peakski? Tuhat aastat tagasi ei osanud unistadagi, et suudame mõõta oma koduplaneedi ümbermõõtu või loendada
saatjatega märgistatud kalu jõgedes.
Janu uue informatsiooni järele on
aina kasvanud. Oleme looduse uurimisel üha täpsemad ja
võimekamad. Siiski on enne
targem küsida, milleks ning
mis huvide taustal üldse
loodust mõõta. Müstilisest
ja senini suuresti tundmatust saame iga päev avastada
midagi uut: alati on võimalus leida looduse
võrgustikest uusi
seoseid
ning
kasvõi siduda
seniste teadmistega täiesti uuel eesmärgil.
Mida kogutud
teabega
teha ning kuidas see loodust
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„Meri algab siit“ juhib tähelepanu
vett reostavatele sigaretikonidele
Foto: Andre Pichen

A

ugustis alanud kampaania
„Meri algab siit“ käigus märgistatakse Eesti viieteistkümnes linnas kokku ligi tuhat kanalisatsiooniluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu kujutavad keskkonnale koos sademeveega Läänemerre
sattuvad sigaretiotsad.
Maha visatud suitsukonisid peetakse praegu üheks suurimaks prügiprobleemiks. Suitsetajatele omane
komme poetada konisid loodusesse
või vihmavee restkaevudesse kätkeb
endas suurt keskkonnaohtu, millest
inimestel pole tihti aimugi. Arvatakse,
et sigaretikonid on biolagunevad või
puhastusjaama,
et nad jõuavad vee
kuid nad satuvad koos vihmaveega
lähimasse veekogusse.
Sigaretifilter sisaldab tselluloosatsetaati ehk plasti, mis laguneb väga aeglaselt. Uuringute järgi säilib selline sigaretiots looduses vähemalt 10–12 aastat. Umbes kuuest triljonist igal aastal suitsetatud sigaretist jõuab ligikaudu neli triljonit sigaretifiltrit loodusesse. Merekaitseorganisatsiooni Ocean
Conservancy uurimistöö andmeil leidub sigaretifiltreid maailmameres üle-

Läänemere ääres asuvates linnades kirjutatakse luukide juurde „Meri algab siit“,
aga näiteks Tartus „Emajõgi algab siit“
kaalukalt rohkem kui muud sorti prügi.
Arvatavasti satub Eestis igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi
miljard suitsukoni. Suitsetajate hulgas on enim levinud filtriga sigaretid,
kuid just filter ongi see osa suitsukonist, mis põhjustab keskkonnale kahju.
Vees mureneb sigaretikoni väikesteks
osadeks, mikro- ja nanoplastiks, ning
ookeanidest, meredest ja teistest veekogudest aurustuva vihmaveega jõuab see
ringiga tagasi meie toidulauale, mulda
ja kõikidesse elukeskkondadesse.
Suitsuotste ohtlikkust keskkonnale suurendavad veelgi neis sisalduvad

keemilised ühendid, millest suur osa
on mürgised ja vähki tekitavad. Maha
visatud suitsukoni filtris on peidus
ligi 40 ohtlikku kemikaali, sealhulgas
tõrvained, kantserogeenid, raskmetallide soolad. Sigarettide filtrites leiduv
nikotiin võib veekeskkonnas ligunedes põhjustada veeloomadele neuroloogilisi kahjustusi ja arenguhäireid.
Filtrites sisalduv plii on organismidesse kuhjuv raskmetall, arseeniühendid aga otseselt surmavad. Korduvate
uuringute põhjal on sigarettides sisalduvate keemiliste ühendite seas üle 50
kantserogeeni, mis võivad põhjustada
magevees elavatele selgrootutele ägedat mürgitust või hiljem surma.
Veekaitsekampaania sai alguse
Prantsusmaa väikelinnast Combs-laVille’ist. Nüüd on see jõudnud paljudesse Euroopa riikidesse, mille elanikud on tunduvalt teadlikumad ja
reostavad vett vähem. Projekti „Meri
algab siit“ (koduleht www.merialgabsiit.ee) toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
MTÜ Pühapäevane Prügikoristus
Piknikuga / Loodusajakiri

Üleliigsed õunad saab anda toidupangale
Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia

M

ullu loodi projekt Õuna
stop, mille käigus said
Tallinna ja Paide inimesed oma aia üleliigsed õunad soovijatele tasuta ära anda. Õunastopi
esimesest hooajast saab lugeda Eesti
Looduse 2019. aasta detsembrinumbrist (lk 11).
Tänavu laieneb Õunastop toidu
panga abil üle Eesti ja aiapidajad saavad ülearused õunad viia lähimasse
toidupanka. Kui õunu on väga palju
(vähemalt 200 kg), saab Tallinnas ja
selle lähiümbruses tellida nende veoks
toidupanga auto. Õunahuvilised

Õunakastid, kust iga soovija võis
võtta värskeid kodumaiseid õunu ja
kuhu õunauputuses vaevlevad aiaomanikud said oma saagi tuua, asusid mullu näiteks Tallinna kesklinna
parkides ja mitmes lasteaias

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

peaksid kõigepealt võtma ühendust
lähima toidupangaga ning uurima,
kas õunu on saadaval.
Kui kohalikul kogukonnal on
huvi rajada Õunastopi peatus, kuhu
saaks õunu tuua, tasub Õunastopiga
ühendust võtta. Samuti otsitakse tänavu vabatahtlikke, kes oleksid nõus aitama aiaomanikel
õunu korjata. Päevakajalist infot
saab Õunastopi kodulehelt ouna
stop.yu.ee ja Facebooki-rühmast
„Õunasõbrad“.
Õunastop/Loodusajakiri
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Hiidlased pakuvad turistidele
mugavat viisi olmeprügist lahti saada
Foto: Hergo Tasuja

H

iiumaa vald pakub turistidele kuni septembri lõpuni mugavat võimalust olmeprügist vabaneda. Hiiumaa külaline,
kel pole prügiveolepingut, saab osta
25-liitrise prügikoti ja selle hiljem
ära anda videovalvega jäätmepunktis, kuhu on paigaldatud erimärgisega
olmejäätmekonteinerid.
Emmaste osavallavanema Hergo
Tasuja sõnul sai idee alguse sotsiaalmeediast. Prügikotte, mille eest on
varem makstud, kavatsetakse müüa
ka järgmisel suvel. Kotid on müügil ainult turismihooajal, kuna muul
ajal ööbivad külalised pigem tuttavate
juures või majutusasutuses, kus saab
jäätmeid ära anda.
Tuleval aastal plaanivad hiidlased
prügikotid müüki panna varem ja tõenäoliselt pikemaks ajaks. Samuti soovitakse seda laadi prügikottidest vabanemist lihtsamaks muuta. „Peamine välja
tulnud kitsaskoht on see, et kotte ei ole
võimalik ära anda sadamates. See või-

1 euro ja 70 senti maksvale prügikotile on trükitud Hiiumaa olmejäätmete äraandmise kohtade kaart. Koti hind sisaldab olmeprügi käitlemise tasu
malus tuleb tekitada. Eriti oluline on
see Heltermaa sadama puhul. Praegu
on konteinerid nii Heltermaa kui Sõru
sadamast umbes viie kilomeetri kaugusel ja sadamasse sõites jäävad tee

äärde. Samas saame aru, et oluline on
teenus kasutajale võimalikult mugavaks teha,“ ütles Hergo Tasuja.
Hiiumaa vald / Loodusajakiri

T

artu ülikooli botaanikaaias
saab 20. septembrini vaadata zooloogiateadur Villu
Soone fotonäitust „Mesilaste mitmekesine maailm“. Näitus on lahti
iga päev 10–17; tuleb osta botaanikaaia pilet. Kasvuhoonetesse ja
botaanikaaia avamaale on paigutatud tolmeldajate infotahvlid ning
juunist on botaanikaaias asunud
putukahotell.
Fotonäitus tutvustab mesilaste mitmekesisust ja ka teisi putukaid, kes on mesilastega lähemas
suguluses või kelle elutegevus sõltub
mesilastest. Näitus ei piirdu ainult
fotode ja tekstidega. Avades näitu-
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sel QR-koodi, saab andmeportaalist
eElurikkus teada, kus ja millal foto
on tehtud või liigi kohta rohkem teavet otsida.
Et anda kohtumistele putukatega
ja neist tehtud fotodele lisaväärtus,
talletab Villu Soon kõik vaatlused
koos täpsete leiuandmete ning fotodega Eesti elurikkust koondavasse andmebaasi. Nii saab kõik fotod
koos leiuandmetega avalikult kätte.
Tänavu on Villu Soon Eesti Looduse
juuli- ja augustinumbris põhjalikult
tutvustanud ka meie herilasi.
Tartu ülikooli botaanikaaed /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Villu Soon

Tartu ülikooli botaanikaaias
näeb fotonäitust mesilastest

Urukimalane (Bombus subterraneus)
on kolmanda kaitsekategooria liik,
kes teeb pesa maa alla

Sõnumid

E

esti teadusagentuur on välja
andnud Gaia hariduse käsiraamatu „Tervikliku eluviisi
alused“. Selle on koostanud Tallinna
ülikooli ökoloogiakeskuse teadlased Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp.
Peatükkide autorid on Mihkel Kangur,
Toomas Trapido, Ahto Kaasik, Ave
Tuisk, Paavo Eensalu, Riinu Lepa,
Liina Järviste, Liisa Puusepp ja Piret
Räni.
Gaia haridusmudel on sündinud
vajadusest edasi anda ökokülade rajamisel omandatud kogemusi, kuidas
otsida eluviisi, mis tagaks samal ajal
nii üksikisiku, kogukonna kui ka inimkonna jätkusuutlikkuse. UNESCO on
tunnustanud Gaia haridusprogrammi kui kogu maailmas rakendatavat
säästva arengu hariduse mudelit, mis
sobib nii formaal- kui ka mitteformaalhariduse süsteemile.
Gaia hariduse esimene aluspõhimõte on õppida pea, südame ja kätega. Pea tähistab uue info kogumist,
sortimist, hindamist ja kasutamist.

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Allikas: Eesti teadusagentuur

Ilmunud on Gaia hariduse käsiraamat
Eesti
tuleviku heaks

TERVIKLIKU
ELUVIISI
ALUSED
Kvaliteetsem
teadushuviharidus

Gaia hariduse käsiraamat
Mihkel Kangur · Toomas Trapido · Ahto Kaasik
Ave Tuisk · Paavo Eensalu · Riinu Lepa
Liina Järviste · Liisa Puusepp · Piret Räni

Käsiraamat „Tervikliku eluviisi alused“
võiks köita haridusest ja kestlikust eluviisist huvitujate tähelepanu
Käeline tegevus aitab õppida ja teadmisi kinnistada kehalise kogemuse
kaudu ja teoreetilisi teadmisi järele
proovida. Südamele mõeldud tege-

vused arendavad emotsioone, eetikat,
väärtusi ja üldpädevust.
Kogu Gaia õpe peab ühtaegu toetama nii õppija, kogukonna kui ka
Maa arengut ning lõimima omavahel maailmavaatelisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi
aspekte. Need on määratletud hariduse alusväärtustena ka meie riiklikes õppekavades. Samal moel kirjeldab säästva arengu mudelit ka riiklik
strateegia „Säästev Eesti 21“.
Käsiraamatus seotaksegi eri riikide kogemus Eesti taustsüsteemiga. Teooriat ja praktikat on lähemalt selgitanud Eesti kogenud koolitajad. Raamatu saab alla laadida teadusagentuuri kodulehelt www.etag.
ee/tegevused/teadpop/teamepluss/
teadushuviharidus/teadushuvihariduse-raamatud/. Sealtkaudu saab ka
paberkujul raamatu endale koju tellida.
Eesti teadusagentuur /
Loodusajakiri

Seto suveülikool kutsub vii pääle
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Foto: Helen Külvik

S

eto instituut ootab loodus-, koduloo-, ajaloo- ja
muid huvilisi 13. septembril
oma traditsioonilisse suveülikooli.
2020. aasta suveülikool viib rahva
suure vee peale ehk Pihkva järvele,
Värska lahele ja Õrsava järvele ning
kannab seetõttu nime „Vii pääl“.
Laevafirma Seto Line laev viib
suvekoolis osalejad Värska lahel ja
Pihkva järvel kuni Lüübnitsani ning
teeb tiiru ka Õrsava järvel. Kõne all
on traditsiooniline kalandus, veeteede ajalugu, Värska lahe ja Pihkva
järve loomastik ja linnustik, järvemuda kasutamine, Värska lahe ranniku ajalooline asustuspilt ning piiriteema. Lektoriteks on legendaarne setost zooloog Nikolai Laanetu,
kes on kogu elu uurinud vee-elustikku, ning suveülikooli pikaaegsed lektorid arheoloogid Heiki Valk

Tänavuse Seto suveülikooli loengud
peetakse järvelaeva pardal

ja Arvis Kiristaja. Värska lahe linnustikku tutvustab Eesti ornitoloogiaühingu esimees Margus Ots;
kohal on politsei- ja piirivalveameti esindaja, kes räägib piiriga seotust. Kõik osalejad on oodatud ka
ise mälestusi, teadmisi ja arvamusi jagama.
Suveülikool koguneb 13. septembril kell 10 Värska sadamas.
Tagasi sadamasse jõuame umbes
kell 14. Riietuda tuleks ilmastikule
sobivalt ja võtta kaasa veidi toidupoolist, külma ilma korral termoses soe jook. Osavõtumaks on viis
eurot, selle saab tasuda kohapeal.
Huvilistel tuleb end hiljemalt
7. septembriks registreerida e-posti
teel aadressil info@setoinstituut.ee
või telefonitsi 529 4033.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Seto instituut / Loodusajakiri

Allikas: Eesti looduseuurijate selts

Teoreetilise bioloogia kevadkool oli
plaanitud aprillikuusse, kuid lükkus
eriolukorra tõttu septembrisse

Teoreetilise
bioloogia kevadkool
korraldatakse koos
geoloogidega

T

änavu peetakse XLVI
teoreetilise bioloogia
kevadkool ja XV geoloogia sügiskool 25.–27. septembril sõbralikult ühise katuse all Toosikannu puhkekeskuses Türi vallas. Ühisürituse teema
on „Tihedalt kooselamise teooria“. Ka kogumik tuleb seekord
ühine ja kannab nime „Schola
Biotheoretica et Geologica“.
Kavas on eriti põnevad ja mitmekülgsed ettekanded. Nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil
arutleme tiheasustuse (keskkonna)mõjude üle inimkonna heaolule, räägime linnaloodusest, uurime liikide kooselamise mustreid
nii praegu kui ka kaugemas geoloogilises minevikus ning mõlgutame mõtteid tiheasustuse tulevikusuundumuste üle. Teiste seas
vahetavad mõtteid nende teemade üle Erik Puura, Peeter Talviste,
Peeter Laurits, Marko Mägi, Veljo
Runnel ja Mihkel Kunnus.
Bioloogid saavad registreeruda
teoreetilise bioloogia kevadkooli veebilehel (elus.ee/tbk) ja geoloogid/keskkonnatehnoloogid
geoloogia sügiskooli lehel (sygiskool.ee/2014).
Eesti looduseuurijate selts /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Välismaalt

Foto: Arturo de Frias Marques / Wikimedia Commons

ALASKA

Alaska idalõhed kahanevad
USA teadlased on jõudnud ligemale 60 aasta jooksul kogutud andmete uurimisel järeldusele, et neli
idalõhe (Oncorhynchus) perekonna liiki veedavad üha vähem aega
ookeanis. Alaskal jõuavad jõgedesse kudema ühe pisemad lõhekalad.
Iga meres veedetud aasta suurendab tõenäosust, et kala suudab edukalt sigida, samas on meri muutunud üha ohtlikumaks kasvukeskkonnaks. Tõenäoliselt on põhjuseks eri
tegurite koosmõju, neist kõige olulisemad on muutuv kliima ja konkurents meres elutsevate kaladega [1].
Allikas: Nature Communications

KEENIA

Foto: Jonathan Wilker

Rauavaegus muudab
merikarbid jõuetuks
Söödavad rannakarbid kinnituvad
aluspinnale karbikiuste ehk büssusniitide abil. Need tugevad ja
samas väga painduvad kiud sisaldavad palju rauda. Hapestuvas meres
muutub raua kättesaadavus halvemaks ja mõjutab karpide kinnitusvõimet. USA Purdue ülikooli teadlased kasvatasid karpe erisuguse rauasisaldusega vees ja lasid neil alumiiniumplaatidele kinnituda. Seejärel lõigati kiud läbi ja mõõdeti, kui suurt
jõudu on vaja, et karp lahti tõmmata. Väikese rauasisaldusega vees kasvanud limuste karbikiused olid nõrgemad [2].
Allikas: EurekAlert

Allikas: Wikimedia Commons

MAAILM

Pandeemia on jätnud pitseri
Antarktise uurimisele
Briti Antarktika-teenistus tõmbab
oma uurimismeeskondade koosseisu koomale, kuna koroonaviirushaiguse puhangu korral ei suudetaks haigeid uurimisjaamades ravida. Mitme olulise uurimisprojekti
välitööd lükkuvad aasta võrra edasi. Näiteks jäävad hiigelsuurel Thwaitesi
liustikul tänavu katki uuringud, mida britid kavatsesid teha viie aasta
jooksul koos USA teadlastega. Samuti on koos teiste riikidega kehtestatud üliranged reeglid, et vältida viiruse jõudmist lõunanabamandrile [3].

Plaan Nairobi rahvuspark
taraga piirata kütab kirgi
Keenia vanim rahvuspark asub
kohe miljonilinna Nairobi külje
all. Viimastel kümnenditel on
seal vähenenud paljude liikide
arvukus. Läbi pargi on ehitatud
kiirtee ja raudtee, üha rohkem
tungivad sinna võõrliigid. Keenia
võimud soovivad nüüd tarastada ka pargi lõunakülje, et kaitsta elustikku ja hoida ära metsloomarünnakuid, mille eest peab
inimestele
kompensatsiooni
maksma. Kohalikud maasaid ja
ka looduskaitsjad on selle vastu,
kuna väidetavalt lõikab see läbi
loomade olulise rändtee [4].

Allikas: BBC

Allikas: The Guardian

Foto: Polargeo / Wikimedia Commons

ANTARKTIKA
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Allikas: PhysOrg

UUS-GUINEA

Uus-Guinea on maailma kõige
liigirikkama taimestikuga saar
Ligi saja botaaniku jõupingutusel
on valminud mitmekesiste troopikaelupaikadega Uus-Guinea ja
selle lähiümbruse saarte taimede
liiginimekiri. Selles on 13 634 soontaime ehk ligi viiendiku võrra rohkem liike kui näiteks Madagaskaril
või Borneol. Neist koguni 68% on
endeemid. Ligemale kolmandik
Uus-Guinea soontaimeliikidest
on puud, väga suur on ka käpaliste liigirohkus. Ennustuste järgi
võib järgmise poolsajandi jooksul saare liiginimestikku lisanduda
veel 3000–4000 soontaimeliiki [6].

Foto: Gail Hampshire / Wikimedia Commons

Soojenev kliima rikub
värbkaku toiduvaru
Värbkakk (Glaucidium passerinum) toitub närilistest ja väikestest lindudest. Hilissügisel öökülmade saabudes kogub ta toitu
pesakastidesse ja puuõõnsustesse tagavaraks. Kui ilmad on soojad, kipuvad hiirelaibad roiskuma, kuid kehval hiireaastal söövad
kakud ka selliseid varusid. Turu
ülikoli linnuteadlaste uuringu järgi
mõjutab riknev toidutagavara lindude arvukust: emaslindude taaspüügi tõenäosus uuringualal vähenes. Nad kas surid või olid sunnitud otsima paremaid jahimaid [5].

Foto: Axel Strauß / Wikimedia Commons

SOOME

Allikas: PhysOrg

AUSTRAALIA
Allikas: Pixabay

Nokkloom ei pelga suurlinna
Nokkloom (Ornithorhynchus
anatinus) on üks Austraalia eripärase loomastiku sümboleid,
kuid varjulise eluviisiga liigi
levik on siiani ebaselge. Nüüd
on liigi levilat asutud kaardistama keskkonna-DNA abil. Igast
elusolendist jääb keskkonda maha pärilikkusainet, mida saab
tuvastada üha tundlikumaks muutuvate meetoditega. Esimese
veeprooviuuringu tulemus on üllatav: nokkloomi võib ootamatult
tihti leida Austraalia suurimast linnast Sydneyst ja koguni sealsetest veekogudest, msi asuvad suurte maanteede ääres [7].
Allikas: Lääne-Sydney ülikool

Allikad:
1. www.nature.com/articles/s41467-020-17726-z
2. www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/acs-dil072420.php
3. www.bbc.com/news/science-environment-53699681
4. www.theguardian.com/environment/2020/aug/16/fencing-plan-for-kenyas-oldest-national-park-angers-maasai-and-conservationists-aoe
5. phys.org/news/2020-08-climate-freezers-pygmy-owls-overwinter.html
6. phys.org/news/2020-08-guinea-world-richest-island-flora.html
7. www.westernsydney.edu.au/newscentre/news_centre/feature_story/study_finds_signs_
of_platypus_paddles_in_surprising_sydney_waterways

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sõnumid

Eesti mesi saab oma DNA-testi

E

esti mee nime all müüakse mett, mille päritolu
on sageli kaheldav.
Seetõttu on Eesti mesinikud ja geeniteadlased asunud välja töötama mee
ehtsust kinnitavat proovi.
Selleks hakatakse analüüsima mees sisalduvat DNAd. Meditsiinis on DNAanalüüs laialdaselt kasutuses, kuid toiduainetööstuses on see üsna uus meetod.
Ter visetehnoloogiate
arenduskeskuse teadlased on juba hakanud Eesti
mesinikelt koguma meeproove eri maakondadest
üle Eesti. Proovide põhjal
luuakse Eesti mett kirjeldav
DNA-andmebaas. Kui meeproovi DNA on järjestatud,
otsivad teadlased kümnetest miljonitest pärilikkusaine järjestustest bioinformaatilisi
meetodeid, kasutades eri korjetai-

Foto: Madis Lutter

Tulevikus saab DNA-uuringuga
kindlaks teha, kas eestimaise
pähe müüdav mesi on kindlasti
siit pärit
mede, putukate (sh mesilaste)
või haigustekitajate DNA jälgi.
Analüüsi tulemusel koostatakse nii-öelda mee DNA-pass.
DNA abil saab suhteliselt
täpselt määrata, mis liiki taimedelt on mesilane nektari
või õietolmu korjanud. Mees
sisalduvad taimede ja putukate DNA jäljed kajastavad omakorda mee geograafilist päritolu. Kui mees leidub DNAjärjestusi taimedelt, mida
Eestis ei kasva ega ole usaldusväärsetest kohalikest meeproovidest leitud, siis jäävad võltsijad vahele.
Tervisetehnoloogiate arenduskeskus / Loodusajakiri

E

uroopa Komisjoni Eesti esindus ja keskkonnaministeerium on alustanud heategevusprojekti „Tekstiil ringlusse!“, mis
juhib tähelepanu inimeste tarbimisharjumustele ja ringmajandusmudelile.
Taaskasutust väärtustav disainer Reet Aus on kujundanud sarja
kodutekstiile, mida hakatakse
tootma üle Eesti: vanglateenistus
õmbleb lapitekke, sihtasutus Hea
Hoog toodab põllesid, pajakindaid,
tekstiilist kotte, ilupatju ning väikseid vaipu töökeskustes Tallinnas,
Rakveres, Raplas, Uuemõisas ja
Võisikul. Materjalina pruugitakse
Uuskasutuskeskuse kogutud rõivaid ja kodutekstiile. Uued valmistooted jagatakse abivajavatele
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Projekt „Tekstiil ringlusse“ kuulutati
alanuks 14. augustil Paide arvamusfestivalil. Moekunstnik Reet Aus (seisab paremal) korraldas seal rõivaste
ümberdisainimise töötoa
hoolekandeasutustele.
Eesti inimesed toovad Uuskasutuskeskusse ühe kuu jooksul
70 tonni tekstiilitooteid; keskmine neljaliikmeline Eesti perekond

Foto: Henri-Kristian Kirsip / arvamusfestival

Kuhu panna kantud riided?
viskab aastas ära umbes 280 riideeset. Selleks et vähendada raiskamist, kahandada jäätmete mõju
keskkonnale ja inimeste tervisele,
on tähtis koguda jäätmeid liigiti. Jäätmed, sealhulgas tekstiilijäätmed, ei ole õigupoolest jäätmed,
vaid ressurss – materjal, mida on
võimalik uuesti ringlusse võtta.
Euroopa Liidu nõude järgi tuleb
tekstiilijäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguda alates 2025. aastast, kuid juba praegu peab astuma
selle nimel samme. Lisainfot projekti kohta saab keskkonnaministeeriumi kodulehelt www.envir.ee/
et/tekstiilringlusse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

EL küsib

Olavi Kurina, Eesti
maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur

Foto: erakogu

Kas ussitanud seened kõlbavad süüa?

A

ugustis ja septembris sagivad inimesed, noad-korvid
käes, mööda metsi ja otsivad õhtuseks kastmeks või sahvrisse varumiseks seeni. Seente viljakehasid korjates hindame enamasti kahte aspekti: millisesse liiki ta kuulub, st ega
seen ei ole mürgine või muud moodi
kahjulik, ja kas ta on ussiaukudeta.
Esimesel juhul on valik selge ja peale
enda teadmiste leiame abi paljudest
seeneraamatutest või internetist.
Teisel juhul on lugu natuke keerulisem: vahe ussitanud ja ussitamata seene vahel on õhkõrn, olenedes sageli korjaja kriitikameelest.
Pahatihti tekib kiusatus mõnd eriti
kaunist, kuid pisut ussitanud puravikku või pilvikut siiski korjata. Siin

peab kindlasti toonitama, et ka inimestele (väga) mürgised seened ussitavad ja väide „kõlbab seeneussile,
kõlbab ka inimesele“ on täiesti vale.
Seeneussid on enamasti kahetiivaliste, s.o sääskede ja kärbeste vastsed,
kes võivad olla eri suuruse ja kujuga. Makroseentes on teada kokku üle
700 liigi kahetiivalisi (vt Olavi Kurina
artiklit 2014. a Eesti Looduse septembrinumbris lk 14–17). Tegelikult
asustavad enamikku isegi väga noori
söögiseeni kas munakogumid või
nendest arenenud väikesed seeneussid, aga neid märkab alles spetsiaalselt otsides stereomikroskoobi või
luubi abil. Seega sööme iga seenekastmega ka sadu termiliselt töödeldud
mune või vastseid, ja ega nad mürgised või otseselt kahjulikud olegi.
Mõnevõrra oleneb ussikeste olemasolu meie seenetoitudes viljakeha töötlemise viisist: kupatamise ja praadimise
käigus ei jõua seeneussid põgeneda, ent

kui seene viljakeha aeglaselt kuivatada, lahkuvad ussid sealt vabatahtlikult.
Eestis ei ole olnud kombeks korjata ega
süüa silmanähtavalt ussitanud seeni.
Sügiseses seenemetsas annavad sellest
tunnistust lõigatud ja vedelema jäetud
seenekübarad. Osaliselt on kindlasti
tegu esteetilise tõrkega, kuid tugevasti
ussitanud seente söömist ei saagi soovitada, sest säärased seened on enamasti
vanemad ja nende viljakehad hakanud
juba lagunema.
Ka seeneusside kombed jätavad soovida: nende väljaheiteid leidub kogu viljakehas, seega on väike
osa seenest üks kord juba seeditud.
Õigupoolest on seente, sh ussitanud
seente, korjamise ja söömise tavades
nii piirkondlikke kui ka kultuurilisi
erinevusi. Kunagisel ekspeditsioonil
Venemaa põhjapiirkondadesse kohtusin kohaliku bioloogiga, kes korjas
seeni valimata ja jättis need ööseks
veepange, et ussid välja tuleksid.

Mismoodi muutuvad kalastusreeglid
ja kuidas see mõjutab pühapäevakalamehi?

Ü

mine on olnud igaühe enda otsustada. Mõistlik on tagasi vette lasta just
kõige suuremad isendid, sest nemad
annavad enim järglasi ja tagavad
tugeva kalapopulatsiooni.
Kui jääb mulje, et ühele piirangule
lisatakse teine, siis tegelikult see nii ei
ole. Ülemmõõdu käibelevõtt kalapüügiseaduses ei tähenda, et seda hakatakse kohe kõikjal rakendama. See seadustab lihtsalt uuendusliku võimaluse, mis
võib olla tarvilik kalavarude majandamisel. Sama lugu on ühes ööpäevas
püüda lubatud isendite hulgaga. Silmas
on peetud seda, et kalastaja saaks koju
viia mõistliku koguse kala. Kitsendused
seavad piiranguid ainult neile, kes ei
oska ise piiri pidada või müüvad harrastuspüügil hangitud kala.
Ühtlasi soovime anda harrastuskalastajatele lisavõimalusi. Näiteks on
plaanis lubada merel, välja arvatud
Pärnu lahel, vedada paadi järel üle

kolme spinningu. See puudutab peamiselt neid harrastajaid, kes soovivad
merel lanti järel vedades püüda lõhet
või meriforelli. Seda laadi püügiviis
on laialt kasutuses näiteks meie põhjanaabritel ja Eestiski on see muutunud populaarsemaks.
Samuti on päevakorral lubada rohkem paindlikkust harrastuskalastajatele, kes püüavad nakkevõrkudega. Tihti
minnakse võrguga püüdma kahekesi,
kuid praegu tohivad need kalastajad
võrgud püügile asetada nii, et võrkude vahekaugus on igalt poolt vähemalt 100 meetrit. Kavatsetava muudatusega antakse sellistele kalastajatele
võimalus asetada püügivahendid ühte
jadasse. Muidugi tuleb siin arvestada seda, et mõlemad püüdjad peavad
olema kohal nii võrgu vettelaskmise
kui ka väljavõtmise ajal. Muudatusega
ei saa keegi õigust kellegi teise nimel
võrke sisse heita.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: erakogu

Indrek Ambos, keskkonnaministeeriumi
kalavarude osakonna
peaspetsialist

ks olulisimaid muudatusi puudutab
ööpäevaseid püügilimiite.
Siiani oli teatud liikidele, nagu meriforell, lõhe, ahven, aga ka jõevähk,
kehtestatud ööpäevane püügipiirang.
Nüüd tahetakse lisada veel mõni liik,
näiteks haug, koha, jõeforell ja latikas. Osal liikidel, nagu lõhe ja meriforell, määratakse ka merest püütavate
isendite piirnorm (siiani on limiidid
kehtinud ainult jõepüügi kohta).
Plaanis on võtta kasutusele mõiste „ülemmõõt“. Mõne liigi puhul võib
see olla tähtis kaitsemeede muude
piirangute asemel. Viimastel aastatel
on kalastajad püüdnud suuri lõhesid ja hauge. Nende vette tagasilask-
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Euroopa kuulsamaid
loodusmuuseume
Iirimaa
loodusmuuseum
Muuseum avati 1856. Dublini
muuseumi kogudes on üle kahe
miljoni eksemplari Iirimaalt ja kogu
maailmast. Iirimaa saalis saab uudistada kohalikke liike, sealhulgas väljasurnud iiri hirve (Megaloceros
giganteus) skeletti. Väljapanekusse kuulub ka
hiidhai.

Foto: Brian McNeil

Šotimaa
rahvusmuuseum

Oslo ülikooli
loodusloomuuseum
Sai alguse ülikooli
botaanikaaia loomisega 1814. aastal. Nüüdne
asutus hõlmab zoloogia-,
Foto: Daderot
botaanika- ja geoloogiamuuseumi. Oslo botaanikaaias on umbkaudu 35 000 taime, 7500 liiki ja need kõik
on mahutatud 60 hektarile.

Edinburghi
kuninglik botaanikaaed
Botaanikaaias on umbes
100 000 taime rohkem kui
13 500 liigist, aed võtab
enda alla 28 hektarit,
kasvuhooneid
on 10.

Koosneb kahest
muuseumist: ühes
käsitletakse Šoti muistiseid, kultuuri ja ajalugu ning teises
tehnoloogiat, loodust ja maailmakultuuri. Põnevaimad eksponaadid
on Tyrannosaurus rex’i kivistis ja muumiamask.

Foto: Daderot

Edinburgh

Dublin
London
Brüssel

Pariis

Londoni
loodusloomuuseum

Foto: Helar Laasik

Riiklik
loodusteaduste
muuseum Madridis

Londonis on üks maailma
suuremaid looduslookogusid:
80 miljonit eksemplari botaanika,
entomoloogia, mineraloogia,
paleontoloogia jt valdkondadest. Paljudel kollektsioonidel
on erakordne teaduslik-ajalooline ja esteetiline ning kultuuriline tähtsus.

Muuseumi rajas 1771. aastal
kuningas Carlos III. Esialgne
kollektsioon ja raamatukogu
on pärit Hispaania ärimehelt
Pedro Franco
Davilalt, kes
annetas need
Hispaania
kuningakojale.
1984. aastal
renoveeriti
ajakohaseks
muuseumiks.
Foto: Tiia Monto
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Foto:
André Alliot

Prantsusmaa
loodusloomuuseum
Asutuse rajas 1635. aastal kuningas
Louis XIII kuningliku ravimtaimede
aiana. Muuseum koosneb 13 harust,
millest neli on Pariisis. Üldsus saab tutvuda
Madrid
mineraloogia- ja geoloogiakogu, paleontoloogia- ja võrdleva anatoomia kollektsiooni ning botaanika- ja evolutsioonikoguga. Botaanikakollektsiooni kuulub
suur taimekogu, milles on
Brüsseli
8 miljonit herbaarloodusmuuseum
eksemplari.
Brüsselis asub üks maailma suurimaid dinosauruste saale, kus on
Genova
30 täielikku iguaanodoni skeletti.
loodusloomuuseum
Seal on välja pandud ka Tyrannosaurus
Rajati 1867, kui linna raad oli
rex’i ja stegosauruse skelett.
pärinud kaks kogu: kivimi-, minePüsiekspositsioonis võib näha
raali- ja fossiilikogu ning teokarbika putukaid, koorikloomi ja
kogu. Giacomo Doria kingitud kolmineraale ning linnalektsioon oli kolmas, see hõlmas
loomade elu.
tema uurimisretkedelt kaasa toodud eksponaate. Praegu kuulub
kogudesse ligikaudu 4,5 miljonit
museaali.
Foto:
Sputniktilt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Rootsi
loodusmuuseum
Stockholmis
Rajatud 1819.
Hea võimalus õppida
tundma loodust alates
mineraalidest kuni karukoobaste ja sipelgapesadeni. Muuseumis on ka
IMAX-i kino ja Rootsi suurim planetaarium.

Soome loodusloomuuseum Luomus
Kollektsioonid hõlmavad botaanika-, zooloogia-, geoloogia- ja paleontoloogiaeksponaate kogu maailmast. Luomus on nii uurimiskui ka õppeasutus. Muuseumi
sümboliks on saanud selle ees
olev põdraskulptuur.

Läti loodusmuuseum Riias

Foto: Daniel Åhs Karlsson

Kopenhaageni
botaanikaaed
Helsingi
Oslo

Stockholm

Kümnel hektaril asub 27
kasvuhoonest koosnev ajalooline
kompleks, rajatud 1870.
Ühes kasvuhoones kasvavad arktilised taimed ja teises hulk palmlehikulisi, millest mõned on
üle saja aasta vanad.
Riia

Foto: Daderot

Riiklik Darwini
muuseum Moskvas
Moskva

Vilnius

Kopenhaagen

Asutati 1845.
Esimene kogu saadi muuseumi rajajate annetustest.
Üle 200 000 eksponaadi
Lätist ja teistest maailma
piirkondadest.

Rajati 1907. aastal ja oli esimene bioloogilise evolutsiooni muuseum maailmas. Koosneb kolmest ehitisest, kus
on pinda üle 20 000 m2. Kollektsioonides on umbes 400 000 säilikut.

Berliini loodusloomuuseum
Seitse püsiekspositsiooni: dinosauruste maailm, Maa ökosüsteem, kosmos
ja päikesesüsteem, evolutsioon, mineraalid, linnud ja kohalikud loomad
ning märgpreparaadid ja -kujutised.

Berliin

Foto: Anagoria

Liptovský Mikuláš
Viin

Foto: kodiak

Genova

Viini
loodusloomuuseum

Slovakkia
koopamuuseum
Asub kunagises jesuiitide
kloostris. 1949 toodi sinna Slovakkia karstimuuseumi kogud.
Püsinäitused käsitlevad Slovakkia karstialasid, koopaid
ja kaitsealust
loodust.

Kogumist alustati üle
250 aasta tagasi. Muuseumis
on umbes 30 miljonit eksponaati, siit saab ülevaate loomariigist,
mineraalidest, meteoriitidest,
kivististest, dinosaurustest,
Maa ajaloost ja antropoloogiast.

Vilniuse ülikooli
zooloogiamuuseum

Foto: Cybersky

Rajamine on seotud Leedu suurvürstiriigi
ülikooli looduslookateedriga 1774–1781.
Esimesse kogusse kuulus umbes 3000 eksponaati. 1855 läksid selle muuseumi kogud
üle hiljuti asutatud Vilniuse ajaloomälestiste
muuseumi. Eraldi väljapanek on merevaigu
sisse kivistunud putukatest.

Foto: Gabishark

Irákleio

Kreeta
loodusmuuseum

Kreekas Kreeta saarel Irákleio
linnas asuva muuseumi põhivaldkond on Vahemere idaosa taimeja loomariik. Seal on ka maaväAllikad:
rina imitaator ja interaktiivinspirock.com/natural-historysed eksponaadid lastele. Muumuseums-in-europe
seumi juurde kuuluvad
visitberlin.de/en/museum-furnaturkunde-museum-natural-history#/
akvaariumid kohaliku
visitoslo.com/en/product/?tlp=
mereelustikuga.
2982783&name=Natural-History-Museum
luomus.fi/en
en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Natural_History,_France
esmadrid.com/en/tourist-information/museo-nacional-de-ciencias-naturales#
smopaj.sk/en

Foto: Bjørn Erik Pedersen
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Aegna loodusmaja jagab
huvilistele tasuta loodusteadmisi. Maikuust sügiseni korraldatakse õpperetki, õuesõpet, looduslaagreid ja suvekoole.
Tallinna loomaaia
keskkonnahariduskeskuses on olemas
moodne laboratoorium, põhjalikud õppematerjalid ja avarad ruumid
loengute
ja ringide
jaoks.

Tallinna botaanikaaed. Foto: Helar Laasik

Ristna külastuskeskuses
saab uudistada
vahetuvaid näitusi, nuputada,
mängunurgas
mängida ja
meisterdada
või loodusfilme
vaadata. Abihoones paelub
tähelepanu
väljapanek
„Mere kaubamaja“ ja ülevaade Kõpu poolsaare
loodusväärtustest.

Tallinna botaanikaaeda
tasub alati külastada. Saab
Eesti
näha Vahemere igihaljast
loodusmuuseum
metsa, jalutada Ameerika
Foto: Helar Laasik
ja Aafrika kõrbetes, nautida
vihmametsa lopsakust, heita pilgu Austraalia ja
Uus-Meremaa omapärastele taimedele. Silmaringi
laiendavad ka huvitavad näitused.
Nõva külastuskeskus asub Perakülas.
Tegevust leiavad nii noored kui ka eakamad: saab vaadata filmi „Maa, mis tõuseb
merest“, osaleda liivamaailma avastusretkel mikroskoobiga.

Eesti loodusmuuseum
on tunnustatud maailmatasemel näituste ja kogudega Tallinna
kompetentsikeskus, mille siht botaanikaon kujundada loodust väärtus- aed
tavaid hoiakuid.
Silma
õpikoda
hõlmab
õppehoone,
majutushoone ning väikese koduloomapargi.

Ristna külastuskeskus
Foto: Helar Laasik

Palade loodushariduskeskus
LÄÄNEkorraldab laagreid,
MAA
konverentse, näituTuuletorni
si, loodusretki ja
elamuskeskus
praktilist loodusannab nii täiskasvanutele
õpet. Kivimite
kui ka lastele võimaluse
õppehoones saab
avastada Hiiumaad mitMatsalu rahvuspargi
põhjaliku ülevaate
mel moel: ekspositsiookülastuskeskus PeniHiiumaa maastinid, animatsioonid
jõel võimaldab tutvuda
kest, geoloogilisest
ja mängud.
Matsalu rahvuspargi
minevikust, kivistiseripäraga: Euroopa
test.
suurimad looduslikud
SAAREMAA
luhad, roostik, Kasari
alamjooks, ranna- ja
puisniidud ning puistud.

HIIUMAA

Tuuletorn. Foto: Helar Laasik

Viidumäe looduskeskus
asub Audakus. Püsinäitus
käsitleb Viidumäe looduskaitseala väärtusi ja pärandkultuuri.

Kaali külastuskeskuse
ehitamisel on väga palju
kasutatud looduslikku
Selgase dolomiiti.

Soomaa külastuskeskus. Foto: Aivar Ruukel

Kabli külastuskeskus paikneb Liivi lahe
kaldal. Sügisrände ajal on
harukordne võimalus osaleda lindude rõngastamises ja hankida teadmisi lindude rändest. Üksiti saab
teavet nahkhiirte ja kiilide
rände kohta.

Eestimaal on hulk põnevaid suuremaid looduskeskusi ja kaks loodusmuuseumi.
Kõiki keskusi vaata www.keskkonnaharidus.ee. Enamik kaardil märgitud keskusi
pakub ka õppeprogramme.
Allikad: RMK, keskkonnaamet, keskuste kodulehed
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PÄRNUMAA

Pernova loodusmaja külastuskeskus jagab teadmisi kodukoha
ja laiema maailma looduse elurikkuse kohta. Huvilisi paeluvad
kuppelekraaniga kerakino, talveaed, lemmikloomaruum, filmiruum, helide koobas ja väljapanekud loodusest.

Eesti
loodusmuuseumid
ja valik looduskeskusi
14

Simisalu
loodusmaja
asub Kõrvemaal. Piirkonda jäävad kaunid metsad ja
RAPLA- rabad, A. H.
MAA
Tammsaare
muuseum Vargamäel.

HARJUMAA

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Soomaa
külastuskeskus asub
keset Soomaa rahvusparki. Siin
saab vaadata Soomaa
loodust, loomi ja linde
tutvustavaid
õppefilme,
rändnäitusi
ja püsiekspositsiooni.

Sagadi metsamuuseum
tutvustab Eesti metsa ja
pärandkultuuri, sealhulgas jahindust ja
puidukäsitööd.
Siin võib
näha põliseid ja
moodsaid metsakasutusviise, töövahendeid, jahitrofeesid, seeni, putukaid jm.

Oandu külastuskeskus Lahemaa
rahvuspargis annab ülevaate Lahemaa loodusest ja
seal matkamise
võimalustest ning
metsa kasvatamisest ja tarvitusest
läbi aegade.

Aegviidu külastuskeskus
asub Kõrvemaa kaunite metsade ja
järvede keskel Aegviidu alevi südames.

Kirna õppekeskuses
paikneb AlamPedja looduskaitseala ekspositsioon.
Võrtsjärve
külastuskeskus
Emajõe alguses
Rannu-Jõesuu
puhkealal
on ehitatud ökoloogilistest materjalidest.

Tartu ülikooli botaanikaaed: põhjalik süstemaatikaosakond, kasvuhooned, saab tutvuda üle poolte Eesti looduslike taimeliikidega ja sammaldega.

Sagadi metsamuuseum. Foto: Eda Tetlov

LÄÄNE-VIRUMAA

Porkuni
paemuuseumis
Porkuni linnuse
säilinud väravatornis on rikkalik
kollektsioon paenäidiseid üle Eesti.
JÄRVA- Läbi torni viie korMAA ruse on võimalik
saada ülevaade
Eesti rahvuskivist –
paekivist.

Tartu ülikooli botaanikaaed. Foto: Helar Laasik

IDAVIRUMAA

Tooma looduskeskus. Foto: Elo Raspel

Iisaku
looduskeskus
on energiasäästlik, muu
hulgas kasutatakse päikeseja tuuleenergiat, hoonel on
mätaskatus. Teabetahvlid
tutvustavad tamme eluringi ja Virumaa 40 suuremat kaitsealust
objekti.

Tartu loodusmajas
saab üle 600 õpilase
igal aastal tunda huvikoolis avastamisrõõmu ja ammutada
uusi teadmisi.

Kauksi külastuskeskus Peipsi põhjaranniku puhkealal annab ülevaate kohaliku looduse eripärast, eelkõige Peipsi
järvest.

Endla looduskeskus
asub Tooma külas aja„Peipsi järve elu tuba” on püsinäitus Kasepääl
loolises sookooli hooPeipsi infokeskuses. Vaatluse all on 37 järves elavat
nes. 2013. aastal uuenkalaliiki.
datud püsinäitus annab üleLuua arboreetumis ehk puittaimede
vaate
Elistvere
kollektsioonis on kaks põhiosakonda:
Endla
külastuskeskus vabakujulise maastikupargina rajaloodustud taimegeograafiline kollektkaitsealast.
Jääaja keskus
sioon ning sortide ja vormide
kollektsioon, mis on kujundaTÜ botaanikaaed
tud regulaarse iluaiana.
TARTUMAA
Tartu loodusmaja

Foto: Helar Laasik

Tartu ülikooli
loodusmuuseum
Püsinäitusel saab teha rännaku läbi
Maa elusa ja eluta looduse arenguloo
universumi tekkest praeguse loodusliku mitmekesisuseni.
Maa ajaloo ehk geoloogia saalis aitavad kivimid ja kivistised avastada meie
planeedi ja selle elustiku kujunemislugu. Elurikkuse saal tutvustab maailma elustiku liigirohkust. Elumustrite
ehk ökoloogia saalis saab tutvuda
looduslike koosluste, luustike ja eksootiliste elusloomadega.

TÜ loodusmuuseum

Vapramäe loodusmaja ekspositsioon võimaldab loodust
tundma õppida mitmesuguste mängude, viktoriinide
ja katsetuste teel.
Kiidjärve
VILJANDIMAA
külastuskeskus
PÕLVAMAA
asub Ahja jõe kaldal.
Otepää
Väliõppeklassis saab
Järvemuuseum. Foto: Eda Tetlov
looduskeskuses
Pähni
tutvuda metsasaab vaadata
külastustüüpide ja -eluVALGAMAA
püsinäitust OteTartu ülikooli loodusmuuseum. Foto: Helar Laasik
keskuse läheringiga.
pää kõrgustiku
dal paiknevad
Jääaja keskus Saadjärve kaldal Äksis
maastikest ja
maailmakuulsad
Mammut jääaja
on kogu perele mõeldud elamuskeslooduspargist.
keskuses
metsa kõlakojad ja
kus. Siin saab meeliköitva ülevaaFoto:
kiviviske kaugusele
VÕRUMAA
te sellest, kuidas on aastatuhanRiina
jäävad Paganamaa
Mägi
dete jooksul kujunenud maaVõrtsjärve
ja maaliline Korneti
ilm ja Eesti loodus, ning tutõppekeskuse
küla Lätis.
Karula
vuda elusuuruses eelajaloojärvemuuseumi
külastuskeskus
liste loomadega.
põhiväljapanekusse
asub Karula rahvuskuuluvad elusad Eespargi südames. SooElistvere külastuskeskus
ti mageveekalad.
vi korral koostatakse
jagab loodusteadmisi ja annab
Mujal Eestis ei ole
rühmadele mitmevõimaluse vaadelda metsloomi
nii palju mageveekesiseid programme,
nendele omases keskkonnas.
kalade liike ekspokuhu on võimalik kaaMaailmakuulsad metsa kõlakojad
neeritud.
sata kohalikke talusid.
Foto: Anni Uibu
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Foto: Toomas Kukk

Looduskaitse 110

Ükski idee ei ole tõhus, kui ei ole koostööd: riigi tasandil, kohalike elanike ja kogukondadega. Juhtmõtted peavad kindlasti
olema teaduspõhised. Ideid tuleb suuta rakendada ja saada lai toetus ühiskonnas

Loodushoiumõtte areng

Eesti roll maailma looduskaitses
Pidades silmas looduskaitse 110. aastapäeva, võime küsida, millised on olnud teedrajavad üritused ja juhtmõtted.
Kuidas on kujunenud olulisemad loodushoiumeetmed?
Kui kiiresti ja mismoodi on ideed jõudnud Eestisse? Kas
oleme mõnes valdkonnas olnud maailmas esirinnas? Kes
on meile vahendanud loodukaitseaateid või levitanud
Eesti loodushoiuideid maailmas?
Kalev Sepp

S

amuti võime küsida: millised
on need praegused uudsed
ideed, tõekspidamised, teadmised ja töövahendid, mis määravad
loodushoiu lähitulevikus, või kuidas
on kujunenud ja keskkonnakorraldus võtnud omaks nüüdse loodushoiu põhimõisted, nagu „elurikkus“,
„sidusus“, „ruumiline kaitsekorraldus“, „loodushüved“ jne.

16
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Teaduslik loodushoid Eestis enne
Vaika linnusaarte kaitseala. Enne
Vaika linnusaarte kaitseala loomist oli
teaduslik loodushoid maailmas arenenud juba ligi sada aastat. Euroopas,
eriti Saksamaal, oli laialdaselt kasutusel loodusmälestise mõiste ja aduti
vajadust neid hoida. Ernst Rudorff
nõudis oma 1878. aastal avaldatud
traktaadis „Moodsa elu suhetest loodusega“ põliste puude ja puuderühmade, allikate, ojade, jugade, küngas-

te, kaljude, rändrahnude jms kaitset
ning loodusmälestiste hooldust.
Eestis levitasid loodushoiu
ideid
loodusuurijate seltsi õpetlased.
Karl Ernst von Baer rõhutas vajadust kasutada elusloodust mõistlikult. Koos Carl Alexander Schultziga
avaldas ta 1859. aastal bioloogiliselt põhjendatud kalapüügieeskirjad „Määrused kalapüügi piiramiseks
Peipsi ja Pihkva järves“. Olgu märgitud, et Baer oli esimene teadlane
maailmas, kes tõestas dokumentaalselt ühe loomaliigi, Stelleri meriõhva,
väljasuremise inimtegevuse tõttu
(küünlarasva hankimine).
Ameerikast oli alguse saanud rahvusparkide idee. Pärast maailma
esimese, Yellowstone’i rahvuspargi loomist 1872. aastal asutati järgmistel kümnenditel tosin rahvusparki Põhja-Ameerikas ja Austraalias.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Loodusmälestise mõiste jõudis
Eestisse kiiresti, kuid esimese rahvuspargi, Lahemaa loomiseni kulus peaaegu 100 aastat.
1879. aastal pidas Gregor von
Helmersen loodusuurijate seltsis
ettekande suurtest rändrahnudest.
Ta rõhutas nende kaitse vajadust ja
nimetas Põhja-Eesti suuri rändrahne
geoloogilisteks mälestusmärkideks.
Helmerseni tuleb pidada eluta looduse kaitse mõtte algatajaks nii Eestis
kui ka kogu Tsaari-Venemaal.
Pärast 1910. aastat elavnes maailmas looduskaitse areng. 1913. aastal peeti Bernis rahvusvaheline loodushoiukonverents, eesmärk oli luua
rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon. See algatus jäi pikaks ajaks pelgalt ideeks. Alles 1948. aastal loodi rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN).
Eesti sai selle liikmeks 2007. aastal.
Hakati koostama esimesi rahvusvahelisi lepinguid loodusvarade kasutamise ja kaitse kohta. 1925. aastal jõustus
Svalbardi konventsioon (1920), millega Eesti liitus 1930. aastal. Riikliku
looduskaitse arendamine ja esimese looduskaitseseaduse vastuvõtmine
1935. aastal käis ühte jalga looduskaitse arenguga Euroopas. Loodi kaitsealasid, väärtustati loodusmälestisi,
tehti algust liigikaitsega.

arenduste ja looduse vahel. Heino
Luik on Stockholmi konverentsi tulemuste kohta öelnud: „Meil Eestis on
kõik need Stockholmis heaks kiidetud põhimõtted ruumilises keskkonnakorralduses kasutusel olnud aastaid. Oleme selles valdkonnas vaieldamatult maailmas suunanäitaja!“
Eesti on olnud maailmas esirinnas. Eesti teadlastel ja ekspertidel on
olnud tähtis roll mitme loodushoiu
idee arendajana. Nimetagem siin loodusalade sidususe, ökoloogilise võrgustiku, maastikulise mitmekesisuse,
keskkonnamajanduse ning terviklikku loodusalade majandamise kontseptsiooni. Kõrgel tasemel on loodusteadus ja -haridus.

Eesti teadlastel
ja ekspertidel
on olnud tähtis
roll mitme loodushoiuidee
arendajana.

ökoloogiline võrgustik, ühtlasi võeti
vastu Euroopa bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse strateegia
(PEBLDS). Alates 1995. aastast on
ökoloogilise võrgustiku planeerimine
rohevõrgustikuna käinud planeerimisseaduse järgi.
Üleriigiline planeering „Eesti 2010“
oli esimene nüüdisaegne planeering,
millega määrati kindlaks 12 rahvusvahelise ja üleriigilise tähtsusega
tugiala ning neid ühendavad põhikoridorid. Alates 2007. aastast on rohetaristu Euroopa Liidus kasutusele
võetud uuenenud kontseptsioonina,
n-ö vana vein uues pudelis. Viimastel
aastakümnetel on rohetaristu teooria
olnud taas leitud ideepõhine looduskaitseteooria, kus kesksed teemad on
öksüsteemne käsitlus ja ökoloogiliste
võrgustike toimimine.

Maastikuline mitmekesisus ja sidusus. Euroopa looduse terviklikule
käsitlusele pani 1970.–1980. aastatel
aluse arusaam elupaikade killustamisest ja isolatsioonist ning ökoloogilise sidususe kaost, mille tõttu kahaneb elurikkus ühtemoodi nii kaitsealadel kui ka neist väljaspool. Juba
1970. aastatel kavandati Euroopas,
sealhulgas Eestis, esimesed ökoloogilised võrgustikud.
Alates 1960. aastatest on Eestis
järjepidevalt arendatud ökoloogilise
võrgustiku ideed keskkonna kujundamisel (Jaan Eilart, Vaike Parker).
1980. aastateks olid ökoloogilise võrgustiku põhimõtted välja töötatud
ja neid rakendati füüsilises planeerimises (Jüri Jagomägi, Ants Raik).
Eesmärk oli toetada keskkonna iseregulatsiooni (kultuur)maastiku struktuuri kaudu, mille võtmetähtsusega
elemendid on kompenseerivad alad.
Samal ajal, 1970. aastate alguses,
hakati riikliku otsuse järgi kavandama linnade ümber rohelisi alasid.
Euroopa keskkonnaministrite konverentsil 1995. aastal püstitati eesmärk luua aastaks 2005 Pan-Euroopa

Funktsionaalne tsoneerimine ja
elurikkus. Praegusaja ühe olulise
teema, nimelt ökosüsteemi teenuste
ja hüve põhimõtteid kajastati Eestis
territooriumi funktsionaalses tsoneerimises, planeeringutes, millega
Eestis tehti algust juba 1970. aastatel. Maaparandusprojektis (Ülo Sults)
koostati maapiirkondade tsoneerimise (metsandus, põllumajandus, loodushoid, asulad jne) ja linnade funktsionaalsed planeeringud. Nende alusel andis projektidele kooskõlastuse
looduskaitsevalitsus (Veljo Ranniku,
Heino Luik jpt). Aastas kooskõlastati 500–700 projekti, eelkõige maaparandusprojekte. Lähtuti sellest, et
esmatähtis on tagada ökosüsteemide,
tervete kultuurmaastike võimalikult
suur mitmekesisus.
Elurikkuse tähtsusest looduse
toimimisel hakati üha enam rääkima 1960. aastatel, pärast seda, kui
Robert Treat Paine III oli 1966. aastal avaldanud uurimuse elurikkusest.
Ka Eestis propageeriti arusaama, et
looduskaitse peaks eeskätt seisnema
maastiku maksimaalse ökoloogilise
mitmekülgsuse hoidmises või loomises. Planeeringutes, eriti maaparandusprojektides, arvestati maastikuökoloogilisi printsiipe: hoida alles
rohkem ökotoope, mis võimaldavad
püsima jääda suuremal hulgal liiki-
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Rahvusvahelise keskkonnakaitse algus. Uued ideed loodushoius.
1972. aastal Stockholmis peetud ÜRO
inimkeskkonna konverentsil arutasid
maailma riigid esimest korda üheskoos maailma keskkonna- ja arenguvajadusi. Selle tulemusel loodi ÜRO
keskkonnaprogramm. Konverentsil
osales delegaate 122 riigist, ent IdaEuroopast ainult Rumeenia. Teised
sotsialistlikud riigid boikoteerisid üritust, kuna ÜRO ei olnud andnud osalemisõigust Saksa DV-le.
Konverentsil tehti kokkuvõte maailma keskkonnakaitseprobleemidest
ja lepiti kokku 26 arenguprintsiibis.
Rõhutati vajadust riikliku territoriaalse ja linnade planeerimise järele, keskkonnakaitses peeti tähtsaks
teaduspõhisust ja keskkonnaharidust.
Käsitleti loodusressursside kestlikku
kasutamist ja vajadust tagada tasakaal
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Looduskaitse 110
del, liigendada kultuurmaid teadlikult
hoitud looduslike kooslustega, jätta
puutumatuks veekogude kaldaribad
kui suurima ökoloogilise potentsiaaliga maastikuosad; luua tehisveekogusid maastiku rikastamiseks, hoida
ökoloogilise väärtusega maastiku
elemente (teeperved, üksikud puud,
kraavid, hoonete haljastus jne).
Eestis räägiti juba 1970. aastatel
maastikulisest ja bioloogilisest mitmekesisusest ning rakendati ökoloogilisi
põhimõtteid keskkonnakorralduses.
Maailmas muutus elurikkuse teema
aktuaalseks pärast seda, kui 1981. aastal oli IUCN-i 15. peaassambleel UusMeremaal Christchurchis tõdetud, et
maailm vajab elurikkuse konventsiooni. Sellest ajast sai elurikkusest
tähtsaim loodushoiu teema.
1992. aastal võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, mille
ka Arnold Rüütel allkirjastas Eesti
nimel. 2007. aastal toimus G8 riikide
kokkusaamine Potsdamis, kus Angela
Merkeli eesvedamisel kiideti heaks
„Potsdami algatus“. 2010. aastal püstitati 20 Aichi üleilmset elurikkuse
kaitse eesmärki. 2012. aastal loodi
elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES), millega Eesti ühines
2016. aastal.
Keskkonnamajandus ja keskkonnafond. Nõukogude Liidus oli keskkonnaökonoomika majandusteaduse
osa, eelkõige hinnati loodusressursside väärtust ja maksumust. Eestis
püüti aineliste väärtuste kõrval tähtustada ka looduse teisi väärtusi.
Loodusvarade hindamist õpetati juba
1970.–1980. aastatel Tartu ülikoolis.
Dotsent Ants Raik armastas sissejuhatavas loengus sageli küsida: „Iga loll
teab, kui palju maksab üks tonn liiva,
kuid kui palju maksab üks ruutmeeter Pärnu rannas? See on juba teaduslik küsimus, millele me siin õppeaines
püüame vastuse leida.“ Ka praegusel
ajal tasub näiteks arutleda, kui palju
maksab linnulaul metsas.
1984. aastal loodi Eesti NSV-s
keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse kasutamise vabariiklik
fond, kuhu laekusid keskkonnakaitseeeskirjade rikkumise eest määratud
18
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Hoia, mida armastad!

Vaieldamatult on igal inimesel
vähemalt üks idee, mis aitab
loodust hoida ja tulevikku paremaks muuta. Järjest olulisemaks
muutub Aveliina Helmi algatatud
„Igaühe loodushoid“. Kuid üksnes
sellest ei piisa – vajame uudseid
loodushoiuideid ja abinõusid, nii
kohalikke kui ka ülemaailmseid.
Millised praegused ideed ja põhimõtted muudavad loodushoidu
tulevikus? Mida vajame meie, loodushoidjad, et meie sõnum leiaks
ühiskonnas kõlapinda? Sellele on
keeruline vastata, ent me teame,
et ükski idee ei ole tõhus, kui ei
ole koostööd: riigi tasandil, kohalike elanike ja kogukondadega.
Need juhtmõtted peavad kindlasti
olema teaduspõhised. Ideid tuleb
suuta rakendada ja saada lai toetus ühiskonnas.

trahviraha ja kahjutasud. Fondi kaudu
rahastati ka ametkondadevahelisi
keskkonnakaitseprojekte. See fond oli
hilisema keskkonnafondi ja keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) eelkäija. Maailma Keskkonnafond (GEF,
Environment Facility) asutati hiljem,
1991. aastal. Eesti on olnud GEF-i
liige 1994. aastast.
Loodusteadus ja -haridus on Eestis
käinud käsikäes loodushoiu arenguga. Igal ajal on meil olnud silmapaistvaid loodusteadlasi ja haritlasi,
kes on suunanud looduskaitse arengut. Juba Carl Robert Jakobson pidas
tähtsaks suhtumist loodusesse, näiteks pidas ta õigeks austada kõiki
olendeid looduses ja pooldas mõtet
rajada paisudele kalatrepid.
Tsaari-Venemaa ajal levitasid loodushoiuideid baltisakslased,
(Karl Ernst von Baer, Gregor von
Helmersen, Alexander Theodor von
Middendorff ). 1920. aastal Fedor
Bucholtzi algatusel loodud LUS-i
looduskaitsesektsioon ühendas paljusid tuntud loodusteadlasi, kes mõjutasid loodushoiu arengut: zooloog

Johannes Piiper, geoloog ja paleontoloog Hendrik Bekker, metsateadlased
Oskar Daniel ja Andres Mathiesen,
zooloog Heinrich Riikoja, palünoloog
Paul William Thomson, ornitoloog ja
konservaator Mihkel Härms, botaanik Gustav Vilberg-Vilbaste. Kindlasti
tuleb lisada ka Teodor Lippmaa.
23. novembril 1955 asutati Eesti
NSV teaduste akadeemia looduskaitse komisjon. Selle liikmed (Eerik
Kumari, Endel Varep, Hans Trass, Karl
Eichwald, August Karu, Evald
Lall, Viktor Masing, Aleksander
Niine, Karl Orviku, Roman
Spor, Aleksander Valsiner ja Herbert
Viiding) taaskäivitasid looduskaitse Eesti NSV-s. Komisjoni on juhtinud Eerik Kumari (1955–1984), Arvi
Järvekülg (1984–1996), Vilju Lilleleht
(1996–1998) ja Urmas Tartes (1998).
Aastatel 2008–2015 tegutses Tartu
ülikoolis bioloogilise mitmekesisuse
tippkeskus (Frontiers in Biodiversity
Research, FIBIR). Selle eesmärk oli
uurida, miks erisuguse ajaloo ja inimmõjuga ökoüsteemide elurikkus
varieerub. Keskus ühendas kuut töörühma, mida juhtisid Martin Zobel,
Meelis Pärtel, Urmas Kõljalg, Toomas
Tammaru, Raivo Mänd ja Asko
Lõhmus. Keskusest on välja kasvanud hulk tunnustatud loodusteadlasi, nagu Leho Tedersoo, Mari Moora,
Aveliina Helm, Jaan Liira jt.
Eesti oli üks esimesi riike, kus
loodukaitseharidus võeti laialdaselt ülikoolide õppekavadesse. Tartu
riiklikus ülikoolis ja Eesti põllumajanduse akadeemias hakati looduskaitset õpetama juba 1958. aastal.
Maailma loodushoiu ajalukku on läinud Tartu üliõpilaste looduskaitsering, asustatud 13. märtsil 1958. aastal. Väidetavalt on see vanim üliõpilaste looduskaitseühendus maailmas.
1970. aastatel ühendas paljusid
loodusteadlasi UNESCO programm
„Inimene ja biosfäär“ (MAB), mis
algas 1971. aastal. Eestis sai programm alguse 1978. aastal. Esialgu
juhtis MAB-i komiteed Hans Trass,
hiljem Jüri Martin. Maailmas oli ainulaadne ka Eesti ökoloogiakogu, mis
loodi ELKS-i ja LUS-i ühise allorganisatsioonina 1983. aastal. Toomas Frey
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Looduskaitse 110 / sisuturundus
juhatusel hakati korraldama ökoloogiakonverentse ja -päevi.
Praegu võime olla uhked oma
loodushariduskeskuste, loodus- ja
õpperadade ning Tallinna loomaaia
üle. Nii keskkonnaamet kui ka RMK
on loodushariduse valdkonnas teinud
tänuväärset tööd.
Eesti loodushoiu suurkujud ja esindatus rahvusvahelistes organisatsioonides. Viimastel aastakümnetel on nii mõnigi Eesti loodushoiuekspert ja looduskaitsja pälvinud tunnustuse ja valitud rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.
Arne Kaasik sai 1993. aastal rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN)
Fred Packardi auhinna. Rein Kuresoo
valiti 1996. aastal Hollandi Kuldse
Laeva Ordu rüütliks. Auhind, mille
algatas 1971. aastal Madalmaade ja
Lippe-Biesterfeldi prints Bernhard,
on praeguseks antud üle 300 inimesele. Teiste seas on selle auhin-

na saanud Gerald Durrell, Sylvia
Earle, Jane Goodall jpt. 2019. aastal sai Kaja Lotman Alfred Toepferi
medali. See on Euroopa kaitsealade liidu aumärk erakordse panuse eest Euroopa looduskaitsesse ja
säästvasse arengusse.
Toomas Kokovkin on aastaid
tegutsenud UNESCO programmis
„Inimene ja biosfäär“. Aastatel 2011–
2015 oli ta koordinatsiooninõukogu
liige. Alates 2018. aastast on ta kuulunud Ida-Euroopa esindajana MAB-i
kuueliikmelisse büroosse.
Paljude
loodushoiukonventsioonide komiteedesse on valitud
Eesti looduskaitseeksperte: Hanno
Zingel (Ramsari konventsioon),
Merike Linnamägi (Berni konventsioon), Urve Sinijärv ja Mart Kalm
(UNESCO ülemaailmne kultuuri- ja
looduspärandi kaitse konventsioon).
Aastaid oli Euroopa kaitsealade
liidu (Europarc) komitees tegev Kaja
Lotman, praegu on Nele Sõber.

Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu töös ja aruannete koostamisel on osalenud Aveliina Helm. Mart
Külvik on olnud Pan-Euroopa bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse strateegia (PEBLDS) ökoloogiliste võrgustike tegevusvaldkonna eksperdikomitee esimees ja büroo liige.
Tiit Maran on Euroopa loomaaedade assotsiatsiooni euroopa naaritsa
tehisasurkonna ohjamise programmi
koordinaator, CITES-i ekspert.
Siinkirjutaja oli rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) nõukogu liige (2004–2012), asepresident
(2008–2012), samuti ökosüsteemse
kaitsekorralduse
teaduskomitee
(CEM) aseesimees (2004–2008) ning
Euroopa maastikukonventsiooni eksperdirühma liige Euroopa Nõukogus
(1997–1998).
Kalev Sepp (1961) on Eesti maaülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse
professor.

Kasvata ise maitsvaid seeni!
Fotod: OÜ SeeneSeeme

E

estis on käes seenehooaeg!
Mujal maailmas seda õnne
tihti ei ole. Mujal on kõrgelt
arenenud seenekasvatuskultuur.
Eestis on tänini olnud kombeks kasvatada seeni hobi korras puupakkudel. Värske lehtpuupakk nakatatakse tavaliselt austerservikuga ja
kaevatakse 2/3 sügavuseni maasse.
OÜ SeeneSeeme valikus on 30 liiki
seeni, mille paljundusmaterjali tunnustati hiljuti kui mahetoodet.
Eestis sobib puupakkudel kasvatada austerservikut, kollast servikut, šiitaket, puidu sametkõrgest,
libliktagelit, juudakõrva jne. Näiteks
šiitaket sobib hästi kasvatada
musta lepa pakul. Selleks et pakk
läbi kasvaks, kulub tavaliselt kuni
kaks aastat. Seen annab saaki iga
kord, kui pakku 24 tundi üleni vees
hoida. Pildil olevalt pakult saadi
korraga 487 g seeni. Kõik seenepakud annavad saaki 3–7 aastat.
Enamikku meie pakutavaid see-

neliike tasub kasvatada siseruumides kontrollitud tingimustes.
Valikus on ka tuntumaid raviseeni, nagu lõvilakk, lakkvaabik, harilik kedristõlvik, must pässik jne.
Chaga ehk must pässik ainsana
vajab oma arenguks elusat puitu.
Valgemädaniku tekitajana hävitab
see teadaolevalt puu ligi 30 aastaga, ent selle aja jooksul saab korjata mitu saaki.
LOODUS20 sooduskood annab
kõigilt seenetüüblitelt 20%
soodustust aasta lõpuni või
kuni kaupa jätkub.

Must pässik hakkab
tavaliselt arenema
tüübli kohast

Šiitake viljumist saab
ajastada
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Looduskaitse

Hänilane on lindude seas üks rängemaid „kukkujaid“ viimase kümnendi jooksul: soodsast seisundist on ta ümber hinnatud
kriitilisse seisundisse

Eesti liikide punane nimestik:
muutused ja suundumused
Agu Leivits

Ü

ks elurikkuse seisundi selgitamise olulisimaid teaduslikke aluseid on liigi
(või liigisisese taksoni) väljasuremisriski ehk ohustatuse hindamine. Selle esmased põhimõtted
kujunesid välja 20. sajandi keskpaigas. Esimesed maailmas väljasuremisohus olevate taime- ja loomaliikide nimestikud koostati juba
1949. aastal. Maailma looduskaitseliidu (IUCN) eestvedamisel avaldati
1969. aastal esimesed üle maailma
ohustatud imetaja- ja linnuliikide
punased raamatud.
Nüüdisajal on punane nimes
tik eelkõige andmebaas, mis kirjel20
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dab ja klassifitseerib looduses elavate liikide seisundit, lähtudes ühtsetest
põhimõtetest. Praegu kehtiva punase
nimestiku põhimõtted (versioon 3.1)
kinnitas IUCN-i nõukogu 1994. aastal, selle juhise leiab eestikeelsena
keskkonnaameti kodulehelt [6].

Viis aastat tagasi
hakati Eestis looma
ja rakendama
süsteemi, et punast
nimestikku korrapäraselt
uuendada ja täiendada.
1970. aastatel hakati koostama ka
piirkondlikke ja riiklikke punaseid
raamatuid. Riigi või muu piirkonna

tasandil on kaks võimalust punast
nimestikku koostada. Esiteks, avaldada muutmata kujul IUCN-i punase nimestiku väljavõte, millesse on
koondatud teave piirkonnas paljunevate või piirkonda regulaarselt tulevate liikide kohta. See on otstarbekas, kui piirkonnas on palju endeemseid liike või kui enamiku piirkonna
liikide seisundi kohta on selgelt liiga
vähe andmeid. Teine võimalus on
eraldi hinnata liikide väljasuremisohtu kõnealuses piirkonnas, nagu on
tehtud ka Eestis. Piirkondlik ohustatuse kategooria erineb tihti rahvusvahelisest hinnangust: paljud globaalselt soodsas seisundis liigid võivad olla piirkondlikult ohustatud ja
vastupidi.
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Varasemad liikide ohustatuse hindamised Eestis. Eesti liikide ohustatust on hinnatud enam-vähem
iga kümne aasta järel. Kahes esimeses Eesti punases raamatus (1976–
1979 ja 1987–1988) hinnati valikuliselt ainult huvipakkuvamate liikide
ohustatust [7, 11]. Kolmandal korral
(1995–1998) käsitleti liike taksonirühmade kaupa, kuid ei rakendatud
1994. aastal kinnitatud IUCN-i rahvusvahelise punase nimestiku kategooriate süsteemi [8]. Neljandal hindamisel (2007–2008) võeti Eestis
esimest korda kasutusele ametlikud
IUCN-i punase nimestiku kategooriad ja kriteeriumid [13]: ohustatust
analüüsiti veidi alla 10 000 taksonil,
millest pisut üle pooltel hinnati ohus-

IUCN punase nimestiku
kategooriad piirkondliku
ohustatuse hindamiseks
välja surnud (EX)
looduses
välja surnud (EW)
piirkonnas
välja surnud (RE)

Piisava
andmestikuga

ohustatud
kriitilises
seisundis (CR)
väljasuremisohus (EN)

Hinnatud

ohualdis (VU)
ohulähedane (NT)

väljasuremisoht

Taksoni liigitamiseks mingisse kategooriasse on hulk kvantitatiivseid kriteeriume, mis põhinevad arvukuse muutusi, levila ulatust,
asustatud pindala, asurkonna suurust või demograafilist väljasuremisriski kirjeldavatel arvväärtustel.
Kriteeriumid on punase nimestiku ohustatuse hinnangu lahutamatu
osa ja need tuleb kategooria järel kirja
panna, tuginedes kokkulepitud reeglitele. IUCN soovitab punase nimestiku hinnanguid uuendada vähemalt
korra kümne aasta vältel (parim oleks
nelja-viie aasta järel).
Ohustatud liigid jaotatakse
IUCN-i järgi kolme kategooriasse:
kriitilises seisundis (st kõige ohustatumad; CR), väljasuremisohus (EN)
ja ohualtid (VU) (◊ 1). Kui liik kriteeriumide järgi hinnates ei kvalifitseeru neisse kategooriatesse, kuid
on karta, et lähiajal see juhtub, siis
antakse talle kategooria „ohulähedane“ (NT). Kategooriasse „soodsas seisundis“ (LC) kuuluvad enamjaolt laialt levinud ja arvukad liigid. Juhul kui liigi hindamiseks puuduvad arvukuse- või levikuandmed,
antakse talle kategooria „puuduliku
andmestikuga“ (DD). Liigid, mille
puhul otsustatakse, et nad ei vääri
piirkondlikul tasemel hindamist,
(võõrliigid, hiljutised tulnukad, eksikülalised jt) määratakse kategooriasse „mittehinnatav“ (NA).

soodsas
seisundis (LC)

Kõik
liigid

puuduliku andmestikuga (DD)
mittehinnatav (NA)
hindamata (NE)

◊ 1. Kui IUCN ohustatuse hindamise
juhend tõlgiti 2016. aastal eesti keelde
[6], said mõned kategooriad varasemast erineva nimetuse, näiteks „kriitilises seisundis“ kandis varem nimetust
„äärmiselt ohustatud“ ning „väljasuremisohus“ oli varem tõlgitud kui „eriti
ohustatud“
tatust IUCN-i piirkondliku hindamise protokolli järgi.
Peale selle hinnati aastatel 2011–
2012 üle 3000 Eestis vähe uuritud
putukarühmadesse kuuluva liigi
ohustatust [3]. Kokkuvõttes oli enne
viimatise, viienda ohustatuse hindamise algust Eestis IUCN-i reeglite
põhine hinnang (sh mittehinnatavad)
antud ligikaudu 9000 liigile ehk veidi
alla kolmandikule Eesti liikide registrisse kantud liikidest [4].
Viies liikide ohustatuse hindamine (2017–2019). Viis aastat tagasi
hakati Eestis looma ja rakendama
süsteemi, et punast nimestikku korrapäraselt uuendada ja täiendada.
Varem oli punaste nimestike koostamist korraldanud Eesti teaduste
akadeemia looduskaitse komisjon,
ent siis andis keskkonnaministeerium selle ülesande keskkonnaame-
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tile, abiks loodi Eesti punase nimestiku juhtrühm.
Liigirühmade kuraatoritele korraldati koostöös IUCN-i ekspertidega nädalane piirkondliku hindamise
koolitus, mille käigus omandas asjaomase IUCN-i sertifikaadi 30 hindajat. IUCN-i piirkondliku hindamiskoolituse saab läbida ja eksamit tehes
vastava sertifikaadi omandada ka veebipõhiselt.
Eesti
looduse
infosüsteemi
(EELIS) on loodud asjakohane moodul („Liikide ohustatuse hindamised“), mis võimaldab luua ohustatuse hinnanguid ning teha nende kohta
päringuid. Moodulisse on koondatud ka varasemad hinnangud (alates
1979. aastast), nii et kokku on seal
praegu talletatud üle 21 000 ohustatuse hinnangu [2].
Uue süsteemi järgi on iga ohustatuse hinnang põhjalikult dokumenteeritud, sel on konkreetne autor
(hindaja) ja selle on üle vaadanud
retsensent või taksonirühma ekspertide töökoosolek. Hinnang muutub kehtivaks, kui selle on kinnitanud punase nimestiku juhtrühm.
Tänavuse aasta lõpuks tehakse uued
hinnangud liikide ohustatuse kohta
EELIS-e kõrval kättesaadavaks ka
eElurikkuses [4].
Liikide ohustatust ei hinnata enam
ühekordse projektina, vaid see on
pidev toiming. Ent raha selleks on
siiski saadud projektide põhiselt keskkonnainvesteeringute keskuselt, nii
keskkonnaameti tellitud hindamistööde kui ka vähe tuntud elurikkuse
projektide raames. Viimati nimetatud
projektide käigus mitte ainult ei hinnata ohustatust, vaid ka korrastatakse
hinnatava liigirühma taksonoomiat,
koondatakse andmeid, tehakse piiratud mahus välitöid kõige olulisemate andmelünkade täitmiseks ja koostatakse lühijuhised ohustatud liikide
kaitse kohta [9].
Viienda hindamise tulemused.
Aastatel 2017–2019 osales Eesti liikide ohustatuse hindamisel üle 70 liigieksperdi, kes vaatasid läbi ligi poolte Eestis teadaolevate liikide andmed.
Käsitletud said kõik imetajad, linSEPTEMBER 2020 EESTI LOODUS |669|
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Eesti teadaolevate liikide jagunemine IUCN kategooriatesse 2017.–2019. aasta hindamise järgi
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Putukad
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piirkonnas
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kriitilises
seisundis
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väljasuremisohus
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puuduliku
andmestikuga, mittehinnatav või
hindamata

◊ 2. Aastail 2017–2019 sai 106 Eesti liiki hinnangu „piirkonnas välja surnud“. Ohustatuks osutus 928 liiki ja ohulähedaseks
473 liiki, ent ei tohi unustada, et halvas seisundis liike leidub ilmselt palju ka „puuduliku andmestikuga“ ja „hindamata“
liikide hulgas
nud, roomajad, kahepaiksed, kalad,
limused, soontaimed ja samblad.
Putukatest (kokku 9668 teadaolevat
liiki) said hinnangud mardikalised,
nokalised, kiletiivalised, liblikalised,
võrktiivalised, kiililised, sihktiivalised
ja osa kahetiivalistest. Seentest (sh
samblikest) hinnati ainult kaitsealuseid ja eelmisel hindamisel ohustatuks osutunud liike ning üksikuid
valitud rühmi [9, 10, 12].
Praegu antakse hinnanguid ämblikele, jätkatakse samblike hindamist
ning täpsustatakse mesilaselaadsete
hinnanguid. Lindude puhul hinnati
esimest korda ka külalisasurkondade
ohustatust – läbirändajaid ja talvitujaid – ning nii võib mõnel liigil olla
lausa kolm ohustatuse hinnangut.
Kokku on praeguseks hinnatud 13 501 liiki (◊ 2). Järgmise aasta
lõpuks on eeldatavasti läbi vaadatud ligikaudu 15 000 liiki ehk pooled Eesti liikide registrisse kantud liikidest.
Suhteliselt kõige enam on
ohustatud liike haudelindude, kahe
paiksete, roomajate ja torikseente seas
ning kõige vähem on neid teada putukate ja imetajate seas. Sammaltaimed
(27%) on ohustatumad kui soontaimed (16%), putukatest on ohustatud
liike suhteliselt kõige rohkem liblikate
seas (4%). Seente (sh samblike) hindamise tulemused alles kogunevad.
Puudulike andmetega liike on
22
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ohustatust hinnates kõige sagedamini
Punase nimestiku indeksi
muutumine Eesti liigirühmades lähtuda arvukuse muutustest (kriteerium A), mida peetakse usaldusvääreri hindamiste vahel
1,0

Imetajad

0,9

Soontaimed
0,8

Samblad

Hau

del

inn

ud

Kahepaiksed

0,7

0,6
2007–2008

2017–2019

◊ 3. Nende liigirühmade seas, mille
punase nimestiku indeksi suundumusi
Eestis võimaldavad andmed jälgida,
hakkab silma meie haudelinnustiku
kiire allakäik
kõige enam putukate hulgas (ligikaudu pooled liigid), kusjuures enim
kiletiivaliste, mardikate ja kahetiivaliste seas ning kõige vähem liblikate seas. Kõige paremate andmetega taksonirühmadeks on osutunud
haudelinnud ja päevaliblikad: nende
puhul ei langetatud otsust „puudulikud andmed“ ühegi liigi kohta.
Seega on nende kahe rühma seisundi üldhinnang kõige usaldusväärsem.
Haudelindude puhul õnnestus

seimaks mõõdupuuks. Mitme taksonirühma puhul andsid väga suure
panuse ohustatuse hindamisse hiljutised levikuatlased (linnud, soontaimed, päevaliblikad) ning vähe tuntud
elurikkuse projektid (näiteks torikseente kohta; ◊ 2) [9].
Liikide ohustatuse muutused.
Selleks et vaadelda elurikkuse seisundi muutusi, on IUCN töötanud välja
punase nimestiku indeksi (Red List
Index), mille abil saab võrrelda mingi
liigirühma seisundit eri hindamistel
ja seekaudu näha suundumust ajas.
Et suundumusi välja selgitada, peab
liigirühma liikide kohta olema tehtud
vähemalt kaks IUCN-i kategooriatel
põhinevat hinnangut [1].
Eesti elustikus saab punase nimestiku indeksi suundumusi vaadelda
nendel liigirühmadel, kelle ohustatust hinnati meil IUCN-i juhiste järgi
juba aastatel 2007–2008: imetajatel,
haudelindudel, kahepaiksetel, soontaimedel ja sammaldel (◊ 3). Neist
kõige ohustatum taksonirühm on nii
toonase kui ka viimatise hindamise
järgi olnud kahepaiksed ning kõige
vähem ohustatuks on mõlemal korral
osutunud imetajad. Ainus taksonirühm, mille üldseisund on veidi paranenud, on samblad.
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Kaitstavate liikide ohustatus.
Liikide ohustatus ei tähenda paraku
tingimata nende kaitstust ja kaitstus ei pruugi õnneks alati tähendada ohustatust. Seetõttu on huvitav
vaadelda, millised hinnangud said
IUCN-i kategooriate järgi meie kaitsealused liigid. Eesti kaitsealustest
liikidest osutus viimatise hindamise järgi ohustatuks 60%, ohulähedaseks 15% ja soodsas seisundis oli 20%.
Puudulike andmetega liikide osakaal
oli kaitsealuste liikide seas kõigest
2%, sest need liigid on suhteliselt väga
hästi uuritud.
Kaitsealuste liikide puhul osutus
võimalikuks leida punase nimestiku indeks ka seentele (sh samblikele). Võrreldes eri kaitsekategooriate
punase nimestiku indeksi väärtusi,
võib nentida, et kaitsekategooria ja
ohustatuse kategooria on omavahel
heas kooskõlas. Kui vaadelda kõiki
kaitsealuseid liike koos kaitsekategooriate kaupa, tuleb tõdeda, et kõigis kategooriates on liikide seisund
veidi halvenenud (ohustatus suurenenud), kõige rohkem kolmanda kaitsekategooria liikidel.
Võrreldes muutusi kaitsealuste taksonirühmade kaupa, ilmneb,
et kaitsealustel selgrootutel ja sammaldel on seisund siiski keskmiselt
veidi paranenud ning soontaimedel
ja seentel (v.a samblikud) püsinud

Foto: Toomas Kukk

Silma torkab viimase kümne aasta
vältel tunduvalt halvenenud haudelindude seisund. Linnud on väga
head indikaatorid, kes reageerivad
keskkonnamuutustele (sh elupaikade kaole) kiiresti ja lindude kohta
on olemas pikaajalised usaldusväärsed andmed. Samas tuleb arvestada,
et suur osa linnuliike on rändajad, ja
nii ilmneb Eesti linnustiku seisundis
ka rändeteede ja talvitusalade keskkonna halvenemise mõju. Kuna haudelindude seisundit hinnatakse iga
kuue aasta tagant linnudirektiivi aruandluse käigus, tasuks neil puhkudel
üksiti üle vaadata ohustatuse hinnangud IUCN-i kategooriate järgi, et kiired muutused kajastuksid ka punases nimestikus sagedamini kui kümne
aasta tagant.

Ainult liivikutel kasvava hariliku käokulla (Helichrysum arenarium) leiukohad ja
arvukus on vähenenud ning viimase hindamise järgi kuulub ta kategooriasse
„ohualdis“, kümne aasta eest oli see liik veel „ohulähedane“. Viimasel kümnendil on
soontaimedest kõige rohkem halvenenud kuivadele kasvukohtadele iseloomulike
liikide seisund

Liikide ohustatus
ei tähenda paraku
tingimata nende
kaitstust ja kaitstus ei pruugi
õnneks alati tähendada
ohustatust.
stabiilsena. Küll on aga läinud keskmiselt viletsamaks kaitsealuste selgroogsete ja samblike seisund.
Edaspidi on kindlasti vaja kaasata hindamisse seni hindamata
liike, näiteks vähe tuntud elurikkuse inventeerimise projektide raames.
Samuti tuleb koguda andmeid, mis
võimaldavad liikide hinnanguid üle
vaadata kümne aasta järel. Vaja on
korrastada Eesti liikide taksonoomiat
ja koondada liigiandmed ühtsesse
andmebaasi, mis lihtsustaks hindamistööd tunduvalt. Kindlasti tuleb
selle töö tulemusi arvestada liigikaitse
eelistusi seades.
1. Bubb, Philip et al. 2009. IUCN Red List
Index – Guidance for National and Regional
Use. Gland, Switzerland.
2. Eesti liikide punane nimestik. Liikide
ohustatuse hindamised. Eesti Looduse
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Infosüsteem (EELIS). Keskkonnaagentuur.
(16.08.2020).
3. Heidemaa, Mikk jt 2012. Looduskaitseliselt
oluliste ning Eestis väheuuritud putukarühmade seisund ja ohustatus. Keskkonnaameti
tellitud ning SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahastatud projekti lõpparuanne.
Tartu.
4. elurikkus.ee (16.08.2020).
5. iucnredlist.org (16.08.2020).
6. keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/liigikaitse/punane-nimestik
7. Kumari, Eerik (koost) 1982. Punane raamat.
Eesti NSV-s kaitstavaid taime- ja loomaliike. Valgus, Tallinn.
8. Lilleleht, Vilju (koost.) 1998. Eesti punane
raamat: ohustatud seened, taimed ja loomad. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu.
9. Lõhmus, Asko et al. 2018. Conservation
management for forest fungi in Estonia: the
case of polypores. – Folia Cryptogamica
Estonica 55: 79–89.
10. Lõhmus, Piret et al. 2019. Red List of
Estonian lichens: revision in 2019. – Folia
Cryptogamica Estonica 56: 63–76.
11. Noor, Saima (koost, toim) 1993. „Eesti
punase raamatu“ taimed, loomad ja
seened (nov 1990). Eesti A & O. Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 54–60.
12. Saar, Irja et al. 2019. Red List of Estonian
Fungi – 2019 update. – Folia Cryptogamica
Estonica 56: 117–126.
13. Tartes, Urmas (koost) 2008. Eesti Punane
Raamat 2008. Eesti Teaduste Akadeemia
Looduskaitse Komisjon, Tartu.

Agu Leivits (1957) on bioloog, töötab
keskkonnaameti looduskaitse osakonna
nõunikuna.
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Pärandniidud

Praegusajal on leitud uusi võimalusi majandada pärandniite. Fotol on šoti mägiveised

Pärandniidud,

elurikkuse tulipunktid
Pärandniidud ehk poollooduslikud taimekooslused on olnud
meie looduskaitses kesksel kohal. Need hõlmavad loopealseid, puisniite, puiskarjamaid, rannaniite ja luhti, soo- ja aruniite. Kui vaatame kunstiteost, mille pealkirjas kajastub mõni
Eesti piirkond ja sõna „maastik“, siis on seal suure tõenäosusega kujutatud pärandniitu. Seega on need niidud meie tüüpilised maastikud, aga ka elurikkuse tulipunktid.
Meelis Pärtel

K

ui panime kolleegidega kokku
nimekirja taimede elurikkuse
maailmarekorditest, siis otsisime igas ruumiskaalas kõige suuremat liikide arvu, mida teadlased on
kirjeldanud ükskõik kust maailmas
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[9]. Nagu spordis on rekordid sprindis, keskmaa- ning maratonijooksus,
on ka elurikkuses iga prooviala suuruse kohta eraldi rekordid. Esitades
graafikul logaritmilises skaalas (s.t iga
vahe teljel on eelmisest 10 korda suurem) kõik rekordid, saame sirgjoone.
Üllatavalt on graafikule jäänud

ainult kaks elupaigatüüpi: suuremas skaalas troopilised vihmametsad
Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, väiksemas aga parasvöötme niidud mitmel
pool maailmas. Ka Eesti on esindatud
kahe rekordiga Läänemaalt Laelatu
puisniidult: 10 x 10 cm ehk peopesa
suuruselt alalt on leitud koos kasvamas 25 taimeliiki ja 20 x 20 cm, suure
mehe jalajälje suuruselt alalt, 42 taimeliiki. Selliselt pinnaühikult ei ole
kusagil mujal maailmas teada koos
kasvamas nii palju taimeliike.
Suur osa meie floorast ja faunast
on seotud pärandniitudega. Mis
on selle suure elurikkuse põhjus?
Õigupoolest väga lihtsad asjad: sobi-
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Teadaolevad rekordid

TROOPILISED VIHMAMETSAD
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Loopealse taimeliikide arv

vad olud paljudele liikidele ehk suur
liigifond; pikk aeg, mis on neid tingimusi stabiilselt hoidnud, ja suur pindala. Kõik kolm peavad olema piisavad,
et elurikkus tekiks ja püsiks.
Praegusajal on pärandniidud seotud inimtegevusega, aga liigid on looduslikud. Niiduliigid on pärit eelajaloolisest ajast, kui maakeral elas palju
suuri rohusööjaid. Ka meie aladel olid
enne jääaega mammutid, karvased
elevandid, ninasarvikud ja ürghirved.
Viimaste kümnete tuhandete aastatega on enamik neist välja surnud, eeskätt kõige suuremad loomad.
Järjest rohkem on teadlased leidnud kinnitust, et meie esivanemad on
vähemalt osaliselt olnud nende väljasuremiste taga. Inimene võttis tollal
laiunud avatud niidukooslused kasutusse selleks, et koduloomi karjatada ja hiljem ka heina teha. Seega on
pärandniidud tegelikult ürgset päritolu ning mõneti on tänapäeva inimesel vastutus oma esivanemate tehtud kahju pärast. Hea oleks, kui meie
järeltulijad ei peaks pärandniitude
seisundit silmas pidades meid süüdistama tehtu või tegematajätmise eest.
Niit lööb uuesti haljendama igal
kevadel. Kuidas selle ürgsusega siis
igal üksikul niidulapil on? Kas niite
võiks vajaduse korral külvata? Tänavu
avaldati globaalne uurimus, kus on
võetud kokku uuringud, mis võrdlesid looduslikke ja poollooduslikke
niite alles kujunema hakkavate niitudega, näiteks endistel põllumaadel [5]. Taimede elurikkus oli ürgsetel niitudel keskmiselt 37% suurem. Tekkiva niidu vanuse kasvades
suurenes ka elurikkus. Et saavutada
vana niidu elurikkus, kulus vähemalt
160 aastat, keskmiselt lausa 1400 aastat. Seega on liigirikkad pärandniidud
sama iidsed kui metsad ja sood. Neid
ei saa niisama lihtsalt tekitada. Põlist
loodust on vähe alles jäänud ning
selle kaitse on oluline.
Niisugust sajandite- või aastatuhandetepikkust arengut kinnitab
ka meie enda uuring, kus seostasime loopealsete taimede elurikkust
inimasustusega rauaajal, umbes tuhat
aastat tagasi [6]. Rahvaloendusi toona
ei tehtud, aga me hindasime tollast
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inimmõju kaugusega muinaslinnustest ja -küladest. Selgus, et tänapäeva
looniidud on liigirikkad, kui nad asuvad muistsete eestlaste asulate läheduses. Nüüdisasustuse põhjal sellist
seost ei ilmne. Seal, kus tuhat aastat
tagasi elas rohkem inimesi, oli ka rohkem kariloomi ja niite, rohkem rahvaste liikumist, mis aitas seemnetel
levida. Seega on pärandniidud otsene
side Lehola Lembitu aegadega.
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Enne mineraalväetiste kasutuselevõttu oli vaja väga palju karja- ja
heinamaid. Siis, kui Artur Toom lõi
esimese Eesti kaitseala, oli ka pärandniitude kuldaeg Eestis. Karjatati ja

niideti igal pool, kus vähegi võimalik. Eelmise sajandi esimesel poolel
Teodor Lippmaa ja Liivia Laasimeri
juhatusel koostatud taimkattekaardi järgi olid pärandniidud ülitavalised. Saaremaa ja Läänemaa olidki
üldjoontes puisniidud. Selline niitude rohkus oli valitsenud ka sajandeid
varem.
20. sajandi keskpaik tõi suured
muutused poliitikas ja majanduses.
Põllumajanduses oli pärandniite tarvis järjest vähem, kuni nende majanduslik tähtsus muutus peaaegu olematuks. Ent kui pärandniite ei majandata, võtavad peagi võimust puud ja
põõsad ning niit võsastub. Osa niite
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Pärandniidud
Eelmisel aastal avaldati Euroopa
niite käsitlev uurimistöö, kuhu on
koondatud taimede elurikkuse andmed niitude püsivaatlusalade kohta
[1]. Arvutati elurikkuse muutus algse
ja viimase vaatluse vahel. Ilmnes, et
paarikümne aasta jooksul püsis elurikkus võrdlemisi samal tasemel, kuid
30 ja enama aasta võrdluses on valdav
liikide kadu. Eriti suur oli taimeliikide
kadu niisketel niitudel, kus on keerukam traktoritega sõita ja seega majandada. Ka Eestis olen järjest vähem
näinud niiskete pärandniitude tunnusliike kullerkuppu ja pääsusilma.
Kuidas on lood Eesti puisniitudega? Kolleegid maaülikoolist on üle
poole sajandi uurinud Laelatu puisniidu elurikkust. Tänavu ilmunud
kokkuvõtte järgi on sel sajandil ilmnenud muret tekitav langustrend [2].
Kas Laelatu oli enne viimast harvendamist lihtsalt liiga tihedalt puid
täis kasvanud? Või on väljasuremiste inkassaator koputanud ka meie
uksele?

20. sajandi algus:
pärandniidud on ülitavalised

Foto: Toomas Kukk

KUIVAD
NIISKED

Pärandniitude majandamine senisel viisil on soikunud. Praegu majandatakse
umbes 38 000 ha pärandniite, s.o natuke vähem, kui oleme seadnud eesmärgiks
on muudetud põllumaaks või hooneid täis ehitatud. Naabermaades on
säärane niitude kadu olnud veelgi
rängem.
Vaesuse tõttu kasutasid meil ka
kolhoosid ja eraloomapidajad kuigivõrd pärandniite. Eriti on saanud
kannatada varem väga tavalised puisniidud. Kolhoosi mullikaid peeti
mõnikord loopealsetel ja rannaniitudel, aga puude vahel oli liiga keeruline niita ja see töö hääbus koos ühelehmapidajatega.
Ökoloogias on hästi teada, et
mida suurem pindala, seda rohkem
liike saab seal elada. Kui elurikkuse kujunemine võtab aega aastasadu
või isegi tuhandeid, siis elurikkuse
kadu toimub ka viivitusega. Paljud
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liigid suudavad kitsastes oludes vireleda veel pikka aega. Pindala kahanedes hakkab elurikkus vähenema,
aga aeglaselt. Lõpuks väljasuremine
kiireneb, kuni elurikkus jõuab jälle
vähenenud pindalale sobiva väärtuseni.
Seda osa elurikkusest, mida meil
on ajutiselt rohkem, kui pindala
pikas perspektiivis lubaks, nimetatakse väljasuremisvõlaks. Liigid on
meile võlgu antud ja maksegraafiku
järgi peavad nad ootama väljasuremist. Seega ei pruugi suur elurikkus
olla jätkusuutlik, kui olud on hiljuti
halvemaks muutunud. On selgunud,
et niitudel on aega väljasuremisvõlga
maksta aastakümneid, ehk ka sajand,
aga mitte palju rohkem.

Mullu Saksamaal tehtud teadustöös on vaatluse all lülijalgsete
käekäik 150 uurimisalal hoolikalt
standardiseeritud meetodite põhjal
[7]. See uurimus annab põhjuse tunda
suurt muret. Lülijalgseid, s.o putukaid ja ämblikke, püüti niitudelt igal
aastal täpselt sama moodi kahapüügiga. Selgus, et üksnes kümne aastaga on nii loomade hulk kui ka liikide
arv tohutult vähenenud: 2017. aastal
leiti tervelt 78% vähem isendeid kui
kümme aastat tagasi, liike leiti 34%
vähem.
Mis saab edaspidi ökosüsteemist,
kui üks algul nii arvukas organismirühm niimoodi kahaneb? Uuringu
põhjal tehti veel üks oluline järeldus:
niitude lülijalgsete kadumine olenes
suuresti piirkonna maastikust. Mida
rohkem leidus ümbruses põllumaad,
seda suuremal määral kahanes nii
isendite kui ka liikide hulk. Siit on
selge, et kõik ökosüsteemid on osa
maastikust. Isegi kui kaitsealadel on
elurikkus ideaalselt hoitud, siis sellest
ei piisa. Elurikkust peab soodustama kogu maakasutus, eelkõige suuri
pindalasid hõlmav põllumajandus.
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Üks edulugu on loopealsete taastamine projekti „Elu alvaritele“
raames. („Alvar“ on loopealse sünonüüm teaduskeeles, pärit rootsi keelest – M. P.) LIFE+ Nature projekt väl-

Eestis on järjest vähem
näha niiskete pärandniitude tunnusliiki
pääsusilma
tas aastail 2014–
2019,
eelarve
oli 3,7 miljonit
eurot. Kui varem
oli karjatatavate
loopealsete pindala olnud umbkaudu 2500 ha, siis projekti käigus lisandus
taastatud alasid sama
palju.
Need, kes tunnevad hirmu
endistele karjamaadele tekkinud põõsastike kadumise pärast, ei
pea muretsema: ka pärast taastamist
majandatakse alla 10% eelmise sajandi alguse loopealsete pinnast. Üle
90% aladest on võimalus kujuneda
teistmoodi: kadakametsaks, uusasunduseks või kruusakarjääriks.
Ökoloogias saab taastamist kõrvutada operatsiooniga arstiteaduses:
päästab elu, aga sellest kosumiseks
on vaja veel aega. Lääne-Euroopas
on ökosüsteemide taastamine kulgenud väga vaevaliselt, kuid Eestis on
loopealseid üldjoontes taastatud ülimalt edukalt. Kindlasti on kaasa aidanud projekti planeerimine teaduslikel
põhimõtetel. Aladeks valiti välja need
piirkonnad, kus pikka aega on suurel
pindalal levinud niidukooslusi ja kus
neid on osalt praegugi alles.
Esialgsete uuringute järgi on elurikkus kõikides uuritud rühmades
tõusuteel. Samal ajal käib hoolikas
elurikkuse seire, mis annab nii meile
kui ka teistele tulevikus palju infot,
mille järgi saab niitude taastamist
veelgi paremini korraldada.
Elurikkus ei ole selles projektis
ainus kasusaaja. „Elu alvaritele“ on
ka sotsiaalmajandusliku mõju edulugu, mida on tunnustatud Euroopas.
Projekti oli kaasatud 600 maaomanikku, mis kindlasti aitas teadvustada niitude kaitse probleemi laiemalt. Üldjuhul on inimeste arvamus pärandniitude kohta muutunud teadlikumaks ja soosivamaks.
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Milline hinnang anda Eesti pärandniitude kaitsele? Eva-Liis Tuvi koostas kümme aastat tagasi kokkuvõtte, kuivõrd on eri ökosüsteemitüübid
Eestis hõlmatud kaitsealade koosseisu [8]. Omapärast pärandniitude elurikkust märgati varakult, aga kuna
110 aastat tagasi oli tegemist üli
tavalise elupaigaga, siis oli niite esialgu kaitse all küllaltki vähe.
Nagu mujal maailmas, tehti meilgi
alguses looduskaitses ka valearvestusi, keelates lillerohkel niidul täielikult
karjatamise, kuna „lehmad ja lambad
söövad lilled ära“ või siis „trambivad suured loomad rohukamara tolmuks“. Loomulikult süüakse ära suur
osa maapealseid võsusid ning karjatamiskoormus peab olema sobilik.
Aga niiduelupaik ja enamasti ka taimeisendid elavad selle üle, niiduelustikul on kauaaegne evolutsiooniline
kogemus alates karvase ninasarviku
ja ürghirve aegadest.
Viimastel aastatel on niite rohkem kaitse alla võetud; praegu on
kaitse all umbes pool Eesti niitudest.
See osakaal on suurem kui märgalade, metsade või põllumajandusmaa
oma. Aga need on üksnes protsendid.
Kuna niite on alles jäänud nii vähe,
ei piisa absoluutväärtuses sellest 50
protsendist. Liigid ei ela protsendil,
vaid reaalsel pinnal. Praegu majandatakse umbes 38 000 ha pärandniite,
s.o natuke vähem, kui oleme seadnud
eesmärgiks.
Selleks et niitudega seotud kaitsealused liigid suudaksid püsima jääda,
oleks vaja vähemalt kaks korda rohkem niite koos muude niiduliikidele
sobivate kasvukohtade ja elupaikadega: loodussäästlikud teeservad ja haljastus, püsirohumaad, niiduliikidega
tagaaiad. Aga Eesti niitude elurikkuse
püsimiseks peaks niite olema umbes
200 000 ha [3]. Kuigi tugialad ei ole
pikka aega nii elurikkad kui põlised niidud, aitavad nad siiski suuresti
luua elurikkusele soodsat maastikku.
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Loopealsete majandamisega tegeles
60 talunikku; tähelepanu väärib asjaolu, et neist 14 on uued, nad otsustasid maal tegevust alustada tänu sellele projektile.
Milles seisnevad pärandniitude
hüved? Märkimisväärne osa kvaliteetsest lamba- ja veiselihast tuleb
Eestis pärandniitudelt. Pärandniit võib
tõepoolest olla maamajanduse osa –
kuigi koos toetustega –, mitte üksnes vabaõhumuuseum. Ent pärandniitude rolli põllumajandusmaastiku kui terviku toimimisel ei ole laiemalt teadvustatud. Pärandniitudelt ja
nende tugialadelt leiavad pelgupaiga
tolmeldajad, põllukahjurite looduslikud vaenlased: kasurid, üliolulised
mulla mikroorganismid. Peale selle
roll aineringete stabiilsuse hoidjana.
Eesti maastikus on pärandniidud justkui pargid linnas.
Ka inimese füüsiline ja vaimne tervis on seotud elurikkusega. Selleks
et meie immuunsüsteem välja areneks, peame kokku puutuma elurikkusega, eelkõige elurikka ökosteemi mullas elavate bakteritega. Järjest
rohkem ilmub teaduslikke uuringuid,
mis kinnitavad, et inimese vaimne
tervis oleneb sellest, kui palju loodust
on ümbruskonnas. Meie maastikud
on meie identiteet, seotud meie kultuuri ja olemusega samamoodi kui
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jandus- ning kunstivaramu. Kas selle
saab panna kulude-tulude tabelisse?
Majandusteadus on proovinud seda
teha.
Üks meetod on seletada probleemi
olemust umbes tuhandele juhuvalimiga määratud inimesele ning küsida,
kui palju nad oleksid reaalselt nõus
omast taskust annetama, et pärandniidud säiliksid. Seejärel saab arvutada, kui suur on nõudlus pärandniitude järele rahas. Tallinna tehnikaülikooli teadlased Helli Lepasaar ja Üllas
Ehrlich tegidki viis aastat tagasi sellise uuringu [4]. Nad selgitasid välja, et
tulu, mida Eesti ühiskond pärandniitudest kultuuriliselt saab, on 17,9 miljonit eurot igal aastal.
Võrdluseks võime lisada, et tänavu on pärandniitude hoolduseks ette
nähtud 6,5 miljonit eurot. Nii on
üksnes kultuuriline „tulu“ peaaegu
kolm korda suurem otsesest kulust.
Lisandub tulu kariloomadest ja turismist, väga keeruliselt mõõdetavad
looduse hüved aineringete ja maastiku toimimise seisukohalt ning soodne
mõju meie tervisele.
Mis saab meie pärandniitudest järgmise 110 aasta jooksul?
Loodan, et suudame neid elurikkana
alles hoida oma lastele ja lastelastele.
Selle nimel tuleb pingutada. Ideaalne
oleks leida pärandniitudele suurem
roll maamajanduses. Praegu ei hinnata põllumajanduses pärandniitude
heina kuigivõrd, ehkki põuastel aastatel on luhtade hein osutunud väga
vajalikuks.
Ökouuendus võiks luua heina väärindamise tehnoloogiaid. Heina saab
kasutada katlamajades, reoveemuda
kompostimiseks, elurikka haljastuse
seemnetena; heinast võib toota biogaasi või teha koguni täiesti uusi teadusmahukaid tooteid. Kas pärandniitudel võiksid toimetada sellised
robotniidukid, mis oskavad nii seemnete levikuks heina kuivatada ja kaarutada kui ka linnupesi või haruldasi
taimeliike ära tunda ning neile laiguti sobival viisil majandada? Puisniit
ei tohiks olla keerulisem kui linnaliiklus, kus on juba käibel isesõitvad
autod.
28
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Elurikkuse hüvede tähtsus suureneb koos globaalmuutustega. Me
ilmselt veel ei tajugi paljusid hüvesid, mida me elurikkast ökosüsteemist saame. Elurikkust saab käsitada kui kindlustuspoliisi tuleviku tarbeks: nende hoidmise kulu on kindlasti väiksem kui võimalik tulu tulevikus. Aga meil on kiire. Väga kiire. Me
maksame pärandniitude väljasuremise võlga. Lääne-Euroopas, eriti putukate näitel, käib kurbmängu lõpp
vaatus. Meil on veel ainult natuke
rohkem aega.
Selleks et tagada Eesti niitude
elustiku hea käekäik, peame hoidma kõiki veel säilinud pärandniite.
Suur osa neist on väga halvas seisus ja vajavad sobivat majandamist.
Pärandniitude pindala tuleb kiiresti

suurendada, eriti puisniitude oma.
Ühtlasi tuleb luua elurikkust soodustav maastik nende ümber. Tarku
otsuseid saame teha vaid teaduspõhiselt. Ehk on praegused reeglid
pärandniitude toetuste kohta liiga
jäigad, näiteks niitmisajad, mis ei
arvesta aastate erinevusi ega mullatingimuste varieerumist.
Aga päris ilma reeglite ega kontrollimiseta ka ei saa. Tasuks välja töötada koha- ning ajapõhised arvuti
algoritmid, mis oleksid teaduslikult
põhjendatud, kuid tagaksid paindlikkuse – talupojatarkus tehisintellekti
abil. Ökoloogidel ja looduskaitsjatel
jagub tööd.
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Meelis Pärtel (1969) on Tartu ülikooli
loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi botaanikaprofessor.
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2019. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Jaak Sarv

Eesti Looduse 21. fotovõistlus
Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti
Looduse kodulehel 1. augustist 31. oktoobri keskööni. Võistluse lõpuõhtu aja ja
koha saab teada novembris Eesti Looduse
kodulehelt.
Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning jäädvustatud vabalt looduses elavad loomad,
taimed või seened üksi või mitmekesi.
Fotod peavad järgima loodusfotograafia
üldisi eetikareegleid; pole soovitud fotod
lindude pesadest või pildid, mille tegemisel on pildistatavat olendit ilmselgelt liiga
tugevalt häiritud.
Pildistatud loom, taim või seen peab
olema äratuntav ja autoril võimalikult
täpselt määratud. Iga foto juurde ootame
kindlasti lühikest lugu (200–500 tähemär-

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

auhind), elurikkus (keskkonnaministeeriumi
eriauhind), looduse maastikud ja mustrid
ning linnaloodus (TÜ loodusmuuseumi ja
botaanikaaia eriauhind), Tallinna loodus
(Tallinna linna auhind Tallinnas tehtud foto
eest), Vikipeedia auhind (parim vaba litsentsiga foto või fotode komplekt). Auhindu
jagavad ka teised võistluse toetajad.
Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud fotosid
tasuta avaldada ajakirjades ja teistes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud pilte võivad
korraldajad tasuta kasutada võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, ettekanded jms).
Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee,
tel 742 1143
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Looduskaitseauhinnad

30 aastat Eerik Kumari

looduskaitsepreemia asutamisest
Justnagu märkamatult on möödunud 30 aastat ajast, kui
igakevadise looduskaitsekuu avaüritusel kuulutas keskkonnaministeerium esimest korda välja Eerik Kumari
looduskaitsepreemia laureaadi nime. Tava sai alguse
1989. aastal; alates 2010. aastast on laureaadi diplomile
lisandunud looduskaitse kuldmärk.
Vaike Hang

N

Eerik Kumari looduskaitsepreemia
asutamise algataja oli looduskaitse valitsuse juhataja Heino Luik
(1932–2007). ENSV metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumis koostati põhimääruse algdokument, ent kulus aega, et see tollaste
nõudmistega kooskõlastada. Eerik
Kumari järeltulija TA looduskaitse komisjoni esimehena (aastatel
1984–1996) bioloogiadoktor Arvi
Järvekülg on 22. veebruaril 1989
muu hulgas kirjutanud: „Arvestades
seda, et E. Kumari pühendas looduskaitsealasele tegevusele kogu oma
elu, tuleks tema nimelisi loodukaitse
preemiaid määrata eelkõige neile loodusteadlastele, looduskaitsetegelastele ja looduskaitse ideede propageerijatele, kes seda tööd on aateliselt,
põhimõttekindlalt, omakasupüüdmatult ja tulemuslikult teinud pikemat
aega, järginud seega E. Kumari eeskuju, paistnud silma oma eruditsiooniga ning mõjutanud oma tegevusega
30
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ende aastate jooksul olen
alati osalenud Eerik Kumari
looduskaitsepreemia saaja
väljakuulutamisel. Selleks päevaks
olen Tallinna keskkonnaministeeriumisse toimetanud laureaadi looduskaitsepanust tunnistavaid trükiseid jm
materjali ning seadnud neist kokku
näituse. Esimene näitus oli pühendatud Eerik Kumarile. Samuti olen kirjutanud preemiasaajaist TA looduskaitse komisjoni artiklikogumikes.

Eerik Kumari pühendas looduskaitsele
kogu oma elu
oluliselt rahva suhtumist looduskaitsesse ja aidanud tõsta inimese ökoloogilist haritust või andnud suure
isikliku panuse looduskaitse ja -kasutamise paremaks praktiliseks korraldamiseks Eestis“.
ENSV riiklik looduskaitse ja metsamajanduse komitee kinnitas Kumari
preemia põhimääruse 4. aprillil 1989.
Sama aasta 5. juunil, üleilmsel keskkonnapäeval, valiti kuue esitatud
kandidaadi hulgast esimeseks preemia saajaks Fred Jüssi. Samas kõneles
Eerik Kumari tähtsusest sõjajärgse
looduskaitseliikumise taastamisel
TA looduskaitse komisjoni aseesimees, TA geoloogia instituudi
vanemteadur Ülo Heinsalu. Saalis viibis Kumariga pikka aega koostöö-

sidemeis olnud kunagine Saaremaa
mees Eduard von Toll abikaasaga
(Saksamaa Liitvabariigist). Ta kinkis
Fred Jüssile oma raamatu, mis käsitleb Eesti linnustikku ja on pühendatud Eerik Kumari mälestusele.
Värske preemia laureaat Fred Jüssi
tänas tunnustuse eest ja ütles muu
hulgas, et loodust saame paremini
hoida ja puhtamaks teha alles siis,
kui oleme iseendid puhtamaks teinud. Keskkonnakaitse taandub hea ja
kurja võitlusele, meie kohus on kurjuse vastu võidelda. Järgnes mõttevahetus professor Loit Reintami mullastiku kaitse sõnumi saatel: kui lõhutakse
mulla ja rohelise taime kooselu, lõpeb
elu maakeral.
Eerik Kumari looduskaitsepreemia asutamine oli suur tunnustus ka
tema ornitoloogist abikaasale Aino
Kumarile. Sel puhul õnnitles Aino
Kumarit tema kodus Tõnis Kaasik ja
andis talle kätte looduskaitse ja metsamajanduse komitee aukirja.
2012. aastal tegi keskkonnaminis
teerium liigutava teo, kuulutades
Kumari preemia kandidaatide esitamise tähtaja välja 7. märtsil, Eerik Kumari
100. sünniaastapäeval. Kumari looduskaitsepreemia väljaandmise 30. aastal (2018) valiti laureaadiks Eerik
Leibak, keda Mustamäe spordikeskuses õnnitles president Kersti Kaljulaid.
Viiel aastal on laureaate olnud kaks,
seetõttu on auhinnatute koguarv suurem. Paraku on neist 17 praeguseks
meie hulgast lahkunud.
2019. aasta looduskaitsekuu teema
oli „Igaühe loodushoid“. Kaunis
kujunduses kutsel seisis: „Olete oodatud 13. mail kell 13 looduskaitsekuu
pidulikule avamisele Tallinna botaanikaaias. Tutvustatakse tänavuse looduskaitsekuu sündmusi ning antakse üle Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitsemärgid. Kavasse kuulub ringkäik
Pirita ürgoru matkarajal.“
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Eerik Kumari looduskaitsepreemia
laureaadid 1989–2020
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Fred Jüssi
Aare Mäemets (1929–2002)
Rein Maran
Viktor Masing (1925–2001)
Mari Reitalu
Madis Aruja (1936–1995)
Ilse Rootsmäe (1925–2006)
Lemming Rootsmäe
(1921–1997)
Linda Metsaorg
Arvi Järvekülg (1929–2002)
Hella Kink (1933–2014)
Juhan Lepasaar
Vaike Hang
Anto Raukas
Vilju Lilleleht
Veljo Ranniku (1934–2012)
Ann Marvet
Edgar Valter (1929–2006)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Jaan Eilart (1933–2006)
Tiit Leito
Enn-Aavo Pirrus (1935–2016)
Tiit Randla
Loit Reintam (1929–2010)
Erast Parmasto (1928–2012)
Tiit Petersoo; Hans-Volde
mar Trass (1928–2017)
Rein Einasto
Jaan Riis
Taivo Kastepõld (1942–2019)
Gennadi Skromnov
Aivar Leito (1954–2018)
Tiit Sillaots (1947–2015)
Mati Kaal
Agu Leivits
Eerik Leibak
Marju Kõivupuu
Tiit Maran

Foto: Urmas Tartes

Foto: Toomas Jüriado

Selle looduskaitsekuu aktuse ajal
sadas lausvihma. Aktusel osales oma
kunagistes valdustes Konstantin
Pätsi pojapoeg Matti Päts abikaasaga. Hiljuti ametisse astunud keskkonnaminister Rene Kokk õnnitles
koos looduskaitsenõuniku Hanno
Zingeliga värsket Kumari preemia
laureaati Marju Kõivupuud. Tervitusi
lisas TA looduskaitse komisjoni esimees ja Kumari preemia määramise komisjoni liige Urmas Tartes.
Kiidusõnu koos kaunite lilledega
jagus Tallinna ülikooli humanitaarinstituudi vanemteadurile, kultuuri ja
pärimuse tundjale, looduse ja elurikkuse hoidjale veel hiljemgi. Pidulik
preemia üleandmine jääb augustisse, kui tähistatakse Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva.
TA
looduskaitse
komisjon
tähistas Tartus EMÜ Baeri majas
30 aasta möödumist Eerik Kumari
looduskaitsepreemia asutamisest
näitusega. Vaadata oli hulk artikleid, fotosid preemiasaajate aktustelt. Näitus jätkus teises saalis: seal
sai uudistada eriväljapanekut „Ann
Marvet 80“, mis andis ülevaate
2001. aasta Kumari preemia laureaadi, ajakirja Eesti Loodus kauaaegse toimetaja, TA looduskaitse
komisjoni liikme tegevusest. Andis
imetleda Ann Marveti riiklikke tunnustusi ja kiidukirju: need ei tahtnud Baeri suurele kirjutuslauale
(1,60 x 3,60 m) hästi ära mahtuda.
Näituse sulgemise järel juhtus
õnnetus. Kokku tõstetud materjalid jäid ööseks saali lauale. Öine
paduvihm leidis augu läbi saali
lae just näitusematerjalide virnade kohalt. Kahju oli küllaga:
tänapäevased fotod ei kannata
üldse niiskust, samuti määrdusid
ja muutusid kortsuliseks ning
osalt loetamatuks paberilehed.
Kolmekümmet aastat hõlmava
materjali osaline kaotus on näide
selle kohta, kui lihtsalt võib vesi
hävitada arhiivimaterjale.

Kumari preemia laureaat Jaan Riis

Vaike Hang (1932) on looduskaitsetege
lane, teadus- ja koduloolane; lõpetanud
Tartu riikliku ülikooli geoloogina; pikka
aega töötanud teaduste akadeemia looduskaitse komisjoni teadussekretärina.

Foto: Vello Kaavere

Foto: erakogu

Taivo Kastepõld (2012. a auhinnatu)ja
Fred Jüssi (esimene laureaat, 1989)

Abielupaar Ilse ja Lemming
Rootsmäe, 1995. a laureaadid

ri
Tõnis Kaasik õnnitlemas Aino Kumarit Eerik Kuma
l
puhu
mise
asuta
looduskaitsepreemia
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Sada rida Eesti loodusest

Kui suviti

kohtud maal loodusega
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Kaja Tampere

Foto: Remo Savisaar
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ustnimelt nii, sest talvel kohtutakse enamasti linnaloodusega. Muidugi on ka see
tore: lumme mattunud hekid ja teed, majade katustel vahvad lumemütsid, kui just alt
tulev soojus neid ära ei sulata. Linnud hüplevad
jalalt ja jalale. Keeruline on neile söögimaja jaoks
head kohta leida, sest tahaks ju neid aknast vaadata, aga siis on kassil saaki oodata, ja kaugemal
metsa all rippuv linnusöökla poleks jälle egoistlikule linnainimesele parim lahendus.
Kevad aga meelitab maale vanaisakoju, ja nii
hakkavad need reisid maale linnainimest kütkestama.
Mu ühe vanaisa kodu on Saaremaal, Viidumäe
ja Vilsandi looduskaitseala vahel. Teise vanaisa
kodu on Muhus ja samuti kaitsealusel maal. Nii
et mõlemas esivanemate kodus on nüüdisaeg teinud hoolikalt korrektiive, et ainulaadne loodus
säiliks ja oleks ikka jätkusuutlik.
Mäletan, et lapsepõlves sai korjatud ööviiuleid ja pääsusilmi. Nüüd on neid kadakate vahel
hoopis harva näha. Tundub, et minu maakoju ei
ole looduskaitset jätkunud. Olen aastaid jälginud,
kus need harvad ööviiulid kasvavad. Oma kurvastuseks avastasin, et nad üritavad valguse ja elu
poole püüelda moodsate kraavide pervedel, mis
on tehtud teede laiendamiseks ja parandamiseks.
Vahepeal tuli mõte, et peaks neid sealt päästma
hakkama. Aga sain õigel ajal mõttesabast kinni ja
lasin neil siiski olla oma kodus, mille nad on kasvamiseks valinud. Eks nendega on samuti nagu
vanainimestega, kelle tared moodsatele uutele
projektidele jalgu jäävad. Ikka tahetakse oma koju
jääda ja loodetakse elus püsida. Ikkagi oma kodu.
Seal Lümanda vanaisa kodus on igal suvel
palju mitmesuguseid loomi hulkumas, nagu
oleks mingi loomapark, mida saavad kogeda vaid
need, kes suudavad maal olla natuke rohkem kui
nädalavahetus pidutsemist. Tegelikult on seal
meie kandis hirved ja sokud ja kitsed ja rebased
ja kes kõik veel kõikides taludes külalised ja külapoe juures on uudis see, millist looma on jälle
kohatud.
Maja taga on meil aastaid olnud notsula.
Naabrimees, kes seal vilja kasvatab, on sinna külvanud nii maitsva taime, et metsanotsud oma
perede ja sugulastega ei suuda kiusatusest hoiduda. Suur metsanotsude arv on põllumehe mure.

Keskkonnaagentuuri ulukiseire tänavune aruanne kinnitab oletusi: metssigade arvukus on tõesti suurenenud ja soovitatakse hoida arvukus tasakaalus muude metsloomadega võrreldes. Aga üks
kunagi meil külas olnud linnavurle, kes oli näinud
öösel jahimehi põssasid jahtima minemas, ütles:
„Siga on ju ka inimene“. Mingid teadusuuringud
on inimese ja sea sarnasustest ka pajatanud, aga
võta sa kinni, mis ja kus on tõde ja õigus.
Suvemaalasena olen avastanud, et enese
teadmatagi olen hakanud kodustama rebaseid.
Mõnesaja meetri kaugusel meie kodust on üsna
suur rebaste koloonia. Nad on ehitanud endale liivaseljaku sisse korterid ja käivad rõõmsasti
mu kompostihunnikus maiustamas. Eks ma vahel
unustan natuke maiusi meelega trepi peale. Ma ei
tea, kas see on õige ja hea, aga nad on ju nii nunnud, ütleb minu linlase süda. Oma kassi on nagunii rebaste pärast probleemne maale kaasa võtta.
Lindude elupaigad meie kandis on erilised,
kõiki linde ei teagi. Ka nemad tunnevad ennast
turvaliselt meie juures, mõned kilomeetrid
Vilsandist eemal. Elamus oli aga kord murutraktoriga ringi vurades kohata suurt kotka moodi
lindu kadaka otsas istumas. Lind oli pooleldi
kadakasuurune. Pole siiamaani välja mõelnud,
kes see kuninglik isend oli. Aga rohkem pole teda
kohanud, kuigi sestsaadik olen enamasti kaamerat kaasas kandnud.
Lagledega on ka eriline suhe, mu vanaonu kirjutas nendest oma raamatutes alati igatsevalt.
Nad on tõesti igatsust tekitavad linnud. Meie
pere juures on nad sageli hommikuhakul tiigi
peal, ja siis, kuuldes inimesi ärkamas, kaovad nad
uttu nagu unenäos.
Ma ei tea, kas praegu on kõik hästi looduse
kaitsmisega. Võib-olla oleme hoopiski hädas sellega, et järjest rohkem ehitatakse teid ja püstitatakse maju ning linnad kasvavad ja tehnika areneb ja masinad muutuvad järjest võimsamaks.
Ilmselge, et õrnuke ööviiul ei suuda võistelda
võimsa teehöövliga. Aga ilma teeehituseta ju ka
ei saa.
Selge on ka see, et üha rohkem on loodust
kaitsvaid inimesi – inimesi, kellele see kõik korda
läheb. Kuid kas me suudame ja oskame tagada
looduse ellujäämise? Tegelikult ei ole looduskaitseala ju suutnud alles hoida pääsusilmi ja ööviiuleid. Ja me ei tea, keda veel.
Mul ei ole olnud mõttes halada ega viriseda
ega õnnest hõisata. See on vaid mõtisklus inimeselt, kes lapsepõlvest veel mäletab nüüdseks peaaegu kadunud lillede lõhna.
Kaja Tampere (1962) on õpetaja ja teadlane, põhivaldkonnad on muusika ja kommunikatsioon.
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Fotod: Ingmar Muusikus

Üks Eesti paigake

Lindude võrgust vabastamine Tartu–Viljandi maantee läheduses Vaibla roostikus 2020. aasta augustis

Linnukate rajad
Vaibla roostikus
Peaaegu kogu Võrtsjärve veepeeglit ümbritseb roostik.
Vast veel poole sajandi eest leidus avatud kallast rohkem,
kuid järve suurenenud toitainesisaldus muudkui kasvatab
pilliroomüüre. Need võivadki olla järvele nime andnud.
Juhani Püttsepp

K

eeleteadlane Paul Ariste väitis, et Võrtsjärve nimi tuleb
roogu tähendavast murdesõnast „võrrits“. Leidub ka teisi teooriaid: „võrts“ võib tuleneda sõnast
„virts“ (seos vee värvusega); murdesõnadest „võlts“ (järv on praegusele
kohale rännanud) või sõnast „võts“
(Pilistverest rändama hakanud järv
võttis kaasa ka teisi, väikemaid veekogusid).
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1987. aasta juulikuus telkis salkkond Tartu poisse Võrtsjärve põhjarannikul Vaibla heinamaal. Kõige
vanem neist oli 16-aastane – praegune Eesti ornitoloogiaühingu juhataja
Margus Ots.
Süüa keedeti Tom Sawyeri ja
Huckleberry Finni kombel lõkke
peal. Päevatööks, varavalgest pimeduseni, oli aga lindude püük võrkudega
sealtsamast roostikust ja rõngastamine.
Läheduses asus poiste mento-

ri ornitoloog Heinrich Veromanni
metsamajake ja meeldiva põhjuse
püstitada telklaager andis üleeuroopaline Acro-projekt. Acrocephalus
on roolinnu ladinakeelne perekonnanimetus – Eestis on kohatud seitset liiki – ja projekt uuriski nende
rännet. Üksnes tiigi-roolind ja väheneva arvukusega rästas-roolind on
kitsalt kohastunud eluks roostikes.
Meil eksikülalise padu-roolinnu esimene kinnitatud vaatlus ongi aga
pärit Vaiblast.
Kui üks äge tormiilm saputas Tartu
noorte naturalistide ekspeditsiooni 1987. aastal läbimärjaks, koputas
Heinrich Veromann Vaibla metskonna uksele, et paluda poistele kindlamat peavarju, ja ust ei löödud kinni.
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Aastal 2020 töötabki Vaibla linnujaam ehk kohalike hulgas „linnukateks“ kutsutud rahvas toona metskonnalt saadud ruumides. Teised linnujaamad – peale mereäärsete Sõrve
ja Kabli-Pulgoja – on kadunud, kuid
Vaibla sisemaal püsib. Rõngastatud
on seal 1987–1993, 2001–2008 ja
2015. aastast tänini. Igal suvel juuli
lõpust augusti lõpuni.
„Õhinapõhine projekt, pere-eelarve toel,“ selgitab seda väikest imet
üks Heinrich Veromanni õpilastest,
Kristjan Adojaan, kes kirjutas Arcoprojekti tulemuste põhjal ka bakalaureusetöö.
„Seltskond!“ lisab veel ühe argumendi Kristjani poeg Art Villem,
bioloogiaüliõpilane. „Mingi osa, kes
püsib päevi ja nädalaid, ja mingi osa,
kes käib läbi, paariks tunniks vaatamas.“ Kutsutud on Vaiblasse aga kõik,
loodushuvilised õpilased, nende sõbrad, väikesed kooliekskursioonid jt,
vaata vaid veebilehte vaibla.net.
Kõiki huvilisi ühendab iga tunni
tagant rutiin – kontrollkäik roostikku. Selleks et jõuda risti kallast
kulgevate võrguliinideni, tuleb jalga
tõmmata puusadeni ulatuvad kalavinskid. Roostikus kulgevatel mudastel radadel võib olenevalt ilmast pääseda kuiva jalaga, aga võib vajuda ka
üle põlve sisse.
10. augustil kella viie paiku leiame võrgust ühe aed-roolinnu ja meil
viimastel aastatel pesitsejana kanda
kinnitanud lääne-pöialpoisi, kes on
116. Vaibla võrkudest leitud liik.
Rõngastaja peab olema kvalifitseeritud, kuid linde võivad
vabastada kõik. Üks hetk linnukesega peos …
„Aeg kulgeb siin teisiti, justkui
oleks teises maailmas. Kõik on vaikne ja rahulik, eemal teistest muredest, kiirustamisest ja stressist,“ kirjutas tänavu logiraamatusse Vaibla
tegemistes osalenud üliõpilane Karl
Henrik Tamkivi. „Siin olles veendusin taaskord, et elu võlu peitub lihtsates rõõmudes.“
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog
ja kirjanik.

Vaibla rõngastusrühma juhtivad jõud, isa ja poeg Kristjan Adojaan ja Art Villem
Adojaan. Kristjanil on peos üks Vaiblas võrku jäänud roolindudest

Et tähistada 100 000. linnu rõngastamist Vaiblas, sai üks rästas-roolind tänavu
1. augustil jalga kullast rõnga „ESTONIA MATSALU“
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Foto: Indrek Rohtmets

Poster

Mõtteid ühe
looduspildi
tegemisest

Ü

hel kenal sügisesel päeval seisin
Võrumaal Kisejärve ääres ja mõtisklesin kobraste langetatud kahe vaksa
jämeduse haavatüve juures, kui kaua võis neil
närilistel võtta aega toeka puu langetamine.
Peitelhammaste jäljed kooritud puidu peal
meenutasid kaljujooniseid.
Ühtäkki märkasin haavatüve veeres pesakonda kärbseseeni. Jõhvikaaja pastelsete toonidega looduses rõhutasid värvikad täpilised
seenekübarad oma tähtsust värvikuse hoidjana. Punane värv mulle meeldib. Unustasin
koprad ja langenud haavatüve ning asusin
rõõmsalt seeni pildistama. Neil oli seal nagu
perekondlik koosviibimine, milles osalesin,
kõhuli maas.
Olen juba aastaid pildistanud ja filminud
loodust, eksootilisi loomi, taimi ja maastikke. Päris palju Aafrikas, Põhja- ja LõunaAmeerikas ning arktilises tundras. Koduses
Eestis pälvivad mu tähelepanu sageli just
detailid. Et maandada advokaaditöö pingeid,
käin looduses, pildistan ja filmin. Pean oluliseks panustamist loodushoiuga tegelevate
mittetulundusühingute tegevusse: olen näiteks Eesti ornitoloogiaühingu ja pärandkoosluste kaitse ühingu liige.
Kärbseseente pere on üles võetud kaameraga Canon 5D Mark II, 100 mm Canoni
makroobjektiiv. Ajaga kaasa minnes oleme
abikaasa Indrekuga nüüdseks valinud oma
abilisteks Leica kompaktkaamerad, mis
pakuvad rahuldavat lainurka ja sõrmeliigutuse kaugusel 400 mm teleobjektiivi.
Maria Mägi-Rohtmets
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Intervjuu

Häid loodusvaatlusi
pole kunagi liiga palju
Botaanikust kolleegi Ott Luugiga
vestelnud Toomas Kukk
Kuidas sul üldse tekkis taimehuvi?
Vähemalt üldisem loodusehuvi sai
alguse ikka kodust. Olen maalt pärit
ja mis laps seal metsa vahel ikka
teeb – kui tal just palju sõpru külas
ei käi – tuleb huvituda sellest, mis
on kättesaadav. Ema on hariduselt
bioloog, ta võttis mind varakult metsa
kaasa ja õpetas tavalisemaid taimi-loomi tundma. Koolipõlves süvenes mul
fotohuvi ja kolasin igal võimalusel pildijahil mööda koduümbruse metsi ja
põlluvaheteid. Lugesin sarja „Maailm
ja mõnda” reisikirju ja unistasin maadeuurimisest.
Taimedeni jõudsin hiljem ja selles
oled suuresti ise süüdi. Esialgu köitsid rohkem tähelepanu liikuvad olendid. Kogusin väikestviisi mardikaid ja
hiljem vaatlesin linde. Tõsisemaks see
huvi ei läinud.
Mida teha, et noored huvituksid
rohkem mardikatest, lindudest või
taimedest?
Ma ei usu, et on ühest võluvõtmekest, mis kõikide silmad looduse suhtes korraga avab. Mõned saavad loodusehuvi vanematelt kaasa – neid ei
olegi tarvis kuidagi eriliselt tagant torkida. Teiste jaoks on päris palju võimalik koolides ära teha. Kui see, mida
loodusõpetuse või bioloogiatundides
räägitakse, pole surmigav, ei sunni last
rohelisest loodusest eemale pöörduma, siis on teatav lootus, et see kõik
hakkab teda huvitama.
Paljud minu koolikaaslased pidasid
bioloogiat kuivaks ja raskeks jutustavaks aineks – nagu ajalugu, aga hullem. Eks õpetajad andsid oma parima,
aga õpikud ja õppevahendid olid, nagu
nad olid. Praegu on kindlasti olukord
parem. Katsed, õppekäigud ja muud
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kokkupuuted elava loodusega aitavad
tekitada huvi, mida teooria tuupimine
pigem tapab.
Noored inimesed on praegu mõnes
mõttes väga iseseisvad, võimelised
leidma infot huvitavate asjade kohta ja
looma sotsiaalmeedias väikesi kogukondi oma huvitegevuse kohta. Aga
hirmu looduses ähvardavate ohtude ja ebamugavuste ees on rohkem.
Üha vähemaks jääb neid, kes omal
käel seljakotiga metsas hulkumist
toredaks meelelahutuseks peavad.
Ettevaatlikkus tundmatu suhtes pole
muidugi halb.

Üha vähemaks
jääb neid, kes omal
käel seljakotiga
metsas hulkumist toredaks
meelelahutuseks peavad.
Tore on asju endale selgeks teha,
aga veelgi toredam on seda teistega
jagada. Tänapäeval on selleks mit
mesugused andmebaasid. Oled nen
dega palju tegelenud. Seetõttu ongi
sinu käest kohane küsida: milline on
igas mõttes hea vaatlus? Kas vaadel
du on tavaline või haruldane, pole
ilmselt kuigi tähtis.
Hea vaatlus algab sellest, et vaatlejal
on kriitikameelt iseenda loodusetundmise ja selle suhtes, kui täpselt ta suudab oma asukohta looduses määrata, kui head on tema vaatlusseadmed,
fotoaparaat ja muu selline. Tuleb järele mõelda, mida talletada, kirja panna
ja pildistada, enne kui vaadeldav silmist kaob.
Vaatlus tuleb vormistada nii täpselt, kui vaatleja oskab, aga mitte täpsemalt, kui on realistlik.
Liik võiks olla enda oskuste piires määratud, aga tuleb jätta võimalus, et järgmised huvilised saaksid

määrangut kontrollida või täpsustada. Seetõttu peaks olema lisatud tõendusmaterjal foto, kirjelduse, video või
mistahes muul viisil. Sama oluline, et
oleks võimalik tuvastada koht: lisada
tuleb korralikud asukohaandmed, millal vaadeldi, kes vaatles, mis elupaigaga
oli tegemist.
Ühesõnaga, mida detailsemaks
oskab vaatleja oma kirjeldusega
minna, seda parem on andmeid hiljem
kasutada. Aga see peaks jääma vaatleja
oskuste piiresse. Kui ta oskab näiteks
elupaika määrata tasemel mets-põldsoo, siis võikski nii olla. Kui ta oskab
öelda ühe või teise autori järgi kasvukohatüübi, siis võiks määrata täpsemalt. Õige kirjeldus lihtsate sõnadega
on parem kui vääralt kasutatud peened erialaterminid.
Mainisid tõendusmaterjali. Tai
medel on üsna lihtne tõendusmater
jali kogumise viis herbariseerimi
ne, mida tänapäeval vahel kahjuks
peetakse igandiks või vaid õppetöö
osaks. See vist on ka minu mõju, et
oled üsna palju herbariseerinud.
Kindlasti. Endale tundub, et mida
edasi, seda rohkem tikub väljas tekkima ühe või teise taime suhtes kahtlusi
ja herbariseerimine lükkab selle mure
edasi: elu välitööl on lihtsam, kõiki
määranguid ei pea jooksu pealt vormistama. Kui taimmaterjal on olemas,
saab hiljem heades tingimustes sellega
edasi tegeleda.
Mõnede taimerühmade puhul pole
ka kõige hoolikam määrang tõend
eksemplarita teistele veenev, näiteks kortslehtede või hunditubakate
puhul.
Veel herbariseerimisest. Mulle tun
dub, et taimesüstemaatikaga tege
lejad on taimekogumise väärtusest
aru saanud, aga ma ei tea, kuidas
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Foto: Jaak-Albert Metsoja

Ott Luuk on sündinud 30. juunil
1985. Lõpetanud Paide ühisgümnaasiumi ning Tartu ülikooli bioloogina 2012. Alates 2003. aastast
pärandkoosluste kaitse ühingu
liige, hiljem töötanud samas
projektijuhina, juhatuse liige aastatel 2012–2018. Eesti taimede
uue levikuatlase toimkonna liige
alates 2014. Taimeatlase toimkonnas juhtinud andmehalduse ja
kohateabesüsteemide valdkonda.
Üks Eesti taimestiku paremaid
tundjaid, tegelenud kortslehe
perekonnaga ja teiste keeruliste rühmadega. Kuulub Eesti
looduseuurijate seltsi; eestikeelse
botaanika terminoloogia komisjoni liige. Korporatsioon Ugala
vilistlane.
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herbariseerimise vajalikkust teiste
le selgitada.
Väikesed erakogud korterinurkades
ongi võrdlemisi mõttetud. Et kogumisel oleks pikaajalisem väärtus, peavad
eksemplarid jõudma mõnesse suuremasse avalikku herbaariumi. Seal on
esiteks normaalsed hoiutingimused ja
teiseks võimalus tulevastel uurijatel
seda väärt eksemplari avastada, talle
ligi pääseda. Teadmine, et kogutud
taimest võib teadlastele kasu olla kasvõi aastakümneid hiljem, võiks motiveerida väljast rohkem kaasa võtma
ja ka oma leidusid paremini dokumenteerima.
Kahjuks on üsna tavapärane,
et looduses tundmatuks jäänud
taimest võetakse küll kodus
uurimiseks tükke kaasa, aga
kui määramine on ühel pool,
siis visatakse oksake ikkagi
minema. Küllap arvatakse,
et herbaariumid võtavad vastu
ainult suuri haruldusi doktorikraadiga botaanikutelt, aga tegelikult on tähtsam hoopis see, et
eksemplar oleks korralikult kuivatatud ja leiuandmetega dokumenteeritud.
Kui palju sa sel aastal umbes kogu
nud oled?
PlutoFi andmebaasi pole ma neid veel
kandnud ega ka niisama üle lugenud, aga ilmselt mõned sajad lehed.
Eelmisel aastal tuli ligi tuhat lehte.
Räägime ka taimekooslustest.
Sattusime samal nädalal, aga eri
aegadel Vilsandile. Sa polnud seal
varem käinud. Mis mulje sulle saa
rest jäi?
Üldiselt jäi hea mulje. Eriti need lubjakivikaljused rannakooslused on väga
toredad. Mu abikaasa märkis, et tema
eeldas, et saar on lagedam. Tänapäeval
Vilsandi kuigi lage ei ole, suurtel aladel
on palju kadastikku ja männikut peale
kasvanud.

Vilsandi on koht, kus pärandkoos
luste taastamine on tekitanud vaid
lusi. Leidub kohalikke ja teisigi, kes
peavad oluliseks metsakooslusi.
Teisalt on harjumuspärane maastik
ja niitude liigid samuti väga tähtsad.
Kuidas leida kesktee?
Arvan, et kesktee moodustub paljuski sellest, et taastada suudame kokkuvõttes suhteliselt väiksel pinnal. Kui
näiteks loopealsete taastamiseks tehtud raieid võrrelda sellega, mida igal
aastal majandusmetsades puidu saamiseks maha võetakse, siis pindala on
tagasihoidlik. Samuti, kui võrrelda traditsiooniliselt majandatavate niitude
pindala intensiivpõllunduse all olevaga, siis see on väga väikene osa.
Praeguses mastaabis pärandkoosluste taastamine-hooldamine kahjuks
Eesti maastikuilmesse suuri muutusi ei too, mõju jääb lokaalseks. Või
õnneks, kuidas keegi tunneb. Isiklikult
arvan, et paarikümne aasta pärast on
niiduliikide taandumine palju selgemalt näha, ja siis kahetseme, et me ei
hoidnud neile rohkem eluruumi.
Vaidluses taastamise üle kipuvad
tooni andma üksikjuhtumid: mõni
maatükk, kus on taastamisega liiga
agressiivselt peale mindud, mõned
konkreetsed inimesed, kellega pole
läbi räägitud, ilusad orhideed, mille
loomad on kellegi silma all ära kärpinud. Kõigist aladest võib see olla
murdosa, aga kui probleemid on kellegi jaoks südamelähedases kohas, siis
pole ime, kui ta võtab negatiivse hoiaku kogu ürituse suhtes ja hakkab seda
suure veendumusega kuulutama.
Konflikte on võimalik vältida, kui
kohalikke rohkem kaasata ja teha
mööndusi, kus vaja. Aga muidugi ei
aita see alati: inimestel on väga erinevad arusaamad sellest, mis on looduskaitse ja kas seda üldse vaja on.
Väikese jutlusega niitude ajaloost ja
liigirikkusest seda ei muuda. Kokku
võttes: taastamise mõte kaalub probleemid ja nähtud vaeva kindlasti üles.

Taimeteaduslike välitööde lahutamatu töövahend on nuti- või GPS-seade maastikul orienteerumiseks ja leiukohtade ülesmärkimiseks
40
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Kas pärandniite peaks rohkem tut
vustama ja kiitma? Kas oleme seda
vähe teinud?
Jah, iseenesest on inimestel sageli
raske aru saada, milleks on niite üldse
vaja. Kui räägitakse looduskaitsest, siis
hästi äratuntavad armsad loomakesed ja ilusate õitega lilled – nende
kaitsest saavad inimesed hästi aru.
Lendoravaid on vähe järel – päästame lendoravad. Visuaalselt efektsete
maastike ja põlispuude kaitsest saadakse samuti võrdlemisi hästi aru. Aga
selle kohta, milliseid elupaiku on vaja
teatavate liikide või liikide mitmekesisuse säilitamiseks, napib sageli teadmisi.
Saadakse aru, et kuldkinga puhmiku püstijätmine on hea, mahaniitmine
aga halb ning puhmiku kohale parkla tegemine on kõige halvem. Ent kui
küsida, kuidas tagada kuldkinga ellujäämine samas piirkonnas saja aasta
jooksul, siis esimene mõte, mis looduskaugele inimesele võiks pähe tulla,
on midagi aiandusest: teeme sinna
kuldkingapeenra. Või rajame hoopis
reservaadi, kus inimene enam midagi teha ei tohi. Aga liikide koht kooslustes, elutsükkel ja selle iseärasused
on pigem tume maa. Mõte sellest, et
mõne taime jaoks on hea, kui tal kord
suve jooksul vikatiga latv maha niita,
kõlab ju päris kummaliselt. Isendid
saavad kannatada või koguni hukku-

Foto: Marko Peterson

Oled üles kasvanud talus, kus alati
on loomi peetud, ja oskad ehk krii
tiliselt hinnata ka piiranguid, mida
poollooduslike koosluste majan
dajatele on seatud. Näiteks kasvõi
niitmise algusaeg – Vilsandil tuleks
heina ikka enne jaanipäeva teha.
Kindlasti võiksid piirangud olla oluliselt paindlikumad. Kui reguleerime kõike väga rangelt, kõigis kooslustes, piirkondades täpselt ühtmoodi, siis üheülbastame kooslusi, aga
see pole ju eesmärk. Kahtlemata on
mugav, kui reeglid on lihtsad ja muutumatud, asjaga tegelev ametnik saab
iga kell põllumehele paragrahvi ette
seada, aga vaevalt see kõige paremat
tulemust annab. Heinateo algus peaks
käima ilma ja rohukasvu, mitte määruse paragrahvi järgi.

2014. aasta sügisel ette võetud ekspeditsioon Põhja-Uuralitesse mullaproovide
kogumiseks kujunes meeldejäävaks ja õpetlikuks
vad, aga populatsiooni püsimise tõenäosus paraneb, sest säilib avatud kasvukoht ja naabruses pead tõstvad konkurendid surutakse samuti alla.
Sada aastat tagasi ei olnud põllumehel põhjust sellistest asjadest
mõelda: vaja oli heina. Rikas taimekooslus kujunes kõrvalsaadusena.
Kuna tänapäeval on söödavarumiseks lihtsamad viisid, peame niitude
traditsioonilist hooldamist aina põhjendama ja ümber mõtestama. Arvan,
et esmajärjekorras tuleb rääkida väärtustest, mida niitudel on võimalik
täna ja homme hoida ja luua, mitte
niivõrd rõhutada ajalugu.

Uus taimeatlas põhineb vaatlustel
ja herbaareksemplaridel. Kui ini
mene käib looduses, siis paratama
tult jääb talle silma mitmesuguseid
olendeid, tahaks vaadelda. Millest
pihta hakata?
Arvan, et kõige lihtsam on algajal loodusevaatlejal liikuda mööda inimesi. Kõigepealt leida oma sõprade ja
tuttavate hulgast keegi, kes on natuke kogenum selles valdkonnas. Koos
leida endale sobivaim vaatlusplatvorm

või rakendus, mille abil neid vaatlusi
üles märgitakse.
Mulle tundub, et enamik juhendmaterjale, mida vaatlusplatvormide
kohta internetist leiab, on raskepärased. Algajale on esmane looduses viibimise ja uute huvitavate asjade leidmine puhas rõõm, aga tehniline pool,
hobi haldamine, käib talle pahatihti
üle pea. See on ka üsna erinev: mõned
võtavad väga kergesti külge kõik, mida
nad internetist leiavad, ja teistel on
rohkem juhatust vaja. Alustada on
lihtsam, kui saab kellegagi otse kogemusi vahetada.
Kui tutvusringkonnas kogenumat
loodusevaatlejat pole, siis on abiks sotsiaalmeedia. Facebooki teemarühmades kohtab häid loodusetundjaid ja
palju huvitavaid leide postitataksegi
operatiivselt just sinna. Paraku on sotsiaalmeediarühmades toimuv suunatud pigem omavahelisele suhtlusele
ja ei jõua laiema koostööni. Aktiivset
laiemale seltskonnale mõeldud botaanilist katusorganisatsiooni praegu ei
ole, aga tarvidus selle järele on olemas.
Linnuvaatlejatel on organiseerumine
paremini õnnestunud, botaanikutel
tuleks rohkem pingutada.
Igatahes tuleks huvilisi võimalikult
palju kaasata. Kui jätta vaatlejad hooletusse ja nende tähelepanekud arvestamata, siis tõenäoliselt ei vaevu nad
edaspidi oma leidudest teatama ja sel-
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Heinateo algus
peaks käima ilma
ja rohukasvu, mitte
määruse paragrahvi järgi.
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lest oleks kahju. Kui inimene eksib
määranguga või ei oska koordinaate
õigesti üles kirjutada või tekitab andmekogu toimetajale muud sorti lisatööd, siis pikemas perspektiivis on see
väike mure. Kui inimesed kaotavad
huvi taimede vastu, siis see kahju on
suurem.

Foto: Toomas Kukk

Intervjuu

Mainisid tõendusmaterjali juures
fotograafiat, millega oled lapsest
saati tegelenud. Oled kunagi öel
nud, et sa pole loodusfotograaf.
Mõnes mõttes on igaüks, kes looduses
pildistab, mingil määral loodusfotograaf, siin kindlaid piire pole. Mul on
pigem kaks eri viisi, kuidas fotograafiat käsitan. Loodusega tihedamalt
seotud pool on viimasel ajal pigem
puhtdokumenteerimine. Ei püüa suurt
kunsti teha, vaid saada korralikke pilte
liikidest ja leiukohtadest.
Kas sa oled viljelenud ka kunstfoto
graafiat?
Suure tähega kunstfotograafiaks ei pea
seda nimetama, aga mingisuguseid
vormimänge oma lõbuks olen harrastanud. Need on tehtud pigem sahtlisse, pole avaldanud.
Kas sul plaatkaamera on olemas?
Pildistan oma lõbuks üsna mitme filmikaameraga, kuni kaadri mõõduni
neli korda viis tolli. Ilmutan vannitoapõrandal ise pilte.
Mida filmile pildistamine tänapäe
val annab?
Mõned inimesed võib-olla solvuvad
seepeale, kui ütlen, et minu meelest
on see võrreldav puunikerdamise või
savist keraamikatöödega või ka näiteks
asjaarmastaja maalikunstniku tegevusega. Olulisem on protsess kui tulemuse sarnasus reaalsusega ning selle
avalik näitamine.
Kas siis üks fotograafia eesmärke
pole pildistatava tõetruu jäädvus
tamine?
Foto ei ole sama asi, mida pildistati,
see on eraldi asi. (Naerab.) Aga milline
foto tuleb või millist pilti tahad, sõltub
sellest, mida sa fotoga peale hakkad.
Kui eesmärk on panna see raamatus42
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se mingi taime passipildiks, siis peaks
tulemus olema objektiga võimalikult
sarnane. Kui see pole otseselt nõutav, siis on võimalik teha pilte, mis ei
sarnane vähimalgi moel sellega, mis
objektiivi ees parajasti seisis.
Minu jaoks on huvitav leida tasakaal protsessi enda tõttu tekkivate
moonutuste ja efektide ning reaalsuse
kujutamise vahel.

Kui ühel aastal saab
jäälinnupilt mõnel
võistlusel kõrge
auhinna, siis järgmisel aastal
esitatakse lademes sama
tüüpi pilte jäälinnust.
Sa ei ole teinud näitusi ega pea enam
blogi?
Blogi pole ma ammu pidanud. Näitus
oli mul kunagi lapsena Lõõla koolimajas, alles on isegi külastajate raamat, kuhu inimesed on viisakalt kirjutanud, kuidas see kõik neile meeldis. (Naerab.) Praegu on katsetused
sealmaal, et ei tahaks neid näidata.
Inimesel peab olema harrastusi, mis

pole seotud põhitegevusega: see aitab
pingeid maandada ja näha asju teise
nurga alt.
Oled üks Eesti Looduse fotovõistlu
se hindajaid ning hoidnud loodus
fotograafial silma peal. Mida Eesti
loodusfotograafiast arvata?
Mul on väga hea meel, et olemas on
väga heal tasemel harrastajate seltskond, kes on võimeline igast teemast
korralikud pildid välja võluma. Mul
pole selles mängus suuri panuseid,
niisiis ei taha teravalt kritiseerida.
(Naerab.) Alati saaks ju paremini.
Vahel kipub tunduma, et tipud
on silmapaistvad ja isikupärased, aga
praegune keskmisel tasemel harrastajate seltskond ei leia hästi oma teed.
Tehakse tavapäraseid kompositsioone, imiteeritakse üksteist. Kui ühel
aastal saab jäälinnupilt mõnel võistlusel kõrge auhinna, siis järgmisel aastal esitatakse lademes sama tüüpi pilte
jäälinnust.
Korraliku tehnika ja piisava kannatlikkusega on võimalik kõik fotod kätte
saada. Rohkem võiks olla loovat lähenemist, eri viise loodust tõlgendada.
Looduse pildistamine ei pea tingimata
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Ott Luuk jäädvustamas invasiivse võõrliigi jõgi-ristirohu (Senecio fluviatilis) leiukohta Lahemaa rahvuspargi lähedal

pilt koju tuua. Kas üks või teine pilt on
hea või halb, sobib või ei sobi – üldiselt
on tase korralik.
Paistab, et kõigist loodusobjektidest
omamaiseid pilte lihtsalt ei leia, ikka
tuleb kasutada Wikipediat ja muid
internetiallikaid. Nii et kohalikel loodusfotograafidel on tööd küll, mitte
ainult piltide tegemise, vaid ka selle
poolest, kuidas ise pildil olla ja omi
fotosid pakkuda.

Atlase tegijana on rõõm veel suurem,
kui paned sada liiki kirja, ja andmebaasist kontrollides selgub, et kõik olid
juba olemas. (Naerab.)

Eks haruldasi leide on motivat
siooni mõttes ikka vaja, aga taime
atlase tegijana võib tunda rõõmu ka
mõne tavalise liigi leiust atlaseruu
du jaoks.

Kuidas näeb uue taimeatlase tege
mine välja kümne aasta pärast? Kas
määrame geene või on põhimõtteli
selt kõik sarnane?
Pigem teeme seda põhimõtteliselt
samamoodi. Tehnilised vahendid on
kindlasti edasi arenenud. Juhuvaatleja
taimeleiu ei määra alati mitte vaatleja ega botaanik, vaid masinõppe algo
ritm. See pole otseselt uus asi, mis
protsessi sisuliselt muudaks. Kui jääme
ruudupõhise kaardistamise juurde,
tuleb ruudus kohal käia, koguda tõendeid, pidada andmebaasi, suhelda taimehuvilistega.
Liigume sinna poole, et paljusid
keskkonnaparameetreid, kasvõi koosluse tüüpe, hakatakse määrama mitmesuguste seadmete abil ja need
andmed saavad internetis kättesaadavaks. Taimeretkele minnes on võimalik saada üha rikkalikumat teavet
selle kohta, missugused tingimused
ees ootavad, milliseid liike on asukohast varem leitud ja millistele liikidele võiks kasvukoht sobida. Tavapärase
välitööpõhise kaardistamise ja andmekogumise mõte on ka see, et hoida
alles kriitiline hulk inimesi, kes suudavad masinate kogutavat andmevoogu
tõlgendada ja kontrollida.
See, et ekspert jääb masina tööd
kõrvalt vaatama, kõlab natuke kurvalt. Pigem loodame, et tehnoloogiline edasiminek lubab hulga mõttetut
käsitööd vahele jätta, saab keskenduda sellele, milles inimene on kohasem
või mis tundub olulisem. Toetada taimede või looduse tundmist on olulisem kui see, millised levikukaardid või liigiandmed saadakse või mis
meetodeid kasutatakse. Ülitäpsest
kaardist on vähe rõõmu, kui sellel
kujutatut mõistavad vaid üksikud inimesed.
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olema maneerlik asi, nagu romantiline
maastikumaal mägede, udu ja väikese
koopaga puu all. Stampe pole juurde
vaja. Lihtsatest asjadest, populaarsetest kompositsioonidest on head fotod
olemas, pealegi suurel hulgal.
Olen korduvalt öelnud, et taimi pole
võimalik pildistada! Mu hüüatus
võib olla ka oma oskamatuse õigus
tamiseks.
Taimi on suhteliselt raske hästi pildistada, tähendagu hästi mida tahes.
Taimest on lihtne saada romantilisi
pilte, kui tal on suured õied ja loojuv
päike kuldab taime üle. Nii saab kena
pildi õnnitluskaardile või kalendrit kaunistama. Taimest on raske teha pilti,
mis õpetaks taime paremini tundma,
ja eriti raske on taimest teha niisugust
pilti, mis meeldiks botaanikule.
Kas vaatad Eesti Looduses ilmunud
fotosid ka selle pilguga, et kuidas
selline võis üldse ilmuda või et oo,
suurepärane tabamus?
Eks ma ajakirja ikka lehitsen, aga
püüan võimalikult vähe kritiseerida.
Ma ei tea ju, mis tingimustes on foto
saadud, mida fotograaf pidi tegema, et

Loodusfoto nõuab pildistatava
tundmist – kuldkingast pakutakse
sama palju pilte kui loojuvast päi
kesest, aga jõhv- või villtarnast on
märksa raskem fotot leida.
Kindlasti. Kui mõelda vähem atraktiivsete liikide peale, siis fotograafil,
kes hakkab pildistama endale kataloogi kõigist Eesti tarnadest või kõrrelistest, peab olema isiklik huvi, miks seda
teha. Turusituatsioon on niisugune,
et liigikataloogidest pole suurt rahalist tulu tegijale loota. Vaev, mis kulub
kõigi Eesti taimede pildistamiseks heal
tasemel, ei saa kunagi väärilist rahalist tasu. Tasu peab tegija jaoks olema
mingis muus vormis. Näiteks rõõm
täieliku kogu saamisest või harulduse
tabamisest.
Mis on sul selle aasta huvitavamad
taimeleiud?
Kesk-Eestist maakodust leidsin oma
lambakarjamaalt väikese ristiku, keda
seni selles kandis pole üldse nähtud,
enamik leiukohti on saartel. Selles
mõttes tasub meenutada Fred Jüssi
ütlust, et uue leidmiseks tuleb käia
vanu radu mööda. Üllatav, mis kõik
võib oma nina all aastaid varjus püsida, enne kui talle sõna otseses mõttes
peale astud.
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Foto: Helar Laasik

Matkarada

Vaade Männikjärve rabale vaatetornist. Üleüldine vaikus jätab kärarikka elu justkui ukse taha. Lindude hüüd kõlab vaikuse
taustal imeliselt. Laukavesi on hea ja puhas, kuigi maitseb mõrkjalt

Rabade võlumaale

kõrvupaitavat vaikust kuulama
Eesti keskel Endla looduskaitsealal matkates saab valida eri
pikkusega radade vahel või seada neist ise kokku soovi
kohase teekonna. Rahvasuus on Endla looduskaitseala tuntud ka rabade võlumaana.
Elen Rekand

R

adade alguspunkti Tooma
külla on Tallinnast mööda
Piibe maanteed 136 km,
Tartust 72 km ja Jõgevalt 21 km.
Kindlasti leiab matkaja siit kauneid vaateid ja kõrvupaitavat vaikust. Soiste alade piirkonnas tuleb
vesi mõnikord üle jalatsiääre. Oleneb
muidugi jalatsist, aastaajast, ilmast ja
valitud rajast, sest turbapinnase tõttu
leidub siin märjemaid lõike, kevaditi
44
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tuleb kohati ette ka üleujutusi.
Maad on soostunud geograafilise asendi tõttu. Põhja pool paikneva
Pandivere kõrgustiku allikad avanevad
siia, kus asub Endla nõgu. See kaitseala on allikarohke, eriti lääneosa.
Endla looduskaitseala loodi
1985. aastal, kaitsmaks Pandivere lõunaosa soid ja rabasid, samuti ala lääneservas vulisevaid allikad. 1997. aastast on Endla looduskaitseala olnud
rahvusvahelise tähtsusega märgala
ehk Ramsari ala [3].

Mitmekesine matkaradade valik.
Tooma külastuskeskuse juures parklas saab stendilt üle vaadata matkaradade marsruudid. Matkama tulles teadsin, et võin teha paaritunnise
kiirrännaku, retkelda terve päeva või
sukelduda loodusesse lausa mitmeks
päevaks, sest siin piirkonnas saab telkida või üürida metsamaja.
Praegu tegutseb Toomal keskkonnaameti looduskeskus. Siin saab tutvuda Eesti kõige põhjalikuma soode
püsinäitusega. Miks just Tooma?
Sellepärast, et Balti sooparanduse
selts asutas 1910. a Toomale sookatsejaama, mis oli esimene tolleaegse
Vene impeeriumi aladel ja üks esimesi kogu maailmas. Sajandi jooksul
on Toomal tegutsenud mitu asutust,
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kuid neil on olnud ühine eesmärk:
uurida soid ning anda edasi teadmisi ja oskusi sooteaduse, -kultuuri ja
maaparanduse kohta. Viimastel aastakümnetel on esile kerkinud soode
kaitse uuringud [2].
Pool kilomeetrit kõndi küla vahel
tundub hobusekopleid läbides kohati lõputuna, aga on pingutust väärt:
jõuan hämarasse kuusikusse. Tavaline
rajaalguse tee, mis kulgeb hobusekoplite kaudu, on praegu viiruseohu tõttu
suletud. Tuleb teha ring ümber koplite.
Teed juhatavad viidad, auto saab jätta
parklasse. Boonuseks on Männikjärv.
Need, kes ei olnudki kavatsenud
minna väikesele Männikjärve rajale,
satuvad nüüd natukeseks ikkagi sinna.
Tasub jälgida viitasid ning õiges kohas
paremale keerata.
Olles kõndinud sadakond meetrit,
lõpeb kuusik ja satun valgusküllasesse
kaasikusse. Nüüd tuleb pisut samme
seada kaasikus, kui juba avaneb avar
vaade rabale.
See ongi kõige kuulsam Endla
looduskaitseala matkatee, mis kulgeb joonsirgelt üle laugaste ja älveste, uhkeldades keskel vaatetorniga.
Üle Männikjärve raba suunduv 1,3
kilomeetri pikkune laudtee on üks
vanemaid Eestis. Seda hakati ehitama
juba 1955. aastal [1]. Seitsme meetri kõrgusest tornist on nagu peo peal
näha maastiku kaunis pale: laugastega pikitud mosaiikne muster, mitmekesised värvitoonid. Rohkesti hakkab silma kaarjalt paiknevaid laukaid,
teadjamate väitel on neid üle saja.
Eriti naudin turbasammalde loodud
värviküllast vaatepilti: näen punast,
rohelist, helerohelist, kollast, beeži
ja muid toone. Eri turbasammaldel
on eri nõudlused, sellest tuleneb ka
nende erisugune värvus.
See rabalaam, kus laudtee kulgeb, on tegelikult nime poolest
Männikjärve raba, mitte Endla raba.
Seetõttu on raja marsruut Tooma –
Männikjärve raba – Tooma. (Endla
raba asub eemal, lääne pool; sinna on
raske pääseda ja retke tuleb alustada Kärdest.) Teekond on umbes viie
kilomeetri pikkune ja aega soovitatakse varuda paar tundi. Toomalt vaatetornini on 1650 meetrit.

näha ei ole. Männikjärve raba on
ka välismaa teadlaste hulgas hästi
tuntud.

Raja ääres silman korralikke teabetahvleid, kus on kirjas palju huvitavat ümbruse kohta. Hea rahulik on
süveneda. Valitseb üleüldine vaikus –
kärarikas elu on jäänud justkui ukse
taha. Vaikuse taustal kõlavad imeliselt lindude häälitsused. Sedakorda
hakkab kõrva tildrihüüd. Laukavesi
on hea ja puhas, võib proovida, kuigi
maitseb mõrkjalt.
Raja ääres võib märgata laborivarustust, mida ei tohi lähemalt katsuma minna, sest teadlased teevad
oma tööd, isegi kui neid parasjagu

Kõige lühemal rajal, kahe kilomeetri pikkusel retkel ümber
Männikjärve, kulub aega umbes
tunni jagu. Et rajaotsa kätte leida,
tuleb olla väga tähelepanelik. See ilus
ovaalne kuni kolme meetri sügavune järveke ei paista kuigi hästi kätte.
Kaardi järgi peaks ta olema siinsamas,
aga lihtne on õige teeots silmist lasta.
Männikjärv on hinnatud kui kaunis
maastikuelement, rajal saan sellele
kinnitust. Kallasrada kulgeb hõreda
alusmetsaga männikus, aga otse kaldal kasvab lehtpuid. Ei puudu ka õõtsik. Männikjärv on Eestis ainus paik,
kus kasvab väga haruldane vahelmine
näkirohi (Najas marina subsp. intermedia). Ujumiskohti, kus saaks palaval ajal end värskendada, kahjuks ei
ole.
Männikjärve tekkelugu selgitab
muistend: Kalevipoeg hakanud endale kuival ajal kaevu kaevama. Aga
kui kaevul olnud laiust umbes pool
kilomeetrit, jätnud ta töö pooleli.
Seepärast ongi järv küllaltki madal.
Tahan siiski minna kauni pärli –
Endla järve juurde. Selleks on mitu
võimalust. Võib minna tornist edasi
teiselt poolt Männikjärve raba üle
Mustjõe. Seal on matkaja üsna lähedal Linnusaare rabale, kuhu lubatakse minna üksnes teadustöö pärast.
Suurvee ajal võivad Mustjõe-äärsed
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Üle Männikjärve raba suunduv 1,3 kilomeetri pikkune laudtee on üks vanemaid omataolisi Eestis. Seda hakati
ehitama 1955. aastal
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Matkarada

Kuningakübar pakub
silmailu suve alguses

Kui tähelepanelikult
vaadata, leiab raja äärest ka
putuktoidulise huulheina

rajaosad muutuda läbimatuks. Kau
geimas punktis keerab rada vasakule
ja suundub tagasi Tooma poole.
Enda järv on peidus metsade ja
rabalaamade taga. Kui tahad minna
ainult Endla järve äärde, siis lühim tee
on alustada Kärdest. Kärde – Endla
järv – Männikjärve raba – Tooma
ongi marsruut, mis algab Kärdest ja
viib Toomale, kokku üle seitsme kilomeetri. Aega peaks varuma vähemalt neli tundi, et saaks sel teekonnal
rahulikult sammuda ja ümbrust näha.
Kärde poolt tulles saab autoga
sõita nii kaugele, kui autotee võimaldab. Matkajat tervitab infotahvel ja sealt saabki rajale. Kõigepealt
jõuan kuusikusse, seejärel segametsa,
kus valendab ka kaski. Kui tulla suve
alguses, paistab mõne keerdus kase46
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lehe sees keerukärsakaid. Tore vaheldus on ületada purdeid, neid on teel
õige mitu. Ojapervel näen kasvamas
leselehti ja sõnajalgu. Kukub kägu.
Ületanud juba mitu purret, olen
jõudnud looduskaitsealale. Hakkan
lähenema Kaasikjärve rabale, kuid
sisse ei põika, sest sinna pole teed.
Kaasikjärv on kinni kasvanud veekogu, vett seal peagu polegi.
Sean oma samme ikka mööda ettenähtud rada. Vahepeal olen jõudnud
siirdesoometsa, siin kuuski enam ei
kasva. Küll aga paeluvad pilku mustikad ja tupp-villpead. Kõnnin reipalt,
koorepurust tee vetrub jalge all.
Veel pool kilomeetrit ja ongi Endla
järv.
Kui olen jõudnud kallasrajale, näen
kasvamas nii kanarbikku kui ka kukemarja, tunnen pinna kerget õõtsu-

mist. See männine maariba piki järve
kallast on toitainerikkam kui lähedal
olev raba. Kaunite mändide all märkan mustikaid, pohli, sekka sinikaid
ja murakaid. Rohkesti leidub soo
kailu, mille eriline vänge lõhn hakkab
ninna. Siin-seal paistab hanevitsa.
Ilus vaikne järv kumab kõrge pilliroo tagant. Lindudel on siin
paradiis. 1. aprillist kuni 30. juunini on keelatud Endla järvel
liikuda, et linnud saaksid segamatult pesitseda. 1. juulist võib
järvele minna üksnes loa saanud kalamees, et oleks täpselt
teada, kes millal kalastab. See
rahulik järv meeldib ka kotkastele. Ma ei kohta siin ühtegi neljast
Eestis elavast kotkaliigist, aga tean, et
siin on merikotka, kalakotka, kaljukotka ja väike-konnakotka elupaigad.
Kujutlen, kuidas kalakotkas käib saaki
jahtimas nii Endla järvel kui ka väikesel Männikjärvel. Kui hetkeks seisatan, kuulen luige häält.
Kahjuks ei õnnestu kaldalt leida
järvele sellist vaadet, et kõik kuus
saart paistaksid. Pilliroog on inimesest kõrgem. Kõnnin põnevas, kuid
ühetaolises tihnikus. Et katsuda varbaga vett, sammun mööda pillirooga
ääristatud purret, kuni jõuangi purde
lõppu. Siit paistavad saared. Siin kaldal on väike plats metsamajaga, kõrval asub lõkkekoht. Soovi korral saab
metsamaja üürida.
Lähedal paikneb Juta kivi. Legendi
järgi olevat Vanemuise kaunis kasutütar Juta siin kivil istunud ja igatsenud armsama järele. Usutavasti olevat nüüd Juta kaitse all kogu järv koos
lindude ja kaladega. Kärde teabetahvli juurest tulles on siia umbes kolm
kilomeetrit. Kui tahta siit jõuda välja
Toomale, on ees veel üle nelja kilomeetri maad.
Kujutledes möödanikku, on selge,
et sellises loodusmaastikus ei ole igapäevaelu olnud kuigi ahvatlusrohke. Talusid on siin olnud vähe. Endla
järve saared olevat olnud talude vahel
ära jagatud. Heina tehtud järveäärsetel heinamaadel. Pehme pinnase tõttu
veeti hein ära talvel, kui külmunud
maapind kandis hobuseid ja koormaid.
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Midagi põnevat ka veematkajale. Privaatsem telkimis- ja lõkkekoht
ongi Sinijärve lõkkekoht. See lõkkepaik on rajatud eelkõige veeliiklejatele, näiteks järvel kalastajatele või
kanuutajatele Põltsamaa–Endla veematkarajal. Kanuumatkajad eelistavadki sõita mööda Põltsamaa jõge;
sel juhul asuvad Mardimäe poolt allavoolu lõkkekohad Tammemäel, Nava
ja Endla järve ääres Räägu kanali
alguses ning Sinijärve väljavoolu juures. Sinna saab ligi ka teed pidi: enne
Jõeküla pöörab sinnapoole üks Räägu
kanaliga rööbiti kulgev kruusatee,
umbes seitse kilomeetrit pikk. Seda
mööda viiakse järvele ka paate, kuid
tee on üsna kehvas seisukorras (suured augud, ebatasane) – iga auto ei
suudagi seda läbida.
Endla järve ääres on veel kaks
lõkkekohta, need asuvad idakaldal (vana paadisadama ja metsamaja juures). Endla järvele saab paatidega ligi Kärde kraavi kaudu, selleks
tuleb Kärde pool mööda kraavi sõuda
umbes kaks kilomeetrit. Kõik veesõidukid peavad olema mootorita.
Kaitsealal tuleb pidada silmas ajalisi piiranguid, ka Sinijärvel on kaitse-

Foto: Helar Laasik

Sinijärve lõkkekoht on rajatud eelkõige veeliiklejatele, näiteks järvel kalastajatele
või Põltsamaa–Endla veematkarada kasutavatele kanuutajatele
Foto: Helar Laasik

Jätkan teekonda Tooma poole.
Väike lõik laudteed kulgeb läbi lodumetsa. Siin meeldib kasvada lodukannikesel, kes kuulub kolmandasse kaitsekategooriasse. Seejärel jõuan
mineraalmaakünkale, kus talude aegu
olnud heinategu täies hoos. Endine
talude heinamaa on praegu puisniit.
Siin on viljakas pinnas, uhkuseks kena
pärnasalu, sekka ka kuuski. Puisniidu
liigirikkus paelub pilku ja meelitab
ligi putukaid. Just siit, kaunilt sumisevalt aasalt, leidis Vanemuine legendi järgi oma kasutütre.
Tooma ei kujunenud Eesti soouuringute keskuseks juhuslikult.
Veeolusid muudeti ja maid kuivendati siinmail juba varem. Aastail 1871–
1872 laskis Vaimastvere mõisnik kaevata viie kilomeetri pikkuse ja kahekolme meetri sügavuse Suurkraavi
ehk Uusjõe Endla järvest läbi raba
Sinijärve ning sealt Põltsamaa jõkke
[2]. Räägu kanal ühendab Endla järve
ja Sinijärve.

Endla järvest umbes kilomeetri jagu ida pool paiknev 1,3 hektari suurune ja 3,9
meetri sügavune järv, umbes 76 meetrit merepinnast kõrgemal, on Suur-Endla
jäänuk. Taimestikuta umbjärv, mille kaldaid ümbritseb sõõrina turbasammal;
põhja katab kahe meetri paksune turbamudakiht. Vesi on pruunikaspunane ja
võrdlemisi läbipaistev
eeskirja järgi keelatud liikuda 1. aprillist kuni 30. juunini. Sel ajal peaks
Sinijärve tee lõpus olema ees tõkkepuu. Nii Sinijärv kui ka Endla on küllaltki madalad ja rohke veetaimestikuga järved, kaldavööndis kasvab
rohkelt pilliroogu.
Kui on soov oma seltskonnaga liikuda väljaspool matkaradu või
teha midagi, mis vajab kaitse-eeskirja järgi luba, tuleb saata e-kiri aadressile info@keskkonnaamet.ee. Kirja
peaks panema võimalikult konkreet-

1. Allas, Ülar 2020. Eestimaa 50 parimat matkarada. Pegasus, Tallinn.
2. Järvet, Arvo 2010. 100 aastat soouuringute algusest Toomal. – Eesti Loodus 61 (9):
6–12.
3. Leito, Tiit 2003. Endla soostik. Eesti
Loodusfoto, Tartu.
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selt oma soovid, ajavahemiku ja inimeste arvu ning kinnitama selle digitaalse allkirjaga.

Elen Rekand (1972) on õppinud Tartu
kutsehariduskeskuses loodusturismi
korraldust.
47

Fotod: Uudo Timm

Lendorav

Lendorav kasutab varjepaigana rähnide tehtud õõnsusi

Kas lendorava

arvukuse madalseis on möödas?
Alates 1994. aastast on lendorava seisundit jälgitud riikliku keskkonnaseire programmi raames. Hinnates lendorava asurkonna seisundit, lähtutakse teadaolevate asustatud
elupaikade arvust. Kuna selle sajandi algul vähenes lend
orava asustatud kohtade arv järsult, on alates 2015. aastast
igal aastal kontrollitud kõikide keskkonnaregistrisse kantud
leiukohtade asustatust.
Uudo Timm

T

änavune seirekevad oli iselaadne mitte ainult koroonaviiruse, vaid ka peaaegu lumeta talve tõttu. Tavaliselt
koguneb kogu talve vältel lendo-
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rava pesapuude alla lumme kollakaid pabulaid, kuid seekord lagunes suurem osa neist vihmadega
ära. Selleks et pabulaid leida, tuli
puualuseid tunduvalt terasemalt
läbi vaadata. 2020. aasta seire lõpptulemuseks jäi 76 asustatud leiu

kohta, millest neli olid uued, varem
teadmata kohad [3].
Kas seda on vähe või palju?
Tulemus on lootustandev, kui võrrelda seitsme aasta taguse kõige madalama seisu aastaga: toona leiti lendoravate tegevusjälgi ainult 27 leiukohast.
Lendorav on varjatud ja öise eluviisiga loom, seepärast on üsna vähesed inimesed teda looduses kohanud.
Öisel ajal inimesed üldiselt metsas ei
liigu ja ega sellist väikest looma pole
lihtne isegi päevavalguses puuvõradest leida. Ent päeval, kui inimesed
on aktiivsed ja metsas käivad, puhkab
lendorav oma varjekohas. Nii ongi
näiteks Iisakus Tärivere mäel elavaid
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Salapärasest eluviisist hoolimata
või just selle tõttu on kohtumisi
lendoravaga ammusest ajast kajastatud ajakirjanduses ning ta on pälvinud loodusuurijate huvi. Esimesed
kirjalikud andmed lendorava leidumise kohta Eesti alal on 1777. aastal esitanud August Wilhelm Hupel. Tema
teatel oli lendorav levinud Pärnumaa
metsades [2]. 1854. aastast pärineb
esimene tõendusmaterjaliga teave
lendorava kohta: krahv Otto Magnus
von Stackelberg Jõhvi kihelkonnast
Pagarist viis ühe lastud lendorava
Tartu ülikooli zooloogiamuuseumi.
Selle muuseumi kogudesse anti ka
1856. aastal Pärnumaalt Saarde
mõisast ja Tori kihelkonnast pärit
loomad.
1906. aastal on Ferdinand Erdmann
Stoll teinud esimese ulatuslikuma ülevaate lendorava levikust IdaBalti aladel: aastate kaupa on pandud
kirja kõik kohad, kus teadaolevalt on
lendoravaid tabatud ja nähtud [6, 7].
Kuramaal oli lendorav tol ajal väga
haruldane. Liivimaal oli ta sagedasem
põhja- ja idaosas, eriti Pärnumaal ja
Valgamaal (praegusel Läti territooriumil). Eestimaa kubermangus elutses lendoravaid Virumaa metsades.
Baltisakslaste kogutud andmetest on kõige ülevaatlikuma kokkuvõtte teinud Karl Grevé 1909. aastal ilmunud raamatus Kura-, Liivija Eestimaa imetajate kohta [1].
Lendorava leviku selgitamist Eestis
jätkas Edvin Reinwaldt, kes korraldas selleks 1924. aastal ankeetküsitluse [5]. Hiljem on peamiselt
ankeetküsitluste abil lendorava levikumuutusi selgitanud Gustav Vilberg
(Vilbaste) 1930. aastatel ja Harry Ling
1950. aastatel.
1960. aastate lõpus täpsustas lend
orava levikut (peamiselt Kirde-Eestis)
Jüri Tõnisson, kaasates töösse Eesti
põllumajanduse akadeemia metsandusüliõpilasi. 1970. aastatel jätkas mõnel aastal seda tööd Vahur

Lendorava (Pteromys volans)
levik Eestis

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

lendoravaid näinud pelgalt üksikud
kohalikud elanikud ja kulus aastaid,
kuni nad jäid uskuma, et lendoravad
tõesti seal vahel lausa kodu aia taga
vanas haavas elavad.

Lendorava
asustatud
leiukohtade arv

Eenmaa ning 1980. aastate teisest poolest on lendorava levikumuutusi jälginud Eesti terioloogia seltsi ja Eestimaa
looduse fondi ühine lend
orava töörühm artikli autori juhatusel.
Lendorav on üks väheseid pisiimetajaid, kelle leviku muutuste kohta on
meil küllaltki hea järjepidev ülevaade [8].
Keskkonnastrateegias kuni aastani 2030 on vähimaks sihiks seatud
60 lendoravate asustatud kohta aastas. Kuigi alates 2014. aastast hakkas asustatud leiukohtade arv tasapisi suurenema, ületati see näitaja kümneaastase mõõna järel alles
2019. aastal.

palju isasloomi. 2020. aastal saame
hinnanguks 300–500 isendit.
Kolmandaks on meie niigi väike
asurkond jagunenud vähemalt
kuueks-seitsmeks üksteisest isoleeritud osaasurkonnaks. Niisiis on
elupaigad killustunud, mille tõttu
võivad ilmneda sugulusristumisest
tulenevad probleemid. Neid ilminguid tuvastati 2017. aasta lendoravate geneetilise uuringu käigus [4].
Lendorava asurkonna seisundit saab
pidada soodsaks, kui selle suurus on
umbes 600–900 isendit ja leiukohad
moodustavad ühtse sidusa võrgustiku. Seda ei õnnestu veel niipea saavutada.

Kui hinnata olukorda rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) kriteeriumide järgi, kuulub lendorav meil
kriitilises seisundis liikide nimekirja. Üks põhjus on tema levila kogupindala vähenemine. Praeguseks on
lendorav säilinud vaid Kirde-Eestis.
Teiseks on kogu asurkonna arvukus väga väike. Tuleb võtta arvesse, et meie keskkonnaregistrisse kantud väikestes leiukohtades jagub territoriaalsetele emasloomadele, kelle
kodupiirkonnad on umbes 8–15 ha,
sobivat pesametsa üksnes kahele-kolmele emasloomale. Seega võime Eesti
lendorava asurkonna suurust kaudselt hinnata valemiga: asustatud kohtade arv x 2-3 emaslooma + sama

Seni on lähtutud eeldusest, et lend
orava seisundit saab parandada,
hoides alles tema elupaiku. Midagi
hoida on alati kümneid või lausa sadu
kordi odavam kui taastada. Kui enam
üldse saabki taastada. Seetõttu on
põhiline selgitada välja lendorava elupaiganõudlused ja inventeerida sobivaid metsi. Kuna teadaolevates leiukohtades jagub ruumi ainult mõnele emasloomale, peavad edukalt üles
kasvanud pojad lahkuma sünnikohast
ja leidma endale lähikonnast vaba
elupaiga.
Et neid elupaiku teadmatusest
maha ei raiutaks, peabki igal aastal
kontrollima nii seniseid leiukohti kui
ka nende läheduses asuvate sobiva-
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49

Lendorav
Riigimetsades on alates 2016. aastast
määratud vähemalt 15 meetri kõrguse sidusa metsaga koridorid, et lend
oravad saaksid lähestikku paiknevate
alade vahel liikuda.

Lendorav on varjatud ja öise eluviisiga loom, seetõttu on üsna vähesed inimesed
teda looduses kohanud

Öisel ajal inimesed üldiselt metsas ei liigu. Lendoravate varjatud tegutsemist on
võimalik jälgida rajakaamerate abil
te metsade asustatust. Nii leitakse
igal aastal keskmiselt neli kuni kuus
uut lendorava leiukohta. Lendorav on
nii Eestis kui ka Euroopa Liidus kantud kõige rangemini kaitstavate liikide nimestikku. Seetõttu tuleb hoida
kõiki teadaolevaid leiukohti.
Seni on väljaspool kaitsealasid
paiknevate leiukohtade kaitseks loodud 48 lendorava püsielupaika. Seal
50
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on neile sobivaid elupaiku hoitud ka
siis, kui lendoravad pole neid igal aastal asustanud. Eduka sigimise korral
on neid võimalik taasasustada.
Teine suur probleem sobivate elupaikade vähenemise kõrval on elupaikade killustatus. Selleks et seda
leevendada, on alates 2013. aastast
tehtud ettepanekuid jätta alles leiukohtadevahelised liikumiskoridorid.

Kui leiukohtade vahemaa on üle
kahe kilomeetri, on kavandatud nn
astmelauad, kus lendoravad saavad
ajutiselt varjuda või pesapaiga leida.
Viimastel aastatel ongi RMK töötajate märgatud uued leiukohad paiknenud valdavalt nende astmelaudade
või koridoride metsades. Kahjuks ei
ühenda koridorid veel kõiki leiukohti ühtseks võrgustikuks, pealegi ei käi
koridoride hoidmise nõue erametsade kohta.
Kuna ükski kaitsemeede ei taga
kohe kiiret muutust, on asustatud
leiukohtade arvu kasvu viimastel aastatel ajendanud mitu tegurit. Peale
eespool kirjeldatud abinõude on
sajandi alguse lageraiealadele sirgunud noor üle 15 meetri kõrgune mets,
mida lendoravad saavad liikumiseks
kasutada. Nii pääsevad nad vahepeal
isoleerituna seisnud metsi taasasustama.
Viimase kümne aasta jooksul on
metsi kontrollitud tunduvalt rohkem
ja ulatuslikumalt ning inventeeritavate alade valikul edukalt rakendatud elupaiga sobivuse mudelit. Samas
pole uute leiukohtade arv sugugi teinud suuri hüppeid, vaid olnud aastast
aastasse üsna stabiilne.
Lendoravale sobivad vanade haabadega kuuse-haava segametsad.
Seal peaks leiduma üle 65 aasta vanuseid haabasid, kuhu rähnid teevad
oma pesi. Lendoravad saavad neid
hiljem varje- ja pesakohtadena kasutusele võtta. Peale haabade on olulised esimese ja/või teise rinde kuused,
mis varjavad laasunud haavatüvesid.
Kuuseokste varjus on lendoravatel
võimalik varjuda looduslike vaenlaste, metsnugiste ja händkakkude eest.
Lendoravad on öise eluviisiga, nad
väljuvad varjekohast loojangu paiku
ning naasevad enne päikesetõusu.
Pikkadel talveöödel käivad nad enamasti väljas kaks korda, õhtul ja hommikul, kuid lühikestel suveöödel on
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nad aktiivsed kogu pimeda aja.
Tavaliselt minnakse esimesena
sööma, mis kestab umbkaudu poolteist kuni kaks tundi, ja seejärel tutvutakse oludega metsas. Suvel on nende
põhitoit puulehed, talvel aga pungad,
noorte võrsete koor ja lepa-, kase-,
sarapuu- ning haavaurvad.
Soomes on teada piirkondi, kus
lendoravad kasutavad sageli pesakaste. Ka Eestis on juba aastakümneid tagasi paigaldatud pesakaste,
kuid lendoravad on neid harva tarvitusele võtnud. Loodusliku õõne ja
tavalise linnupesakasti oluline erinevus seisneb selles, et sissepääs looduslikesse õõnsustesse on küllaltki
pikk. Seetõttu on need turvalisemad,
sest nugised ei suuda nendest läbi
närida. Sestap oleme hakanud valmistama lendoravate pesakaste, mille
esimene laud on paksem. Nüüd on
lendoravad ajutise varjekohana või
poegade üleskasvatamiseks ka meil
võtnud kasutusele nii täistüvest pesapakke kui ka paksu esiseinaga kaste.
Kui metsas leidub palju looduslikke õõnsusi, kasutatakse pesakaste vähem. Oleme rajakaamerate abil
jälginud, kes ja kui sageli neis kastides käivad. Selgub, et lendoravad käivad sageli kontrollimas nii looduslikke õõnsusi kui ka pesakaste. Seega
võib arvata, et neil on üsna hea ülevaade metsas leiduvatest varjepaikadest. Kui näiteks nugis hakkab liiga
sageli huvi tundma lendorava varjepaiga vastu, siis kolivad nad mõnda
teise kohta. Ja kui noorloomad hakkavad iseseisvuma, tarvitavad nad sageli samu õõnsusi ja pesakaste, kus nad
on varem käinud.
Seni on lendorava kaitse lähtealus
olnud elupaikade inventeerimine, uute leiukohtade leidmine ning
nende hoid või kaitse alla võtmine.
Ent leiukohtadevahelised liikumisteed ei ole saanud juriidilist kaitset.
Endiselt on tähtis luua sidus elupaikade võrgustik, mis tagaks sigimisajal
isasloomadele pääsu territoriaalsete
emasloomade juurde ja noorloomade hajumise sünnikohast ning ühtlasi vähendaks sugulusristumise ohtu.

Tõhusa kaitseta on jäänud osa viimasel paaril aastal avastatud leiukohtadest: praegu on seaduse järgi kaitstud
ainult 25 meetri raadiusega ala ümber
teadaoleva pesapuu. Kuna emaslooma kodupiirkond hõlmab 8–15 ha, ei
taga see elupaiga säilimist.
Käimasoleva Soome-Eesti ühise
LIFE-i projekti „Lendorav“ raames
on elupaikade inventeerimise kõrval eesmärk leida lahendusi, kuidas
metsi majandada ja hoida nõnda, et
rahul oleks nii lendorav kui ka metsaomanik. Siin ei ole lihtsaid lahendusi. Kindlasti ei saa lendorava pesa
metsades teha lageraiet, mis neid
hävitaksid.

Kui metsas
leidub palju
looduslikke õõnsusi,
kasutatakse pesakaste
vähem.
Sobilik oleks majandamine püsimetsana, kuid kõik oleneb konkreetsetest oludest; ka valikraie korral võib mets muutuda lendoravale
ebasobivaks. Püsielupaikades leidub
ka monokultuure, valdavalt kuuse
istandusi, kus ei kasva lehtpuid või on
need valgustusraie käigus maha raiutud. Sellised kohad oleks otstarbekas
kujundada kasvukohatüübile omase
liigilise koosseisuga metsadeks.
Samuti on plaanis valmistada ja paigaldada pesakaste. Seda sooviti teha
talgute korras, kuid koroonaviiruse
tõttu tuli need tänavu edasi lükata.
Soomes on lendoravaprojekt eelkõige keskendunud maastiku planeerimisele linnade ja asulate parkides ja
metsades. See tagaks ka lendoravatele
elupaigavõrgustiku säilimise või võimaldaks sellel kujuneda.
Vajalik oleks teha Eesti lendoravate täpsem geneetiline uuring. Nii
saaks välja selgitada meie asurkonna
geneetilise varieeruvuse, isoleeritud
väikestes asurkonnaosades sugulusristumise ilmingud ja võimaluse korral lasta nendesse paikadesse juurde
värsket verd.
Kahjuks ei ole naaberaladelt lisa
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tulemas. Soome ja meie vahel paikneb
Soome laht, millest lendoravad üle ei
pääse. Venemaalt ei ole Peterburist
lääne poolt paraku teateid, et seal leiduks lendoravaid. Ka lätlased peavad lendoravat väljasurnud liigiks.
Loodetavasti ei ole asi seal siiski veel
nii kurb, sest mõned aastad tagasi
leiti Kirde-Lätist üle pika aja lend
oravapabulaid. Ka Valgevenes peeti
paarkümmend aastat lendoravat väljasurnuks, kuid mõned aastad tagasi
leiti Vitebski oblastist nende asustatud elupaiku.
Kuidas toimida, kui leiad oma metsast märke lendorava olemasolust?
Looduskaitseseaduse järgi peab igaüks, kes on leidnud uue esimese kaitsekategooria kotka pesa või lendorava pesapuu, teatama leiust keskkonnaametile. Kui lendorav avastatakse
raie käigus, tuleb raie kohe peatada, et teha allesjäänud metsas kindlaks pesapuude asukohad ja lendorava elupaigad selle lähiümbruses. Selle
põhjal saab teha otsuse, kas raiet saab
jätkata.
1. Grevé, Karl 1909. Säugetiere Kur-, Liv-,
Estlands. Buchhandlung W. Mellin, Riga.
2. Hupel, August Wilhelm 1777. Topo
graphische Nachrichten von Lief- und
Ehstland. 2. Riga: 428–544.
3. Lendorava seire 2020. aasta aruanne. seire.
keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_
content&view=article&id=4281:lendorav2020-a&catid=1373:elustiku-mitmekesisuse-seire-2020&Itemid=5888.
4. Nummert, Grete et al. 2020. Genetic
diversity in Siberian flying squirrel
(Pteromys volans) in its western frontier
with a focus on the Estonian population.
– Mammal Research. link.springer.com/
article/10.1007/s13364-020-00509-8.
5. Reinwaldt, Edwin 1927. Lendorava esinemisest ja kaitsest Eestis. – Eesti Mets 5:
110–111.
6. Stoll, Ferdinand Erdmann 1906. Die
Verbreitung des Flughörnchens in den
Ostseeprowinzen I. – Neue Baltische
Weidmannsblätter 2, 23: 589–592.
7. Stoll, Ferdinand Erdmann 1906. Die
Verbreitung des Flughörnchens in den
Ostseeprowinzen II. – Neue Baltische
Weidmannsblätter 2, 24: 614–616.
8. Timm, Uudo, 2020. Muutused putuktoiduliste ja näriliste faunas viimase saja aasta
jooksul. – Eesti ulukid 13, Eesti teriofauna
muutused Eesti Vabariigis: 27–48.

Uudo Timm (1959) on pisiimetajate
(kasetriibik, lendorav jpt) uurija; tema
eestvedamisel koostatakse imetajate levikuatlast.
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Looduskaitse

Peipsi tint on kiisa kõrval üks järve temperatuuritundlikumaid kalu. Tema arvukus kõigub suurtes piirides, kuid oleneb pigem
temast toituva koha arvukusest

Igaüks saab

masse vette. Liiga soojas ja toitainerohkes vees hakkavad vohama vetikad (nn veeõitseng), kes hingates ja
lagunedes samuti hapniku hulka vees
vähendavad, eelkõige ööpimedas, kui
nad ise hapnikku juurde ei tooda.
Liiga vähese hapniku korral kalad
lihtsalt lämbuvad.

nud. Siiski satub sel moel surnud kalu
Peipsisse suhteliselt vähe, sest muidu
leiduks hukkunute hulgas peale kiisa
ja teiste ahvenlaste ka palju hapnikutundlikumaid kalu, nagu peipsi tint,
rääbis ja siig.
Kiisk on eriti temperatuuritundlik seetõttu, et ei taipa minna jahedamaid ja hapnikurikkamaid piirkondi
otsima. Ka rääbis ja siig kardavad liiga
sooja vett, kuid nemad leiavad järves
paremini üles madalama temperatuuriga ja suurema hapnikuvaruga paigad. Nii võib kiiskade suure osakaalu
tõttu arvata, et hulgisurmade ohvrid
on põhiliselt vabalt vees viibivad kalad,
mitte püügivahendisse jäänud kalad.
Karpkalalased, näiteks särg ja latikas, tulevad toime isegi üle 30-kraadises vees. Ka kiisa sugukonnakaaslane
koha talub palju kõrgemaid temperatuure kui kiisk.

Hulgisurmade lisasüüdlaseks on
peetud kalureid, kes käivad liiga
harva mõrdu kontrollimas ning heidavad vette kalad, kes on mõrrapäras
sooja ilmaga hapnikupuudusse sur-

Soojas ja toitainerikkas vees hoogustuv vetikate kasv muudab vee
liiga aluseliseks. Seegi on kaladele ränk katsumus. Normaalses olukorras on Peipsi pH suvel umbkau-

Peipsi kalastikku kaitsta
Veekogude seisundi sagedaimad murekohad on eutrofeerumine ning vee ja kalade suur mürkainete sisaldus. Peipsi
järves tuleb kuumal suveajal ette kalade, eriti kiisa hulgi
suremist, viimati juhtus see 2018. aastal.
Arvo Tuvikene, Lea Tuvikene

Ü

ldjoontes on hulgisurmade põhjus eutrofeerumise ja
kliimamuutuste koosmõju,
ent üksikasjades pole teadlased alati
ühel meelel.
Eutrofeerumine on liigne taimtoitainete kogunemine veekokku, mistõttu hakkavad ülemäära vohama
vetikad ja suurtaimed. Kalu mõjutab
see mitmeti.
Esiteks mahub sooja vette hapnikku teadupärast vähem kui jaheda52
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Peipsi kalades on mürgiseid saasteaineid mõõdetud harvemini kui
Läänemeres. Üks kilogramm Peipsi
ahvenaid sisaldab keskmiselt 90 µg
elavhõbedat, 80 µg pliid, 50 µg kaadmiumi ning 0,16 pg dioksiine [5].
Võrdluseks: Läänemere ahvena
samad näitajad on 109 µg elavhõbedat, 30 µg pliid, 6 µg kaadmiumi ja
0,07 pg dioksiine [8].
Lähtudes elavhõbeda piirnormist,
võiks 70 kg kaaluv täiskasvanud inimene süüa nädalas ühe kilogrammi
Peipsi ahvenat. Plii ja kaadmiumi järgi
oleks soovitatav kogus nädalas vastavalt kuni 3 ja 3,5 kg, dioksiinide sisalduse poolest võiks süüa kuni 0,9 kg
ahvenat nädalas.
Eesti elanik sööb nädalas keskmiselt 167 grammi kala [7], Eesti toitumis- ja liikumissoovituste [1] järgi
tuleks aga süüa 300 grammi. Peipsi
kalad sobivad selleks hästi, sest mürgiste ainete sisaldus neis jääb normi
piiresse. Läänemere rasvastes kalades, nagu räim ja lõhe, ületab aga
dioksiinide sisaldus mõnikord lubatud piirnormi.

Foto: Lea Tuvikene

du 8,4–8,5, ent kui pH suureneb üle
9,3, hakkab ammoonium (NH4+) vees
üha rohkem muutuma ammoniaagiks
(NH3), mis on kaladele väga mürgine.
Kui veetemperatuur on tõusnud 25
kraadini, on juba 65% seal leiduvast
ammooniumist muundunud ammoniaagiks.
Asja teeb kaladele veel halvemaks
üks füsioloogiline nüanss. Nimelt
eritavad kalad normaalse ainevahetuse käigus ka ise lõpuste kaudu
vette ammoniaaki kui lämmastikku sisaldavate ainete lagunemisjääki.
Ent see saab toimuda ainult juhul, kui
vees on piisavalt vabu vesinikuioone,
millega liitudes muutub ammoniaak
ammooniumiks. Suure pH korral
aga napib vees vabu vesinikuioone,
mürgine ammoniaak hakkab kalades
kuhjuma ja võib põhjustada nende
surma.
Peale kõige avaldub ammoniaagi
mürgine mõju kala organismile kõige
tugevamalt just siis, kui vee hapnikusisaldus on väike, näiteks sooja ja õitseva vee puhul öösiti.

Talvine seire Peipsil Eesti maaülikooli ja vene teadlaste koostöös. Koostööna
tehakse seiret üks kord iga talve jooksul, peale selle seiravad Eesti teadlased Peipsi
seisundit igal suvehooajal kord kuus maist oktoobrini

Hapniku küllastuse ja pH
ööpäevane muutumine 2002. aasta
15.–16. augustil, kalade hulgisuremise ajal [3]
O2 küllastus
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Veeõitsemise ajal võib vesi muutuda
kriitiliselt hapnikuvaeseks (alla 30%
küllastusest) ja aluseliseks (pH üle 9,5).
Normaalne hapniku hulk Peipsis kõigub 80 ja 120 küllastusprotsendi vahel,
pH on tavaliselt 8,4–8,5

Üht mürgist raskmetalli, pliid,
on keskkonda levitanud ka kalamehed, kasutades ja kaotades vette pliid
sisaldavaid kalastusvahendeid. Aga
kui ohtlikud on siis kaladele vette
kaotatud pliist õngeraskused?
Veekogu põhjas lebavast õngeraskusest leostub plii välja enamasti väga aeglaselt. Pehmes happelises
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vees (pH < 7) võtab selle metallitüki täielik lahustumine aega kümneid
aastaid, aluselises vees (pH > 7) aga
sajandeid. Peipsi järve vesi on aluselise reaktsiooniga, seega on õngeraskustest otse veekeskkonda leostunud
plii osakaal kalades üpris väike.
Teine lugu on siis, kui pliitükk
satub kala makku. Maomahla happes
lahustub plii märksa kiiremini. Ühest
sissesöödud õngeraskusest piisab, et
kala hukkuks. Ent tõenäoliselt neelavad kalad neid küllaltki vähe.
Palju suurem probleem on pliiraskuste mõju veelindudele. Mitmed veelinnuliigid neelavad oma lihasmakku
väikseid kive, mis aitavad toitu peenemaks hõõruda. Kui kivikese pähe
neelatakse alla õngetina, siis jahvatavad teised lihasmaos leiduvad kivid
pehme metalli peeneks ja see satub
täielikult vereringesse. Isegi ühe-kahe
pliiraskuse allaneelamine võib veelinnule olla surmav. Kirjanduse andmetel hukkuvad plii tagajärjel veelindudest kõige sagedamini luiged,
vähem pardid. Veelindude väljaheidete ja surnukehade kaudu satub seeditud plii keskkonda.
Paraku pole kalastusvahendid
kaugeltki ainus pliireostuse allikas.
Pliiühendeid on, eriti varasemal ajal,
kasutatud paljudes toodetes, näiteks
värvides, keraamikas, torustikus, jooSEPTEMBER 2020 EESTI LOODUS |701|
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välja. 2019. aastal oli saagiks 70 km
kummitusvõrke [4]. Maailmas hakkavad tasapisi turule ilmuma biolagunevad kalavõrgud [2]. Nende põhipuudused on väiksem püügitõhusus ning
võrguniidi väiksem tugevus ja elastsus kui nailonvõrkudel.

Kiisad Peipsi rannal kalade suvise suremise ajal. Kiisk on teistest kaladest saamatum vees jahedamaid ja hapnikurikkamaid piirkondi otsima
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temetallides, bensiinis, akudes ja ka
kosmeetikatarvetes. Nendest toodetest on pliid ohtralt keskkonda sattunud.
Ent kalapüügivahenditena on
nüüdisajal piisavalt saada muudest
materjalidest lante ja õngeraskusi
(roostevaba teras, volfram, tina, tina
ja vismuti sulam, pronks, keraamika, klaas). Need maksavad ehk veidi
rohkem kui pliivahendid, kuid veekogude ja seeläbi ka enda tervisest
hooliv kalastaja tarvitab praegusajal
siiski neid.

Ühel kenal 2020. aasta augustipäeval loendasime Peipsi järve populaarses Kauksi rannas veepiiri lähedal 35 suitsukoni 1000 m2 kohta. On
kindlaks tehtud, et üks koni liitri vee
kohta tapab kala [9], peamiselt filtrisse kogunenud mürkainete tõttu.
Võib-olla on see lihtsaim viis inimest
mõtlema panna, aga meedias on väidetud, et kalad söövad suitsukonisid.
Me ise ega meie kolleegid pole siiski
veel kala kõhust suitsukoni leidnud,
ehkki oleme kalade toitumist uurinud
aastakümneid.

Ka suitsukonid on ohtlik prügi!
Viimasel ajal pööratakse üha rohkem tähelepanu mikroplastile kui
veereostajale. Juba on hakatud
teadvustama näiteks rannaliivale
või veekogudesse visatud suitsuotste mõju loodusele. Nende filtrid
on tehtud atsetüültselluloosist, mis
keemiliselt laguneb looduses väga
aeglaselt, sest just atsetüülrühma
lahtikangutamine tselluloosi küljest
on mikroorganismidele ja seentele
väga raske pähkel. Suitsufiltri lagunemiseks veekogus kulub enamasti
üle kümne aasta [6].
Küll aga lagunevad sigaretifiltrid
vees pisikesteks plastitükkideks ehk
mikroplastiks, mis toiduahelat pidi
satub kaladesse ja sedakaudu meiegi
organismi.

Põhiliselt püütakse
järve seisundit
parandada,
vähendades valgalalt järve
jõudvat reostuskoormust.
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Ka kalapüünised saastavad Peipsi
järve. Ennekõike nn kummitusvõrgud: võrgud, mis on jäänud kadunuks
ja seetõttu kauaks järvevette ligunema. Neisse sattunud kalad surevad ja
reostavad veekogu. Tänapäeva võrgud on enamasti tehtud nailonist ja
lagunevad väga aeglaselt. Ka võrgud
lagunevad esmalt mikroplastiks nagu
suitsukonidki.
Keskkonnainspektsiooni eestvõttel tehakse Peipsi järvel tänuväärset
tööd, tragides järve risustavaid võrke

Peipsi järve seisundit jälgitakse nii
Eesti keskkonnaseire programmi raames kui ka Eesti ja Vene riigi koostöös. Põhiliselt püütakse järve seisundit parandada, vähendades valg
alalt järve jõudvat reostuskoormust.
Alustatud on ka mikroplasti uuringuid.
Kuid iga inimese mõtteviisi muutus on palju tähtsam, kui üldiselt
arvatakse. Iga mahavisatud suitsukoni on loodusele ohtlik prügi, rääkimata igast „väiksest“ reoveetorust, mis
jõe- või järveäärsest majapidamisest
salaja veekogusse hiilib.
1. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused, 2015.
Tervise Arengu Instituut.
2. Grimaldo, Eduardo et al. 2019. Comparison
of fishing efficiency between biodegradable
gillnets and conventional nylon gillnets. –
Fisheries Research 213: 67–74.
3. Kangur, Külli et al. 2005. Fish kill in Lake
Peipsi in summer 2002 as a synergistic
effect of cyanobacterial bloom, high temperature and low water level. – Proceedings of
the Estonian Academy of Sciences. Biology.
Ecology 54 (1): 67−80.
4. Pajuste, Margo 2020. Olukorrast Peipsil:
siiaga nutune, ahven väike, aga rääbis ja tint
elavad hästi. – Kalale! Looduses 1: 30–35.
5. Peipsi järve hüdrokeemiline ja ohtlike ainete seire 2019 (2020). OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskus.
6. Puls, Jürgen et al. 2011. Degradation of
cellulose acetate-based materials: a
review. – Journal of Polymers and the
Environment 19: 152–165.
7. Rahvastiku toitumise uuringu andmebaas
Tervise Arengu Instituudis. www.tai.ee.
8. Simm, Mart jt 2015. Saasteainete uuring
Läänemere kalas. TÜ Eesti Mereinstituut,
Tallinn.
9. Slaughter, Elli et al. 2011. Toxicity of cigarette butts, and their chemical components,
to marine and freshwater Fish. – Tobacco
Control 20 (Suppl 1): 25–29.

Arvo Tuvikene (1957) on ihtüoloog, Eesti
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füsioloogiat ja toksikoloogiat ning veekogude toiduahelaid.
Lea Tuvikene (1959) on hüdrobioloog, Eesti maaülikooli teadur, Peipsi ja
Võrtsjärve keskkonnaseire juht.
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Tegutse teadlikult

Suurte linnuparvede arvukust on raske hinnata, kuna linnud liiguvad pidevalt. Ka fotodelt ei ole linde lihtsam loendada: osa
isendeid on teiste taga varjus

Kuidas hinnata

isendite ja isendirühmade arvu?
Martin Tikk, Anto Aasa

L

ooduses märkame tahes-tahtmata mitut liiki taimi ja loomi,
linnuparvi, üksikuid eristuvaid
rahne vms ja muidugi teisi liigikaaslasi. Kui silma hakkab kolm suurt
tamme või viis ülelendavat hane, ei
ole neid vaja eraldi üle lugeda. Kuidas
loendada siis, kui üle pea lendab
sadu rändlinde, terve metsaalune on
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sinililli täis või liikleb linnade vahel
tuhandeid inimesi?
Suurte linnuparvede korral on esialgu lihtsam loendada põllul olevaid
hanesid: nad ei kao vaateväljast kohe
ära. Ent maapinnal parves on haned
üksteise taga ja kaugemad linnud
võivad jääda märkamata. Portaalis
Linnuvaatleja kirjutanud Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Margus Otsa

sõnul näivad haned põllul sageli kitsa
ribana, kuid teise külje pealt parve
vaadeldes selgub, et haneparv katab
arvatust hoopis suurema ala, parv on
sama pikk kui lai ning vähemalt pooled linnud on üldse jäänud silmade
eest varju.
Seetõttu on linde – nii maas kui ka
vees – kõige parem üle lugeda kõrgemalt: kas linnutornist või nõlva pealt.
Parve võib püüda loendada mitmest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

gata ning aega on liiga vähe isegi selleks, et hinnata lindude hulka saja
kaupa. Nõnda kiputakse koguarvu
väiksemaks hindama; mida suurem
parv, seda rohkem alla hinnatakse.
Tihti harjutades lisandub siiski kogemusi ja saadakse täpsem tulemus.
Selles vallas aitab vilumusi omandada ka mitu arvutimängu. Ühe loendusmängu leiab Eesti ornitoloogiaühingu veebilehelt (vana.eoy.ee/loendaja). Head harjutamist!
Üks võimalus uurida inimeste paiknemist on kasutada mobiiltelefonidega kogutavat asukohaandmestikku. Eesti statistikaameti arengukava
2018–2022 põhjal suureneb nõudlus
statistika järele, andmeid vajatakse aina rohkemate nähtuste kohta ja
kiiremini. Traditsioonilistest meetoditest enam sageli ei piisa. Samas
on paljusid teenuseid planeerides ja
pakkudes väga oluline teada, kus ini-

saaks. Telefoni kasutamisel tekkiv jäljerida hõlmab eelkõige kõnetoiminguid (kõned, lühisõnumid), aga ka
mobiilse interneti statistikat, mis salvestub mobiilsideoperaatori andmebaasi. Selle alusel maksavad kliendid
igakuiseid arveid.
Kõnetoimingute andmebaas sisaldab aga tunduvalt rohkem infot: salvestub kasutaja ID, kõnetoimingu aeg
ja mobiilimasti täpsusega ka asukoht.
Nii kogutud asupaigainfot tuntakse
passiivse mobiilpositsioneerimisena
(ingl call detail record, CDR). Sellest
teabest piisab, et uurida telefoni kasutaja liikumismustreid ning teha kindlaks talle olulised paigad (nt elukoht,
päevane tegevuskoht jt).

mesed paiknevad ja kuidas nad liiguvad.
Tartu ülikooli inimgeograafia
vanemteadur Anto Aasa selgitab:
„Infoühiskonna liikmetena on meie
elu läbi põimunud kõikvõimalikest
digitaalsetest teenustest. Mobiilside
kiire areng võimaldab neid teenuseid
kasutada peaaegu kõikjal. Valdav osa
elanikkonnast teebki seda. Mis iganes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamisega jätame
endast maha niinimetatud digitaalse
jäljerea.“
Üks levinuim digiteenuste tarbimise tehnoloogia alus on ilmselt mobiiltelefon, mis on paljudel omandanud suisa digitaalse kehaosa staatuse. Mobiil on meil kogu aeg kaasas ja
me hoolitseme, et selle aku tühjaks ei

Inimestele tähtsad kohad selgitatakse välja lihtsa loogika järgi.
Kuigi omateada me liigume väga
palju ja eri kohtades, on ööpäevane liikumismuster siiski väga rutiinne: päeval oleme tööl ja öösel kodus.
Teades, millise mobiilimasti teeninduspiirkonnas inimene telefoni kasutab, saame suure tõenäosusega määrata kindlaks ka piirkonnad, kus see
inimene elab ja töötab.
Seega saab teatud täpsusega teha
kindlaks tema igapäevase tegevusruumi. Sama põhimõte võimaldab uurida
turismi: näiteks kui keegi on mingitel
päevadel kasutanud telefoni Itaalias,
viibiski see inimene eeldatavasti sel
ajal Itaalias. Või siis on mobiilsidefirma andmete järgi tehtud Eestis kõnetoiminguid Itaalia mobiilioperaatoriga seotud telefoniga. Sel juhul on
tegemist välisturistiga. Eesti on esimene riik maailmas, kus selle meetodi abil kogutakse ametlikult statistilisi
andmeid välisturistide kohta.
Mõistagi kaasneb mobiilpositsioneerimisega hulk probleeme privaatsusega. Nõnda kindlaks määratud asukoht samastub paljudele GPSi
rakenduse täpsusega, mis tekitab
hirmu. Tegelikult saame teada üksnes selle, millise mobiilimasti teeninduspiirkonnas telefoni kasutati. Seejuures paiknevad mobiilimastid hõredamalt ja on suurema levialaga neis piirkondades, kus asustus
on hõredam. Pealegi jõuavad need
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Kuigi omateada me
liigume väga palju
ja eri kohtades, on
ööpäevane liikumismuster
siiski väga rutiinne: päeval
oleme tööl ja öösel kodus.

küljest, kuid selline teguviis võib linnud hoopis lendu hirmutada. Seda
tuleb kindlasti vältida.
Keerulisem on saada ülevaadet lendavate linnuparvede suurusest, sest
aega on ainult mõni hetk, harvem
kümneid sekundeid. Kogenud linnuvaatlejad loendavad kiiresti üksnes väikese osa parvest ja hindavad siis, kui
palju sama suurusega parveosi mahub
kogu parve. Näiteks kui parve kuulub
sadakond lindu, loetakse üle kümme
lindu ja seejärel hinnatakse kümnete arv parves. Kui koos on tuhatkond
lindu, võetakse enamasti aluseks saja
kaupa koondatud linnurühmad.
Ulatuslikus parves on linde raske
loendada ka seetõttu, et isendid
vahetavad lennul pidevalt asukohta,
mõnda neist ei ole teiste tagant mär-
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Graafika: Anto Aasa

Tegutse teadlikult

Graafika: Anto Aasa

Inimeste paiknemine Eestis passiivse mobiilpositsioonimise andmete põhjal

Mobiilsideandmete alusel arvutatud igapäevane pendelränne Eestis
andmed teadlaste kätte anonüümsel kujul.
Kokkuvõttes tähendab see, et andmekaitse reegleid järgides on sellisel moel võimatu määrata kindlaks
üksikindiviidi asupaika. Inimeste privaatsust kaitseb 2018. aastal rakendunud Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data
Protection Regulation, GDPR), milles
on muu hulgas rangelt määratud, kuidas ka passiivse mobiilside andmeid
koguda, töödelda ja talletada.
Tartu ülikooli teadlased on mobiilpositsioneerimise abil uurinud inimeste paiknemist ja liikuvust juba
üle 15 aasta. Teades mobiilioperaatori turuosa ehk klientide arvu, saab
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Tartu ülikooli
teadlased on
mobiilpositsioneerimise abil uurinud inimeste
paiknemist ja liikuvust juba
üle 15 aasta.
teha järeldusi kogu ühiskonna kohta.
Ühtlasi saame taustteavet kasutades
modelleerida inimeste paiknemist
märksa täpsemalt kui üksnes algandmete põhjal: inimesed ei ela soos või
metsas, vaid ikka asulates ja majades
ning liiklevad enamasti teid ja tänavaid pidi.
Taimede arvu saab harilikult teha

kindlaks lihtsa loendusega, nad on
paigal ega lenda minema. Eesti taimede tundja Toomas Kuke sõnul tekib
probleeme vegetatiivselt paljunevate
liikidega: me näeme maapinnal võsusid või puhmikuid (lähestikku ühest
kohast kasvav võsude kogum), ent
kaevamiseta ei oska öelda, kas võsud
on maa all omavahel ühenduses või
mitte. Seetõttu peaks näiteks kauni
kuldkinga arvukuse hindamisel kindlasti tegema vahet puhmikute ja võsude hulgal. Võib eeldada, et puhmiku
võsud on kõik omavahel ühenduses.
Rohttaimestikku
kirjeldades
rakendatakse sageli prooviruutude
meetodit: märgitakse maha näiteks
1 × 1 või 2 × 2 m suurune prooviruut,
määratakse seal kasvavate taimede
liigid ning lisatakse liigi tähtsust kirjeldavad näitajad. Tavaliselt määratakse silma järgi ohtrust ehk taimede
arvukust või katvust: kui suure osa
prooviruudust (protsentides) katab
liik. Lähtutakse sellest, et üks protsent 1 × 1 m prooviruudust hõlmab
10 × 10 cm suuruse ala. Kuivõrd liigid
kasvavad läbisegi ja katavad üksteist,
on katvuse täpsem määramine aeganõudev, seetõttu määratakse sagedamini ohtrust.
Ohtrust väljendatakse tihti suhtelises viiepalliskaalas, kus 1 tähendab
üksikisendit, 3 on keskmine arvukus
ja 5 dominant. Rangelt võttes oleks
näiteks väikese tõusme ja ühe suurekasvulise taime ohtrus üks, sest arvukus on ju sama. Seetõttu kasutatakse
kaalutud ohtrust, mis väljendab taimeliigi mõjukust, olulisust koosluses:
peale isendite arvu võetakse arvesse
taimede katvust.
Kõige lihtsam on alustada hõredate puudesalude, pisikeste linnuparvede ning väikeste inimrühmade
loendusest. Pädevuse kasvades saab
harjutada silma liikuvamate ja arvukamate objektide peal. Pikkamööda
harjutades on võimalik ka suuri liikuvaid rühmi edukalt loendada.
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrant, EMÜ
rohelise ülikooli peaspetsialist.
Anto Aasa (1977) on geograaf, TÜ inimgeograafia vanemteadur.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Viktor Gorohhov

Loodusmaja

Teel parema
keskkonnahariduse
poole

Näoga mere poole! Rakendusökoloogia keskus Ida-Virumaal pakub koolidele mereteemalisi programme sarjast „Inimene ja meri“
Anne Kivinukk

E

estis on loodus- ja keskkonnaharidusel pikaajalised traditsioonid. Möödunud sajandi
esimesel poolel korraldati loodusõpet
muuseumide juures loodusringides,
praegusajal muu hulgas loodusmajades üle Eesti, kuid talupojatarkusi
on põlvest põlve edasi antud aegade
algusest saati.
Meie keskkonnaharidusele andis
uue tõuke 2018. aastal vastu võetud
Eesti keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava. Sellele eelnes mitu
uuringut ja laialdast arutelu Eesti
keskkonnahariduse hetkeseisust ja
tulevikuvajadustest.
Osaühing Cumulus Consulting
tegi 2017. aastal uuringu nõuete seadmisest loodus- ja keskkonnahariduskeskustele. Selle järgi pakkus keskkonnahariduse õppeprogramme üle
120 loodus- ja keskkonnaharidus
keskuse.
Võrdluseks: keskkonnaameti andmetel on 2020. aasta suvel keskkonnahariduse portaalis end registreerinud 155 keskust, kes on loonud
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1497 peamiselt lasteaedadele ja üldhariduskoolidele mõeldud programmi. 2017. aasta uuringus tõdeti
programmide üsna ebaühtlast taset.
Õppeprogrammidele ja neid ellu viivatele keskustele ei olnud esitatud
selgelt sätestatud nõudeid, samuti ei
olnud pädevusnõudeid programmide
teostajatele ega juhendajatele.
Et kõikjal Eestis saaks usaldusväärset keskkonnaharidust, otsustati tegevuskavasse lisada keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomine.
Eesmärk on saavutada keskkonna
hariduse ühtlane tase eri taustaga
keskustes.
Eestis luuakse oma kvaliteedisüsteemi. Eelmainitud uuring vaatles,
kuidas on keskkonnahariduse kvaliteedi hindamine korraldatud Soomes,
Hollandis, Tšehhis, Suurbritannias
ja Uus-Meremaal. Leiti, et Eesti ei
saa välismaist kogemust otseselt üle
võtta, ja otsustati luua oma süsteem,
mis vastab kõige paremini meie oludele. Kavandatud kvaliteedisüsteem koosneb kolmest osast, käsitledes keskkonnaharidusprogramme,

juhendajate kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist ning keskkonnahariduskeskusi kui keskkonnasäästlikult toimivaid üksusi.
Kvaliteedisüsteemi loomist juhib
Eesti keskkonnahariduse ühing koostöös keskkonnaministeeriumi ning
haridus- ja teadusministeeriumiga,
rahaliselt toetab keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).
Kvaliteedisüsteemi asus koostama eksperdirühm OÜ Juhatuse
Kompetentsikeskus
eestvõttel.
Eksperdid toetusid oma töös sellele,
mida on Eestis varem tehtud. Ühtlasi
küsiti Eesti keskkonnaekspertidelt,
millistele kriteeriumidele peaks vastama hea õppeprogramm. Nõnda
kogunes märkimisväärne hulk kriteeriume; eksperdirühm süstematiseeris
need ja koostas juhendi keskkonnaharidusprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamise kohta.
Eksperdid on pidanud tähtsaks,
et nüüdisaegne programm mõjutaks
osavõtjate keskkonnateadlikkust ja
aitaks kujundada väärtushinnanguid.
Kindlasti tuleb keskuste töös jätta
ruumi ja vabadust inspiratsioonile –

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Juhend ei ole kivisse raiutud. Nii
keskkonnaharidusprogrammid kui
ka juhend muutuvad aja jooksul ja
töö käigus, sest keskused ja kvaliteedi hindajad peavad oma tööd
kohandama muutuva maailma nõuete järgi. Seega tuleb juhend kui töövahend aeg-ajalt üle vaadata: see
võimaldab ühelt poolt ajakohaselt
hinnata keskuste õppeprogrammide
kirjeldusi, teisalt saavad keskkonnahariduse pakkujad tagasisidet oma
töö kohta ja seeläbi ajendi end pidevalt arendada.
Programmide kirjeldusi hindab
kogenud hindajate kogu, kes teavad hästi, mis toimub koolis ja kuidas töötavad keskkonnahariduskeskused. Kvaliteedi hindamine on eelkõige keskkonnaharidusekspertide
koostöö, kus hindajad võimaldavad
programme esitanud keskustel vaadata oma tegevuse peale teise pilguga. Loodame, et õppeprogrammide
hindamine ei ole keskustele pealesunnitud kontrollivahend, vaid pigem
annab võimaluse saavutada hea kvaliteet ja seda hoida. Kvaliteedi hindamine on keskustele vabatahtlik ja
tuleb kasuks programmide edasisele arendamisele ning koostööle koolidega.
Valminud juhendi järgi hakati

Foto: Ly Laanemets

sellele imele, mis sünnib kümnete
(aga mitte igaühe) retkejuhtide juhendatud looduskäikudel.
Nüüdseks on valminud kvaliteedisüsteemi esimene osa, mis käsitleb keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammide kirjelduste kvaliteeti.
On selge, et põhjalikult läbimõeldud
programm loob eeldused heaks õppekäiguks. Keskendume eelkõige õppekavakohastele programmidele, millest saab aastas osa sadu kooliklasse
ja mida toetab riik keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu.
Seega mõjutavad õppekavaga seotud programmid otseselt ja ulatuslikult meie noorte loodus- ja keskkonnaharidust. Kvaliteetseks tunnistatud
õppeprogramm ei ole praegu KIK-i
rahastuse tingimus, kuid võib arvata,
et edaspidi pööratakse toetust määrates sellele üha rohkem tähelepanu.

Lilli looduskeskuse suvelaager Viljandimaal pakub huvi nii lastele kui ka siilile.
Looduslaagris saavad osavõtjad loodusega otseselt suhelda

K

valiteetsele programmikirjeldusele antakse märgis „Läbimõeldud
programm“. Üsna raskesti ligipääsetavas rabakoosluses kasvava muraka kujutis viitab puhtale
elukeskkonnale, mis on loodushariduse edendajate eesmärk.
Märgise on kujundanud Eerik
Keerend osaühingust NeoArt.

õppeprogrammide kirjelduste kvaliteeti hindama tänavuse aasta algul.
Augustikuu lõpuks oli 49 keskust
saatnud hinnata 557 programmi.
Neist hinnati kvaliteetseks 347 programmi kirjeldust. Seega ei ole tule-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

mus halb, kuid hinnang on antud
ainult osale, aktiivsemate keskuste
programmidele. Praegu on vara teha
järeldusi kogu Eesti keskkonnahariduse taseme kohta.
Kvaliteetsele programmikirjeldusele antakse märgis „Läbimõeldud
programm“, mida keskus saab kasutada oma programme tutvustades,
üksiti peaks see julgustama õpetajaid
neid programme valima. Koolidele
aitab programme tutvustada ka äsja
uuenenud keskkonnaharidusportaal;
kvaliteetseks tunnistatud programmide nimekirja näeb Eesti keskkonnahariduse ühingu kodulehel www.
ekhyhing.ee/.
Õppeprogrammide kvaliteedi hindamisel on nüüdseks astutud vaid
esimene samm. Järgmisena võetakse
käsile juhendajate pädevusnõuded ja
praegu peamiselt programmi kirjeldusele keskendunud juhendist areneb
loodetavasti kriteeriumide kogu, mis
arvestab senisest rohkem juhendaja
rolli. Usutavasti kujuneb projektipõhisest tegevusest kvaliteedisüsteemi
toel edaspidi välja keskkonnahariduse
edendajate igapäevane abivahend.
Anne Kivinukk (1952) on bioloog, keskkonnahariduse edendaja, Eesti keskkonnahariduse ühingu projektijuht.
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Looduskaitse

Rohukonna pulm. Kahepaiksed on vabatahtliku seire katseprojekti sobiv rühm, sest liike on suhteliselt lihtne eristada ja vaatlusi saab saata kõikjalt Eestist

Vabatahtlikud

eluslooduse seires
Triin Edovald, Timo Kark

K

ogu maailmas püütakse aina
enam edendada kodanikuteadust ja kaasata looduse
seiresse vabatahtlikke. Kui veel eelmisel sajandil oli valdav seisukoht, et
teadust saavad teha vaid väljaõppinud
teadlased [6], siis viimastel aastatel on
pilt muutunud [8]. Aina laienev harrastusteaduse valdkond on pälvinud
teadlaste, valitsuste ja meedia üha
suurema tähelepanu.
Tegemist ei ole siiski millegi
uuega. Vaadates maailmas ringi, leiame palju pikaajalisi teadusprojekte,
kuhu on kaasatud üldsust. Näiteks
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Austrias on Phenowatchi võrgustik
alates 19. sajandi keskpaigast talletanud fenoloogilisi vaatlusi taimede
ja loomade aastaringi kohta, nagu
õitsemine ja rändliikide saabumine
ning lahkumine [1]. Suurbritannias
on aastakümneid kogunud teavet
vabatahtlikke koondav Breeding Bird
Survey (pesitsevate lindude seire)
[2], Prantsusmaal Vigie-Nature (elurikkuse seire) [3], Šotimaal Rainfall

Kodanikuteadust
on kindlasti
hõlbustanud ka
tehnoloogia areng.

Observers (sademete seire) [4], USA-s
riiklik ilmateenistuse programm tormivaatlejate jaoks (National Weather
Service programme on storm spotters)
[5]. Eestiski on möödunud sajandil
vabatahtlike abiga pikaajalisi andmeridu kogutud (vt sari "Abiks loodusevaatlejale").
Euroopa harrastusteaduse assotsiatsioon (European Citizen Science
Association; ECSA) on välja töötanud kümme printsiipi, mida peetakse harrastusteaduse hea tava aluseks.
Näiteks rõhutatakse, et vabatahtlikud
võivad osaleda uurimistöö mitmes
järgus: täpsustada uurimisküsimusi,
kujundada meetodeid, koguda ja analüüsida andmeid, sõnastada tulemusi
[7]. Ent kodanikuteaduse kasu ei seisne kaugeltki üksnes teaduses, see suurendab ka ühiskonna sidusust, edendab inimeste koostööd ja keskkonnateadlikkust ning aitab otsesemal või
kaudsemal moel ilmselt kujundada ka
poliitikat.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kuigi üldsuse teadlikkus keskkonnast ja sellega seotud probleemidest
on aja jooksul pidevalt paranenud,
on seda potentsiaali seni alakasutatud. Senisest märksa rohkem võiks
teadvustada näiteks kodanikuteaduse
häid võimalusi jälgida liikide levikut
ja asurkondade seisundit. Suur hulk
vabatahtlikke on võimelised kulu
tõhusalt koguma rohkesti andmeid,
mis aitavad tublisti täiendada elukutseliste teadlaste ja seirajate kogutavat
teavet. Professionaalne seire on paratamatult piiratud näiteks spetsialistide vähesuse tõttu.
Kodanikuteadust on kindlasti hõlbustanud ka tehnoloogia areng. Enam
pole vaja teha aeganõudvat käsitööd:
mobiiline internet ja veebirakendused loovad paremad võimalused
liike määrata ja vaatlusi registreerida. Seeläbi on paranenud ka kogutavate andmete usaldusväärsus, mis
lihtsustab nende kontrollimist, haldamist ja kasutust. Näiteks aku toitel
rajakaamerad ja helisalvestid võivad
looduses usaldusväärselt registreerida eri liike mitu päeva järjest. Peale
jahimeeste kasutavad rajakaameraid
aina rohkem ka fotograafid, loodushuvilised, koolid jt. Küsimus on ainult
selles, kuidas niiviisi kogutud andmeid paremini seiresse kaasata, andes
nõnda neile suure lisaväärtuse.
Seetõttu on keskkonnaagentuur
riikliku keskkonnaseire korraldajana hakanud arendama vabatahtlikku seirevõrgustikku. Vabatahtlik
seire on samm edasi juhuslike loodusvaatluste kogumisest, hõlmates
kindlaid metoodikaid. Mujalt maailmast on seirevaldkonna kohta hulk
häid näiteid. Näiteks Suurbritannias
aitavad vabatahtlikud korrapäraselt seirata nahkhiiri ja liblikaid ning
Ameerika Ühendriikides mõõta vee
kvaliteeti, hinnata kalavarusid ja maavärinate ulatust. Eestis tuleb välja töötada meie oludesse sobivad vabatahtliku seire meetodid ning järjepidevalt
juhendada ja koolitada osalejaid.
Kuna keskkonnateemad on olulised
paljudele organisatsioonidele ja huvirühmadele, tasub riigisektoril teha nendega koostööd. Näiteks Eestimaa loo-

2019. aasta kahepaiksete
riikliku ja vabatahtliku seire
tulemused UTM
ruudustikuna

Riiklikul seirel
leitud liikide arv

Vabatahtlikul seirel
leitud liikide arv
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Kuressaare

Võru

Valga

◊ 1. Mullusel kahepaiksete seirel selgus, et ametlik ja vabatahtlik seire täiendavad
üksteist väga hästi: vabatahtlikud teevad vaatlusi rohkemates paikades, eksperdid
seevastu tuvastavad enamasti rohkem liike

Vabatahtlike tänavused
kahepaiksevaatlused

Tallinn

Kohtla-Järve

Narva

Rakvere

Haapsalu

Pärnu

Tartu
Viljandi

Kuressaare

Valga

Võru

◊ 2. Tänavu on kahepaiksete vabatahtliku seire projekti raames kogutud 260 vaatlust üle kogu Eesti
duse fond on oma projekti „Konnad
teel“ raames kaardistanud kahepaiksete rändekohti, mis on väga vajalik teave
struktuuri planeerijatele.
näiteks infra
Eesti ornitoloogiaühing on aastaid kutsunud inimesi üles pidama aialinnupäevikut, kaardistama valge-toonekure
pesasid, loendama igal suvel metskurvitsaid jpm.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Üks värske harrastusteaduse projekt on MTÜ Aasta Loom juhitav
koolilaste rajakaamerate projekt,
mille raames seavad õpilased metsa
üles oma rajakaamera, analüüsivad
selle kogutud pildi- ja videomaterjali, kasutavad seda eri õppeainete raames koolitöös ning lõpuks edastavad
kõik kogutud andmed loodusvaatlusSEPTEMBER 2020 EESTI LOODUS |711|
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Esimese katseprojektina on keskkonnaagentuuris alustatud kahepaiksete vabatahtlikku seiret.
Eestis elab 11 liiki kahepaikseid, riikliku seireprogrammi raames on neid
Eestis seiratud peaaegu 20 aastat. Igal
aastal käivad spetsialistid teadaolevate sigimisveekogude ääres tegemas
loendusi, mille põhjal uuendatakse
muu hulgas keskkonnaregistri leiukohtade infot.
2019. aastal otsustati riikliku
seire kõrval korraldada vabatahtlik seire. Kahepaiksed valiti esimeseks sihtrühmaks, sest tegemist on
väikeste, vähe liikuvate ja ohutute vaatlusobjektidega, kes on sigimisajal küllaltki silmatorkavad.
Kahepaikseliike pole palju ning neid
on suhteliselt kerge eristada. Kõik
kahepaiksed kuuluvad küll kaitse alla, kuid mõne liigi leiab igaüks lihtsasti oma kodu lähedalt.
Seire eesmärk on täpsustada kahepaiksete liikide levikut, aga kordusvaatlused võimaldavad edaspidi jälgida ka arvukuse muutusi. Peale liigi
on vabatahtlikel palutud kirja panna
loomade moondejärk (kudu, kulles, noorloom, täiskasvanu), vanuseklass ja ohtrus kolmepalliskaalal.
Enne „konnakevade“ algust korraldati osalejatele koolitus, kus õpetati, kust kahepaikseid leida ning kuidas neil vahet teha.
Tulemused ei andnud end kaua
oodata. 2019. aastal registreeriti riikliku seire raames 138 kahepaiksete vaatlust (sh kordusvaatlused sama
paiga kohta), vabatahtlike tehtud
vaatlusi kogunes 162. Tänu vabatahtlikele koguti 2019. aastal andmeid
kõikidest Eesti maakondadest ning
maa oli tunduvalt paremini vaatlustega kaetud kui üksnes professionaalide
töö korral (◊ 1).
Tänavu jätkati projekti ning suve
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vaatlused edastanud juba 59 inimest.
Facebookis kevadel loodud rühmaga
„Vabatahtlik seire“ on nüüdseks liitunud 285 inimest. Rühmas jagatakse teavet käsil oleva seire kohta, aga
ka muid seiratavate loodusobjektidega seotud uudiseid. Samuti saab seal
küsida ekspertidelt määramisabi ning
jagada oma põnevaid loodusvaatlusi
teistega sõnas ja pildis.

Foto: Tarmo Mikussaar

te andmebaasi. Nii õpivad koolilapsed oma kodukandi ümbrust ja selle
mitmekesisust tundma ning osalevad oma andmetega ka teaduses: kõik
imetajavaatlused jõuavad uue Eesti
imetajate atlase kaartidele ning seeläbi ka uude Euroopa imetajate atlasesse.

Mullu sügisel paigaldasid Tallinna vaba
Waldorfkooli 4. klassi õpilased kooli
lähedale metsa rajakaamera. Koolide
rajakaamerate andmed jõuavad ka
uude Eesti imetajate atlasesse

Eestis elab 11 liiki
kahepaikseid,
riikliku
seireprogrammi raames on
neid Eestis seiratud peaaegu
20 aastat.
lõpuks on selle aasta kohta kogunenud juba 260 vaatlust (◊ 2).
Tihti ongi nii, et mõne liigi või liigirühma seiret saab teha väga piiratud aja jooksul aastas ning spetsialiste on samuti vähe. Nõnda keskendutakse haruldasematele liikidele ja
teised saavad liiga vähe tähelepanu.
Sellises olukorras võivad vabatahtlike
vaatlused anda spetsialistide seirele
väga olulist täiendust.
Kahepaiksete seire projekt on suurendanud ka vabatahtlikus seires osalejate arvu Eestis. 2017. aasta jooksul sisestas loodusvaatluste andmebaasi kahepaiksete juhuvaatlusi 19
inimest, ent 2018. aastal, kui katsetati seire metoodikat, oli sisestajaid
juba kaks korda rohkem; 2019. aastal ehk projekti esimesel aastal osales 42 loodusesõpra, aga 2020. aasta
augusti esimeseks pooleks on oma

Praegu mõeldakse keskkonnaagentuuris uutele vabatahtliku
seire võimalustele. Projekti LIFE
IP CleanEST raames seiratakse alates tänavusest aastast kalastikku: üks
moodus selleks on püütud kalu märgistada ja vabastada. Vabatahtlike
asendamatu roll on märgistatud
kalade tabamisel saata teave seire
korraldajatele (vt täpsemalt Eesti
Looduse augustinumbrist). Tänavu
sügisel loodetakse alustada saarma
vabatahtlikku seiret ning sel suvel
katsetatud kiilide seire metoodikat
hakatakse rakendama juba järgmisel aastal.
Seirehuvilised leiavad juhised
keskkonnaagentuuri vabatahtliku
seire lehelt www.keskkonnaagentuur.
ee/vabatahtlikseire ning Facebooki
rühmast „Vabatahtlik seire“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.phenowatch.at.
www.bto.org.
www.naturefrance.fr.
envscot-csportal.org.uk/rainfallobs.
www.weather.gov/SKYWARN.
Lepczyk, Christopher A. et al. 2009.
Symposium 18: Citizen Science in Ecology:
the Intersection of Research and Education.
– 93rd ESA Annual Meeting. Bulletin of
The Ecological Society of America 90 (3):
308–317.
7. Robinson, Lucy D. et al. 2018. Ten principles of citizen science. – Hecker, Susanne
et al. (eds.) Citizen Science: Innovation in
Open Science, Society and Policy. UCL
Press, London: 27–40.
8. Schäfer, Teresa; Kieslinger, Barbara 2016.
Supporting emerging forms of citizen
science: a plea for diversity, creativity and social innovation. – Journal of
Science Communication 15, (2) [on-line].
doi.org/10.22323/2.15020402 (16.03.2020).

Triin Edovald (1990) on keskkonnaagentuuri spetsialist ja eluslooduse vabatahtliku seire koordinaator.
Timo Kark (1985) on keskkonnaagentuuri projektijuht.
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Metsast ja põllult

Puu
otsast
põske
Noori sarapuupähkleid hoiab taime küljes ümbritsev lüdi, küpsed pähklid tulevad lüdist kergesti lahti

Juuninumbris oli juttu maitsetaimedest, mida tasub Eesti
loodusest koguda. Sel korral on vaatluse all sarapuu ja
tamm, kelle viljadega saab oma toidulauda rikastada.
Triin Nõu
Harilik sarapuu kasvab hajusalt üle
Eesti. Lausaliselt leidub teda paepealsetes piirkondades, näiteks LääneEestis. Sarapuulehed on pehmekarvased ja õhukesed, oksad õrnalt karvased. Lehed meenutavad jalakalehti, kuid pole nii jäigad ja karedad.
Sarapuu kasvab lehtmetsades ja niitudel sarapikena. Esimesed seitse aastat kasvab sarapuu aeglaselt, aga hiljem kasv kiireneb. Tavaliselt on põõsas kolm kuni neli meetrit kõrge,
aga mõnikord ulatub kõrgus kümne
meetrini.
Hariliku sarapuu ladinakeelne
nimetus on Corylus avellana. Corylus
pärineb kreekakeelsest sõnast corulus,
mis tähendas sarapuud. Avellana arvatakse tulenevat Avellino linna nimest:
see linn oli Vana-Roomas sarapuu kultuursortide aretamise keskus.
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Eestikeelne sarapuu on arvatavasti lähtunud põhjaeesti murdesõnast
sarg, millega tähistati taraga ümbritsetud põllutükki (vt lähemalt Eesti
Loodus 2009, nr 12, lk 44). Tavaliselt
kasvasid põllu ümbruses pähkleid
kandvad puud, mida rahvas hakkas
kutsuma sarapuudeks. Mujal Eestis
tunti seda põõsast rohkem pähklipuu
nime all.
Pähklid on nii Eestis kui ka mujal
Euroopas olnud tavapärane jõulumaius. Kuigi tänapäeval on pähkleid
poes aasta ringi saada, võib just talvel
kauplustes märgata eri moodi pakendatud pähkleid. Peale pähklisöömise tava oli ka erilisi korjamise kombeid. Üldjuhul käisid pähklil noored
ja vaesemad inimesed. Suure seltskonnaga korjati kogu vajalik pähklisaak ühe päevaga. Sellised korilusretked olid levinud kahes Eesti piirkonnas: Saaremaal ja Lõuna-Eestis

Otepää ümbruses. Ühiste pähklipäevade saksakeelse nimetuse Nusstag
järgi sai Otepää oma endise nime
Nuustaku. Koos korjamise komme
kadus 1920. aastatel.
Pähkel sisaldab 60% pähkliõli ja
15% valke, peale selle suhkruid, mineraalaineid ja vitamiine. Sarapuu viljad
valmivad septembri keskel ja varisevad kergesti. Kui pähklid ei ole lõplikult valminud, jääb neist kuivatamisel järele ainult kest. Korjamisvalmis
pähkli tupp on pruunikas ja eraldub pähklist kergesti. Viljade küpsust
saab kontrollida ka puud raputades:
valminud pähklid varisevad maha.
Pähkleid tuleks kuivatada tuulises ja
päikeselises kohas. Toatemperatuuril
säilivad kaks aastat.
Looduslikult kasvavate sarapuude
pähklisaak võib jääda väikeseks, sest
soodsatel aastatel võib kuni neli viiendikku saagist hävitada pähklikärsakas, kes uuristab valmivate pähklite sisse augu ja muneb sinna munad.
Nendest koorunud tõugud varjavad end pähklikoore sees ja toituvad
pähklituumast. Veel himustavad sara-
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Harilik tamm sümboliseerib paljudel rahvastel vastupidavust, pikaealisust ja suursugusust. Teda leidub
metsades, puisniitudel ja jõekallastel.
Tamm eelistab viljakaid muldi, kasvab kuni 30 m kõrguseks. See puuliik
on levinud üle Eesti, rohkem leidub
teda Lääne- ja Lõuna-Eestis. Tamm
oli valitud aasta puuks 1998. aastal.
Tamme ladinakeelne nimetus on
Quercus robur. Quercus tuleb keldikeelsetest sõnadest quer ’kaunis’
ja cus ’puu’. Robur tähendab ladina
keeles võimsat. Tamme ladinakeelset
nimetust võib tõlkida kui „ilus võimas puu“. Oma vägevuse ja ilu tõttu
on tamm jõudnud ka paljudesse rahvajuttudesse, teda peetakse pühaks
puuks ja seostatakse piksejumalaga.
Tamm on Eesti levinuim perekonnanimi. Võimsa pikaealise puuna sümboliseerib tammeleht Eestis looduskaitset.
Vanarahvas kutsus eri nimedega tammesid, kes sügisel lehed heidavad ja kes talveni lehti hoiavad.
Esimesed on suvetammed, teiste
kohta on kasutatud sõnu talitamm,
lesetamm, leinatamm ja raudtamm.
Botaaniliselt kasvab Eestis siiski üks
tammeliik: harilik tamm. Võib eristada kahte vormi, kuid lähtealus on
kevadise lehtemineku aeg, mitte
leheheitmise aeg.
Eesti asub tamme levila põhjapiiril ja seetõttu kasvab see soojanõudlik lehtpuu meil väga aeglaselt.
Noor tamm kasvatab esimestel aastatel endale korraliku juurestiku ja

Foto: Toomas Kukk

puu vilju rähnid, pasknäär ja pähklimänsak.
Sarapuu on hinnatud meetaim,
kuigi ta annab ainult õietolmu.
Looduslikud põõsad, veelgi enam aga
aretatud kultivarid, sobivad kenasti
hekkide tarbeks. Sarapuukoor sisaldab
park- ja värvaineid, parkimisel saab
kollase naha. 19. sajandi näljaaegadel jahvatati Saaremaal leivajahu hulka
ka sarapuu-urbi. Kollaseks tõmbunud lehtedest tehti teed, mida Kihnu
preester soovitas kollatõve vastu.
Sarapuust on Eesti Looduses pikemalt kirjutatud 2009. aastal, kui ta
kandis aasta puu tiitlit.
Hariliku tamme tõrud varieeruvad kujult ja suuruselt: piklike ja kitsaste tõrudega
teisend (var. tubulosa) kasvab näiteks Hanikatsi laiul

Vürtsised pähklid
350 g sarapuupähkleid
3 spl õli
2 spl pruuni suhkrut
0,5 tl karripulbrit
0,25 tl kuivatatud tüümiani
Sega kausis õli, suhkur ja maitseained, lisa pähklid ja sega seni,
kuni kõik pähklid on seguga ühtlaselt kaetud. Vala pähklid küpsetuspaberiga kaetud ahjuvormi
või -plaadile. Rösti ahjus temperatuuril 170 kraadi 12–15
minutit või seni, kui pähklid on
krõmpsud.

hakkab alles seejärel kõrgust lisama.
Vanimate tammepuude iga ulatub
Eestis umbkaudu 700 aastani. Eesti
kõige vanem ja kõige jämedam puu
on Tamme-Lauri tamm, mis arvatakse olevat istutatud 1326. aastal. Selle
tamme ümbermõõt rinnakõrguselt
on üle kaheksa meetri.
5000 aastat tagasi olid ligi pooled
Eesti metsadest tammikud. Nende
ulatus kahanes kliima jahenemise ja
viimasel paaril aastatuhandel ka otsese inimmõju tõttu. Kuna tamm kasvab viljaka mullaga paigas, rajati sellistesse kohtadesse agaralt alepõlde.
Seejärel hakkasid Läänemere-äärsed
riigid 17.–18. sajandil oma sõjalae-
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vastikku suurendama ning tammepuidu varud muutusid napiks. Rootsi
riik kehtestas ka Eesti aladel tammede raiumise keelu.
Botaaniliselt on ka tammetõru
pähkel. Tõrud sisaldavad umbes 40%
tärklist, 5% kiudaineid, 4% valke ja niisama palju õlisid ja rasvu, peale selle
vett ja parkaineid. Tõrusid armastavad oravad, mägrad, metssead ja
paljud linnuliigid. Näiteks pasknääri
peetakse tamme looduslikuks levitajaks, sest linnu üleliigsed või üles leidmata talvised tõruvarud lähevad tihti
kasvama. Rohked tõruaastad korduvad tammedel iga nelja kuni kaheksa
aasta järel.
19. sajandil õpetati eestikeelses
kirjasõnas tammetõrudest kohvijooki tegema. Arvatavasti tarvitati tõrukohvi kohviubade aseainena. Levis
kaks õpetust, kuidas tõrudest mõruainet välja saada: leotades või keetes.
Tammelehti kasutatakse veel tänapäevalgi kurkide soolamisel. Lehtedes
sisalduv parkhape muudab kurgid
kõvemaks.
Noorte okste koort pruugitakse
Kesk-Euroopas seespidi maohaavade ja kõhulahtisuse korral ja välispidi, vältimaks jalgade higistamist.
Tammetõrudest jahvatatud jahu võib
lisada küpsetistele. Hinnatud tammepuidust on valmistatud nii mööblit
kui ka parketti.

Triin Nõu (1986) on loodus- ja aiandushuviline.
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Metsandus

Endised metsaülemad soovitavad muuta seadusi nii, et oleks määratud selline lõppraiete maht, mis tagaks kestlikkuse. Eesti
aladel on jätkusuutlik aastane raiemaht lõppraietel 3 tm/ha, kuid riigimetsas on seda järsult suurendatud: 5 tm/ha. Pildil on
raielangid Käru kandis Järvamaal

Vanema põlvkonna metsameeste
avalik pöördumine Eesti Vabariigi
riigikogu ja valitsuse poole

M

eie, allakirjutanud, oleme
aastakümneid
töötanud metsade kasvatajate, hooldajate ning korraldajatena. Tunneme Eestimaa metsi läbi
ja lõhki, meie tööks on olnud nii
metsade raieküpsuse hindamine
kui looduskeskkonnana säilitamine,
oleme metsades töötanud, hinganud,
maganud ja elanud suure osa oma
elust. Oleme juba vanad, kuid metsade vanuse kõrval siiski alles poisikesed. Tänu sellele teame, et tagasi
minevikku pole vaja minna – mõelda
tuleb tulevikule.
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Avaldame sügavat muret Eestimaa
metsade jätkusuutmatu ning ebaõige
kasutuse üle, mida toetab Eesti riik
ning teostavad mõned suurettevõtted ja mis peab silmas ainult lühiajalisi ning rahalisi eesmärke. Sel
moel jätkates ei ole meie järeltulevatel põlvedel enam metsi, mis oleksid terviklikud ökoloogilised kooslused. Olukord on juba praegu äärmiselt halb ning samal moel jätkates seisame peatselt silmitsi metsade
hävimisega või muutumisega puu
põldudeks. Armastame end nimetada looduslähedaseks rahvaks, kes

oskab kogu rahvale kuuluvate loodusvaradega hoolivalt ümber käia,
kuid Eesti metsades tegelikult toimuv naerab selle täielikult välja.
Tuletame Eesti avalikkusele meelde, et Eestimaa metsad on meie rahva
ühine vara ning nende pärandamine meie tulevastele põlvedele meie
ühine kohus.
Mets on elamisväärse elukeskkonna alus, mis peaks olema keskkonda suhtumise prioriteet. Mets ei
ole ainult puude kogum, vaid suur
ja keeruline süsteem. Mets võimaldab hüvesid, mille hulka kuulub ka
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majanduskeskkonna toetamine ja
seda mitte ainult puidu realiseerimise kaudu.
Me pole avaliku elu tegelased ega
esinda ühtegi poliitilist jõudu ega kellegi majandushuve. Meis räägib ainult
meie isiklik sügav mure, mis on võrsunud meie pikaajalistest kogemustest ja teadmistest. Järgnevalt on ära
toodud meie hinnang olukorrale ning
olukorra muutmise ettepanekud.
Me teame väga hästi ning oleme
nõus, et üks osa metsandusest on
metsa raiumine. Raietest saadav tulu
toob jõukust kogu riigile ning ühiskonnale. Ent metsade majandamisel
on oluline, et see oleks võimalik mitte
ainult meil, vaid ka meie lastel ja lastelastel ning et oleks tagatud metsade
säilimine tervikliku ökosüsteemina ja
elu toetava tervisliku ning harjumuspäraselt meeldiva elukeskkonnana.
Eestimaa metsade teadliku ja pikka
aega kavandatud majandamise algus
ulatub üle 200 aasta taha. Rahvusliku
metsakorralduse sünnist on möödunud 100 aastat.
Hoolimata suurest traditsioonide, kogemuste ja teadmiste kaasavarast oleme jõudnud olukorda, kus
1995. aastal vastu võetud säästva
arengu seadust ei täideta ning metsade sihipäratu ja hetkekasumile suunatud majandamine on muutunud
valdavaks lähenemisviisiks. Alates
1998. aastal vastu võetud metsaseadusest on muudetud riikliku metsapoliitika suunavaks normiks see, et
raie seaduslikkus oleneb üksiku puistu tunnustest ja metsaomaniku lühiajalisest eesmärgist, samal ajal kui
metsade pikaajalisi funktsioone ning
ruumilise paiknemise mitmekesisust ei arvestata. Äärmiselt liberaalse
majanduspoliitika rakendamine loodusvarade kasutamisel on naeruvääristanud eelmiste põlvkondade kogemusliku teadmise, ei arvesta ökoloogia põhitõdesid ning on madaldanud metsanduse kui loodusteadusliku distsipliini puiduvarumise ja logistika korralduseks.
Metsamajanduse efektiivsus, mille
sisu on läbi sajandite olnud tõhus
metsade tagavara ja toogivõime suurendamine, on taandatud puidu

varumisele, kasutades võimalikult
odavaid võtteid. Meie metsadele
sobimatute masinate kasutuselevõtt,
kontsentreeritud lageraied, hooldusraiete asjatundmatu iseloom ning
metsamajanduse pikaajalise kavandamise prügikasti saatmine on paari
viimase aastakümne metsanduse
märksõnad, mistõttu on metsandus
vaimselt mandunud. Samas manipuleeritakse avalikkusega ning jäetakse
mulje, et metsade üleraiete vastu seisavad looduskauged linnanoored või
hulluks läinud looduskaitsjad. Ent ka
meie näeme täpselt samu murekohti nagu nemad ja paljud teised: Eesti
metsasid ei majandata mitte tulevikku ja tervikut silmas pidades, vaid
ahnelt, kiirelt ja hetkekasumi eesmärgil.
Meie meelest on äärmiselt häiriv Riigimetsa Majandamise Keskuse
strateegia, mis on avalikult sõnastanud oma põhimõtteks olla „raha
masin“. Leiame, et see on kaasa toonud Eesti metsade rüüsteraied: raiutakse liiga palju, lageraiete kõrval on
unustatud teised raieliigid, raievanused on põhjendamatult alandatud,
raiesihitust eiratakse, lageraielankide
suuruspiirangud on kaotatud, raiestikud loetakse uunenenuks liitusaega
eirates ja nii edasi. Sellise suhtumise
alus ei ole arusaam metsast kui terviklikust ökosüsteemist, vaid pelgalt
kohast, mis peab kiiresti tooma sisse
palju raha. Meil ei räägita enam metsast, vaid puidust − ökosüsteemist on
saanud tooraine.
Muidugi võib öelda, et me oleme
endisaegsed, ning käes on moodsad
ajad. Me ei vaidlegi, et uuenenud tehnoloogia võimaldab nii mõndagi teha
teistmoodi. Küll aga ütleb meie kogemus, et loodusseadused ei sõltu inimeste soovidest ning seda ei väära
ükski Exceli tabel. Seetõttu on täiesti põhjendamatu raiemahtude järsk
ning kohati kuni kolmekordne suurendamine viimastel aastatel: Eesti
aladel on jätkusuutlik raiemaht lõppraietel 3 tm/ha aastas, kuid riigimetsas on see järsku tõstetud 5 tm/ha
peale ning juriidiliste isikute erametsades ületab see koguni 10 tm/ha
kohta. Jutud järjest suuremast juur-

dekasvust on eksitavad, sest kui lõpp
raietest saadud puidukogus jagada
raiutud puistute vanusega, on lihtne
veenduda, et tegelik puiduvaru keskmine suurenemine jääb teoreetilisele
palju kiidetud juurdekasvule kõvasti alla.
Oleme seisukohal, et metsade tasakaalustatud ja jätkusuutliku majandamise taastamiseks on vajalik:
• Eesti metsasektori ühe suurema
huvide konflikti lahendamiseks
lahutada vastukäivad funktsioonid
nii riigi- kui erametsade majandamisel ning tagada metsakorralduse
sõltumatus.
• Reorganiseerida RMK selliselt,
et riigimetsa raietest tulu saamine oleks lahutatud metsakasvatusest ja raiete planeerimisest. Kuna
RMK eelarve oleneb sellest, kui
suure raiemahu RMK ise riigimetsades kavandab, on raied kavandatud ühtlasest kasutusest suuremana ning tuleviku arvel, et saada
asutusele suuremat tulu. Ka RMK
töötajad on tunnistanud, et tulevikus raiemahud riigimetsas hakkavad kindlasti langema, sest vanade
puistute pindala väheneb.
• Metsandusliku teadus- ja haridussüsteemi reformimisel on strateegiliselt oluline mõista metsaökosüsteemi terviklikkust ja tema
toimimist, tegelikku rolli looduses ning elukeskkonna toetajana
ning selle alusel kohelda teda parimal moel, teades, et ökosüsteemid
vaesuvad. Edu saavutamiseks tuleb
kaasata teisi distsipliine (majandus, geograafia, bioloogia, ökoloogia, sotsiaalteadused jt) ning suurendada koostööd ülikoolide vahel.
• Metsateadus ja -haridussüsteem
peab olema finantseeritud riigieelarvest ega tohi olla sõltuv raietest
saadavast tulust. Muidu sõltuvad
teadlased otseselt rahalisest toetusest ega saa seega olla objektiivsed.
• Taastada arvestuslangi arvutus
metoodika, seades eesmärgiks
metsade ühtlase kasutuse, nagu
see on olnud peaaegu sada aastat.
Arvestuslank tuleb taaskehtestada ka erametsades (nt alates 20 ha
metsamaast).
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Metsandus
• Koostöös metsaökoloogidega töötada majandusmetsadele välja
optimaalsed raieringid, mis on aluseks arvestuslangi arvutamisel;
• Tagada RMK valduses olevate
metsade kui riigivara avalik ja süstemaatiline ning sõltumatu hindamine.
• Teha sõltumatu audit statistilise
metsainventuuri kohta (SMI). Ei
saa pidada õigeks, et kogu riigi
metsandusstatistika on ilma igasuguse kontrolli võimaluseta sisuliselt ühe isiku valduses.
• Luua õiguslikud mehhanismid metsamaadega spekuleerimise tõkestamiseks. Suur osa Eestis raiutud
puidust on raiutud kinnistutelt,
mis on metsaomanikelt kätte saadud kas meelituste või pettusega ning mis lühikese aja jooksul
raiutakse lihtsalt tühjaks. Et sellist laastamist vältida, on teistes
riikides kasutatud eri meetmeid,
sh praktikat, et pärast metsamaa
müüki kehtestatakse teatud kestvusega raiemoratoorium.
• Hakata metsanduses täitma planeerimisseadust, sätestades piirangud ökoloogilise paradigma põhjal. Planeerimisseaduses on sätestatud, et maakonnaplaneeringuga
tuleb määratleda puhke- ja virgestusalade üldised kasutustingimused, et säiliksid väärtuslikud maastikud ja looduskooslused ning suudetaks tagatada rohevõrgustiku
toimimine. Seadus sätestab, et üldplaneeringuga tuleb määrata kitsendused, mis täpsustavad rohevõrgustiku toimimist ning puhkeja virgestusalade tarvitust; seada
tingimused rohealade, maastike ja
looduskoosluste kaitseks ja kasutamiseks; asulate või ehitiste kaitseks tuleb seada piirangud ka lageraielangi suurusele ja raievanusele.
• Kehtestada regulatsioon, mis
tagaks lõppraiete mahu viimise kestlikule tasemele (keskmiselt
3 tm/ha aastas majandatava metsamaa kohta) ning ajutiselt ka alla
selle, et Eesti metsad saaks taastuda senistest üleraietest. Seega
oleme seisukohal, et Eesti metsade
jätkusuutlik üldraiemaht ei saa üle70

|718| EESTI LOODUS SEPTEMBER 2020

tada 8 miljonit tm aastas.
• Kehtestada regulatsioon, mis
tagaks, et metsade majandamine
kohandatakse metsa ökosüsteemiga, arvestataks looduse rütmidega
ning et raie- ja veotehnika ei kahjustaks metsa. Keelata kevadsuvised raied nii riigi- kui ka erametsades.
• Eesti metsandus peab olema orienteeritud metsade teaduslikult
tõendatud jätkusuutlikule arengule
ning koos looduse reegleid arvestava heaperemeheliku kasutusega
tagama kriitiliste varude idee realiseerimise säästva arengu seaduse järgi. Kriitiliste varude rakendamise idee on üks kliimaneutraalse
elukorralduse juhtprintsiipe.
• Taastada rahvusvahelises suhtluses
sidemed Euroopa eesrindlike metsamajanduslike riikide metsateadlaste ja ökoloogidega.
• Loobuda Skandinaavia monotoonse metsamajanduse eeskujudest,
mis muudavad metsad järjest liigivaesemaks.
• Lahti ütelda suhtumisest, et väljaspool kaitsealasid olevad metsad on peamiselt ekspluatatsioonilise tähtsusega ja ette nähtud
„rahvamajanduse puiduvajaduse
pidevaks rahuldamiseks“. Ajal, mil
meile metsandust õpetati ja mil
me ise metsanduses töötasime, ei
olnud Eestis selliseid metsi, sest
Eesti metsade muud funktsioonid olid samamoodi olulised ning
puitu varuti neid arvestades.
• Kõike eeltoodut rakendades on
võimalik taastada metsamehe
maine, mille on ära lörtsinud lühiajalisele kasumile keskendunud
raiepoliitika. Metsamehe hea nimi
on olnud eesti rahva mälus läbi
aegade ja põlvkondade. Kui metsamehe maine paraneb, leidub ka
noori, kellel on huvi metsateaduse
vastu ning kellele õpetada metsade
jätkusuutlikku ja loodussõbralikku
kasvatamist, hoidmist ja kasutamist.
Kordame veel kord, et meie pöördumise ajend on sügav mure Eestimaa
metsade tuleviku pärast.

Henn Alton, metsamajanduse ja looduskaitse ministeeriumi metsavalve osakonna juhataja 1966–1988
Toomas Frey, metsateadlane, Eesti maaülikooli emeriitprofessor, aastail 1990–
1991 keskkonnaminister
Leo Filippov, Saaremaa metsamajandi
Sõrve metskonna metsaülem 1974–1986
Raivo Helm, Rakvere metsamajandi
peametsaülem 1971–1992
Mart Herman, Tallinna rohelise vööndi
metsamajandi Keila-Joa metskonna metsaülem, metsamajanduse ja looduskaitse
ministeeriumi kaitsealade osakonna juhataja 1968–1990
Kaupo Ilmet, Valgamaa metsamajandi Aakre metskonna metsaülem, Jõgeva
metsamajandustehnikumi direktor,
Kaarepere metsakatsejaama direktor,
Eesti metsaseltsi president, Elistvere loomapargi rajaja 1955–1997
Maie Jeeser, Hiiumaa metsamajandi looduskaitse rajooniinspektor 1968–1991
Heino Kasesalu, Järvselja õppe- ja katsemetsamajandi direktor 1964–1998
Vello Keppart, Kaarepere metsakatsejaama arboreetumi juhataja, Luua metsanduskooli kutseõpetaja 1983–2015
Enno Kuldkepp, Valgamaa metsamajandi Sangaste metskonna metsaülem,
Järvamaa metsamajandi peametsaülem,
Elva metsamajandi direktor 1972–1991
Koit Latik, Kohtla-Järve rohelise vööndi
metsamajandi Sonda metskonna metsaülem, Läänemaa metsamajandi peametsaülem 1969–1994
Lembit Maamets, Eesti metsakorralduskeskuse taksaator, osakonnajuhataja
1982–2003
Henn Pärn, Tallinna rohelise vööndi metsamajandi Harku metskonna metsaülem,
Tallinna botaanikaaia teadur 1962–1999
Aleksander Sinimäe, Suure-Jaani metsamajandi Põltsamaa metskonna metsaülem, Luua metsakooli direktor, Tudu
metsamajandi Uljaste metskonna metsaülem 1954–1987
Ants Teder, Räpina metsamajandi metsakaitse ja -valve insener, Põlva metskonna
metsaülem 1965–1996
Toivo Vahar, Läänemaa metsamajandi
metsakasvatuse insener, Saaremaa metsamajandi peametsaülem, direktor 1966–
1991
Ja veel hulk vanema põlvkonna metsamehi, kes ei soovi oma nime avaldada.
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Daciaga saad
vähema eest rohkem

Kingiks kaasa
tehases paigaldatud
LPG-gaasiseade
Pakkumine kehtib tehasepaigaldusega gaasiseadmetega mudelitele Duster, Logan, Logan MCV ja Sandero kuni kaupa jätkub.
Keskmine kütusekulu 5,1-7,4 l/100 km, CO₂ heitkogus 113-149 g/km (WLTP).
Dacia soovitab

dacia.abcmotors.ee

TALLINN
Abc Motors AS
Kadaka tee 72a
tel: 624 0420

PÄRNU
Pereauto OÜ
Pärlimõisa tee 24
tel: 447 7300

VILJANDI
HAAPSALU
RAKVERE
Rael Autokeskus OÜ
Tradilo OÜ
Wiru Auto OÜ
Tallinna mnt. 97
Tallinna mnt. 73
Kreutzwaldi 7
tel: 433 0987 SEPTEMBERtel:
473
1383
tel: 329 5560
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Südamelt ära

Katre Worth

V

iimasel ajal on üha rohkem
kombeks kasutada kummalisi
võrrandeid ja valemeid, mille
järgi püüame meeleheitlikult arvutada, kui õnnelikud, edukad või kaaslaste poolt hinnatud me oleme. Sellest on
saanud justkui meie elu eesmärk: kalkuleerida ja võrrelda.
Suures tuhinas me isegi ei taipa, et
aja jooksul muutuvad võrrandid järjest
keerukamaks, ning arvud, mille poole
püüdleme, üha suurenevad. Me tahame anda kõigele ja kõigile mingi loogilise arvulise väärtuse, et see siis oma
elutähtsasse valemisse suruda. Nüüd
oleme ka kliimamuutused ning selle
tagajärjed arvudeks teisendanud – see
on soblik ning hästi kavandatud, sest
arvud on ju see keel, mida me aktsepteerime ja mõistame.
Me räägime uutest tehnoloogiatest, mis juhivad CO2 atmosfääri asemel maapõue, uutest termotuumaelektrijaamadest, kus aatomite lammutamise asemel need hoopis
liidetakse (fusion power plant), päikese- ja tuuleenergia kogumisest ja
transportimisest pikkade vahemaade
taha. Iga päevaga muutume üha võimekamaks ning suudame genereerida
uuenduslikumaid lahendusi: ehitada
energiasäästlikumaid hooneid, taaskasutada ja töödelda suuremaid jäägikoguseid, täiustada AI funktsioone
ning kasutusalasid, võtta tarvitusele uusi jätkusuutlikumaid materjale
ning tootmisviise jne. Ka valitsused ja
organisatsioonid katsuvad kaasa aidata võitluses kliimamuutustega, kehtestades üha uusi õigusakte.
See kõik on üllas ning väga oluline, aga ... ükski ulmeline tehnoloogia ei suuda leevendada meie meeltes
laiutavat arvukultust. Me lihtsalt liidame need toredad avastused ja leiutised oma võrrandisse ja asume taas
lõputult taga ajama üha suuremaid
õnne- ja heaolunumbreid, tuhisedes
üha uusi kvantiteete vallutama.
Aga mis siis, kui jätaks arvud kõr72
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vale ega vaatleks maakera kui ellipsoidi ruumalaga V = 4/3 πa2b, mille keskmine temperatuur on sajandi jooksul
kerkinud 0,7 °C võrra ja veetase ookeanides tõusnud ligi 20 cm, mille maismaast vähemalt 75% kannatab mullastiku degradatsiooni all ning mille
ookeanidesse jõuab aastas 12,7 miljonit tonni plasti. Vaatleks meie koduplaneeti hoopis kui elavat organismi,
kes vajab meie abi ja kaastunnet.
Ma olen veendunud, et on äärmiselt vajalik võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, mis aitaksid vähendada CO2
hulka atmosfääris, suurendada taastuv
energia osakaalu, muuta tõhusamaks
ümbertöötamise protsessid, leida alternatiiv fossiilkütustele ning suurendada ettevõtete vahel koostööd, et luua
ringmajandussüsteeme. Ent sama oluline on kodeerida meisse endisse uued
käitumismustrid, et kõik need väärtuslikud tehnoloogiad ja leiutised oleksid
meile väärilised abivahendid võitluses
kliimamuutuste vastu.

Foto: Jaanus Remm

Valemite taga on loodus

***
Kui õige jätaks täna auto koju ja jalutaks tööle, otsiks üles vanaema antud
nõela ning õmbleks särgile nööbi
tagasi, õpetaks oma lastele, kuidas
eristada karulauku maikellukesest –
mitte virtuaalkeskkonnas, vaid päris
looduses –, iTunes’i kuulamise asemel tuletaks meelde kitarrimängu,
loobuks reisist Taisse ja planeeritud
elevandisafarist ning kulgeks mööda
Eesti metsaradu, äkki isegi istutaks
mõne puu juurde? Keskenduks kvantiteedi asemel kvaliteedile ja mõtleks põhjuse-tagajärje seosele. Äkki
suudaksime siis korrakski unustada
need tüütud arvutused ja leida kooskõla selle elava organismiga meie all,
ümber ja kohal. Sest tehnoloogiad on
lihtsalt tööriistad, mis on meie kasutuses/käsutuses, võitlust kliimamuutuste vastu peame pidama ise.
Katre Worth (1986) on Tallinna tehnikaülikooli tekstiilitehnoloogia magistrant,
uurib jäätmevaba tootmist ja ringmajandussüsteeme.

Eestis haruldane ja looduskaitsealune
kivisisalik Pärnu lähedal mahajäetud
raudteetammil. Selle elupaiga peale on
planeeritud Rail Baltic

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

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

1

2

Fotol on kujutatud huvitava kujuga
kivilille, mida võib leida loodusest,
kuid osta ka poest või turult. Internetist
leitud info põhjal otsusta, millised väited selle moodustise kohta on tõesed.

A. Need on tekkinud kipsikristallide
kasvamisel.
B. Samalaadse kujuga on Katari rahvusmuuseum.
C. Selliseid moodustisi võib leida
mägedest suurtelt kõrgustelt.
D. Need on moodustunud liiva tihenemise
ja kivistumise tõttu.
E. Looduses võivad
need olla eri värvi:
valkjad, pruunid,
punakad
või hallid.
F. Moodustise keemiline
valem on CaSO4·2H2O.

3

Seemneteta arbuusid kasvavad triploidsetel arbuusitaimedel. Kuidas neil moodustuvad seemneteta
viljad? Otsusta, kas väide on tõene või väär.

Foto: Davide Mauro
Foto: Anıl Öztaş

Joonisel on ühe organismi skeem.
Mis tüüpi suhe on selle osade A ja B vahel?

A. Sümbioos
B. Parasitism

C. Neutralism
D. Kisklus

A. Triploidsetel taimedel ei ole normaalne meioos (kromosoomide lahknemine) võimalik, seetõttu sugurakke ei moodustu.
B. Triploidsetel taimedel toimub meioos, mille käigus moodustuvad diploidsed ja haploidsed sugurakud.
C. Triploidsed taimed tolmlevad omavahel ja moodustuvad
triploidsed viljad, kus seemned ei arene välja.
D. Triploidsed emasõied tolmlevad
diploidsete taimede õietolmuga,
mis paneb aluse viljade tekkele
emaka rakkudest, ent seemned
ei arene välja.
E. Triploidsetel
taimedel ei saa
üldse vilju
moodustuda, neile
poogitakse
Tavaline ja
diploidsete taimede viljad, kuid nende
seemneteta arbuus
seemned ei arene triploidsel taimel välja.
Foto: Wikipedia

4

Vahemeres asuv Küprose saar on jaotatud Küprose Vabariigi ja Türgi
hallatava Põhja-Küprose vahel. Neid eraldab nn roheline joon. Mida
see endast kujutab? Vali üks, kõige täpsem kirjeldus.

A. Traataia või müüriga eraldatud piir.
B. Piiripostidega tähistatud riigipiir.
C. Kahe riigi vahel paiknev eri
laiusega territoorium,
mida kontrollib ÜRO.
D. Mõtteline eraldusjoon kahe
Põhja-Küprose
riigi vahel.
Türgi Vabariik
E. Kahe riigi
vahel asuv
100 m laiune puhverNikosia
ala, mida
kontrollib
ÜRO.

Famagusta
Larnaca

Limassol

Küprose
Vabariik

5

ANTARK TIK A

Küsimused on koostanud: 1., 4. ja 5. küsimus TÜ geograafiaosakond, 2. ja 3. küsimus bioloogiaolümpiaadide
ülesannete põhjal Sulev Kuuse (Eesti bioloogiaolümpiaadi žürii esimees)

A. Paks mandrijääkiht liigub, seetõttu muutub ka pooluse
tähise asukoht.
B. Maa pöörlemise ja gravitatsioonijõu mõjul muutub
lõunapooluse asukoht.
C. Antarktise manner triivib pidevalt, seepärast muutub
pooluse asupaik.
D. Laamad liiguvad aastas paar sentimeetrit, seega muutub lõunapooluse asukoht.
E. Maa pöörlemistelg muutub pidevalt, sestap nihkub ka
pooluse tähise asukoht.
F. Maa magnetpoolus vahetab oma asukohta, selle tõttu
muutub ka põhja- ja lõunapooluse asupaik.
Vastused: 1) väide A, B, E, F; 2) A tõene, B väär, C väär, D tõene, E väär; 3) B; 4) C; 5) A.

2019. aasta
29. detsembril
jõudis esimene
eestlane üksinda suuskadel
lõunapoolusele. Ta läbis
35 päevaga
900 km.
Miks tuleb lõunapoolust tähistav märk nihutada
igal aastal õigesse
kohta? Vali üks, kõige
õigem põhjus.
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Foto: Kati Sokko

Kroonika

29.–33. nädal

Suvesüda

J

Looduse Omnibuss käis 16.07 ja
17.07 Jänedal vaatamas Jaan Tätte
näidendit „Õnnelik tund“. 18.07 võeti
ette retk Peipsi äärde vanausuliste
juurde ja Luunjasse vaatama Henrik
Visnapuu näidendit „Keisri usk“. 19.07
sõitsid reisihuvilised avatud talude
päevale Hiiumaal. 20.07 korraldati
õhtune retk Aaviku tallu Robert ja
Anti Jürjendali kodukontserti kuulama. 25.07 viis kultuurilooline reis
Taavi Paega Setomaale. 29.07 siirduti
vaatama suvelavastust „Lootuskiir
pimeduses“.
14.07 Šimpansipäev Tallinna loomaaias.
16.07 ja 17.07 Pernova loodusmaja
tutvustas Pärnu rannas keskkonnateemalise kampaania
„Hoia merd“ raames elu rannaniidul.
16.–19.07 Eestimaa looduse fondi
rüditalgud Võilaiul.
18.07 Tartu ülikooli muuseum avas
Toomemäel teadusteemalise
seikluslinnaku. Hullu teadlase
eksperimendihommikul Tartu
ülikooli muuseumis tutvustati
hammasrattaid.
18.–19.07 Roosipäevad Tallinna
botaanikaaias.
20.–23.07 Eestimaa looduse fondi
kõretalgud Saastnas.
23.07 ja 24.07 Pernova loodusmaja
jätkas Pärnu rannas keskkonnakampaaniat „Hoia merd“,
seekord oli teemaks isad ja
pojad.
23.–26.07 ja 26.–29.07 Eestimaa
looduse fondi harivesiliku
talgud Haanjas.
25.07 Marjapäev Tallinna botaanikaaias. Hullu teadlase eksperimendihommikul Tartu ülikooli
muuseumis tehti tutvust päi-

74
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Vasakult: looduskaitsemärgi pälvinud pärandniitude hooldaja Igor Gulov, filmimees Joosep Matjus, loodushäälte salvestaja Veljo Runnel, Eesti looduskaitse seltsi
eestvedaja Vootele Hansen, loodushariduse edendaja Maie Itse ja president Kersti
Kaljulaid. Kõnepuldis on Kumari preemia laureaat zooloog Tiit Maran

President andis looduskaitse
konverentsil kätte Kumari preemia

P

resident Kersti Kaljulaid avas
13. augustil Kuressaares Eesti
looduskaitse 110. aastapäevale
pühendatud konverentsi „Hoia, mida
armastad – looduskaitse Eesti ajateljel“. Kahepäevasel konverentsil oli
kõne all Eesti roll maailma looduskaitses, meie pärandkoosluste muutused,
soode kaitse ja taastamine, floora ja
fauna liigilised muutused ning liikide taastamise võimalikkus. Presidendi
kõnet ja valikut konverentsi ettekan-

netest saab vaadata keskkonnaministeeriumi Youtube’i kanalist. President
andis kätte ka Eerik Kumari looduskaitsepreemia Tallinna loomaaia
direktorile Tiit Maranile ja looduskaitsemärgid inimestele, kes on pälvinud
tunnustuse looduse uurimise, loodusteadmiste levitamise, looduskaitse
edendamise ja tutvustamise eest.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Mälestuskivi meenutab
Eesti looduskaitse algust

K

eskkonnaminis 
ja
teerium
Saaremaa vald
avasid 14. augustil
Vilsandil sealse kogukonna auks ja Eesti
looduskaitse 110. aastapäeva puhul Artur
Toomi
mälestuskivi.
14. augustil 1910 rentis Riia
loodusuurijate ühing Vilsandi
saare majakavahi ja suure linnusõbra Artur Toomi eestvõttel Vaika linnusaared. Eesmärk oli tagada lindude
pesitsusrahu.
Mälestuskivi avamisel ütles keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis
Münt: „Artur Toom muutis oma väsimatu loodushoiutööga Vaika saared

Hiljuti avatud mälestuskivi
aitab meeles pidada
Artur Toomi, kelle eestvõttel loodud Vaika
linnukaitseala oli esimene kaitseala kogu
Baltimaades

Foto: Taimo Aasma

uuli tõi nii sooja kui ka vihma
ning lõppes korralike äikesepäevadega. Paraku hakkasid koos
küpsevate marjadega taas vohama sinivetikad. Augusti alguses tehtud
satelliidipiltidel on neid näha Pärnu
lahes ja madalates paikades saarte
ümbruses, kohati ka Peipsi järves.

tuntuks kogu Eestis
ja laiemaltki. Tema algatusest on tänaseks välja kasvanud enam kui 230 ruutkilomeetri
suurune Vilsandi rahvuspark. Artur
Toomi eeskuju näitab, kui oluliseks
saab kujuneda iga üksikisiku panus
meie looduse hoidmisel.“
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Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kroonika

Neljas rahvuspargis sai osaleda
noore looduskaitsja kursustel
Foto: Veronika Plotnikova

K

eskkonnaamet
korraldas
4.–7. augustini Vilsandi,
Lahemaa, Alutaguse ja
Karula rahvuspargis noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger.
Matsalu ja Soomaa rahvuspargi noored olid sel korral sõitnud külla vastavalt Vilsandile ja Lahemaale. Osales
112 rahvusparkide lähipiirkondade loodushuvilist noort 6.–12. klassist. Õpilased olid programmi valitud
õpetajate ja kursustel varem osalenute soovituste ning noorte endi sooviavalduste põhjal.
Nelja päeva jooksul õppisid noored loodusretkedel tundma piirkonnale omaseid taime- ja loomaliike.
Samuti tehti talgute korras looduskaitsetöid. Mõistmaks, kuidas on looduskeskkond inimeste elutegevust
mõjutanud, tutvutakse Junior Rangeri
laagris alati ka piirkonna kultuuriväärtustega.
Eesti kuulub Euroopa kaitsealade liitu Europarc, mis ühendab 41
Euroopa riigi kaitsealasid. Alates
2002. aastast on liit korraldanud

J

uulis oli Eesti keskmine õhutemperatuur 16,3 °C, mis on 1,1 °C
normist madalam (paljuaastane
keskmine on 17,4 °C). Kõige soojem (27,7 °C) oli 18. juulil Võrus, madalaim õhutemperatuur (5,0 °C) mõõdeti 15. juulil Kuusikul. Eesti keskmine
sajuhulk oli 89 mm, mis on 123%
normist (paljuaastane keskmine on
72 mm). Suurim ööpäevane sademete hulk mõõdeti 1. juulil Türil (45 mm).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet
294 tundi, mis on 102% normist (paljuaastane keskmine on 288 tundi).

Alutaguse kursuse kolmandal päeval
meisterdasid noored putukahotelle.
Pildil on Mathew William Trenholm ja
Elisaveta Päll
üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust. Põhjalikumalt saab Junior
Rangeri programmist lugeda Eesti
Looduse tänavusest mainumbrist
(lk 68–69).
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Tartu loodusmaja jagas Autovabaduse puiesteel keskkonnatarkust

Tartu loodusmaja / Loodusajakiri

Allikas: Tartu loodusmaja

A

utoliiklusele suletud Vaba
duse puiestee lõik meelitas inimesi 3. juulist kuni
2. augustini Tartu südalinna mõnusalt aega veetma. Tartu loodusmaja on juba kümmekond aastat jaganud rahvaüritustel keskkonnateavet
ja võttis osa ka sellest vahvast üritusest. Loodusmaja juhendajad korraldasid huvilistele laupäeviti mitmesuguseid keskkonnateemalisi õpitubasid ja põnevaid tegevusi.
Nii sai tutvuda vee-elustikuga,
mängida vahvaid õuemänge, meisterdada sääsepilli, lahendada energiasäästuga seotud ülesandeid ning
arutleda, mismoodi mõjutab mikro
plast keskkonda.

keseahjuga.
26.07 Tallinna botaanikaaias korraldati teemapäev „Ürdid maitseks ja raviks“.
27.–30.07 Eestimaa looduse fondi
loopealse taastamise talgud
Kesselaiul.
30.07 ja 31.07 Keskkonnakampaania
„Hoia merd“ raames uuris
Pernova loodusmaja Pärnu
rannas, kuidas saab kasutada
mereprügi.
30.07–02.08 Eestimaa looduse fondi
kõretalgud Manilaiul.
31.07–02.08 Eestimaa looduse fondi
talgud Karulas vereva lemmmaltsa tõrjeks.

Loodusmaja õpetas linnarahvale ja
turistidele ka jäätmete sortimist

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Looduse Omnibuss alustas lõikuskuud 01.08 kultuuriloolise retkega Hiiumaale, reisijuht oli Andres
Adamson. 02.08 järgnes retk uue
kitsla sisseõnnistamipeole Mäehansu
tallu. 07.08 võeti ette hommikune
teatriretk Kõrveaiale vaatama Veljo
Tormise muusikal põhinevat müsteeriumi „Lindude äratamine“ ja seejärel
teatriretk Viinistule (Andrus Kivirähki
„Isamaa pääsukesed“). 08.08 sõideti
Viru folgile Käsmu ja Sagadisse puupäevadele ning 09.08 Haapsallu, kus
sai osaleda Valge Daami päevadel ja
pitsipäevadel. Ka 11.08 käidi teatriretkel Viinistul vaatamas Andrus Kivirähki
näidendit „Isamaa pääsukesed“. 12.08
viis omnibuss jälle Viinistule vaatama Mari-Liis Lille lavastust „Esimene
armastus“. 13.08 korraldati õhtune
retk TaevaniMaani meistrikotta Mari
Kalkuni kontserdile ning keraamikat
uudistama. 15.08 sõideti Tiina Ojala
ja Ott Sandrakuga Loode-Saaremaale
ja Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva üritusele. 16.08 viis kultuuri- ja looduslooline avastusretk Ott
Sandrakuga Riiga ja Riia randa.
SEPTEMBER 2020 EESTI LOODUS
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Foto: Silvia Luik

Kroonika

Foto: Tiina Ploom

01.08 Algas karujahi hooaeg.
Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõel avati
Ennu Põldma fotonäitus
„Loodusvaateid Läänemaalt“.
01.–02.08 Eesti looduskaitse seltsi
kokkutulek Valgemetsas ja
Antslas.

Tartus algas loodusfestival hommikuse jalutuskäiguga Toomemäel, kus ornitoloog
Margus Ots tutvustas huvilistele linde

Foto: Silvia Luik

01.–05.08 Eestimaa looduse fondi
kõretalgud Matsalu rahvuspargis Kumari laiul ja sootalgud
Lääne-Virumaal Ohepalus.
06.–08.08 Loodusfestival „Digitaalselt
loodusesse“.

Loodusfestivali ajal sai Tartu kesklinnas tutvuda fotovõistluse „Metsik
linn“ parimate töödega
06.–09.08 Eestimaa looduse fondi
sootalgud Lääne-Virumaal
Laukasoos ja rüditalgud
Võilaiul.
07.08 RMK matkapäev PõhjaKõrvemaal.
07.–09.08 Eestimaa looduse fondi
tutkatalgud Matsalus.
08.–09.08 Sagadi puupäevad.
10.–13.08 Eestimaa looduse fondi
sootalgud Lääne-Virumaal
Laukasoos.
11.08 Vikatiga niitmise päev Tallinna
botaanikaaias.
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L

oodusfestival lükkus tänavu
suve algusest hoopis suve lõppu
ja peeti 6.–8. augustil. Festivali
teema oli „Digitaalselt loodusesse“.
Loodushuvilistele tutvustati nutikaid
abimehi, mille abil on hea liike tundma
õppida ja loodusvaatlusi teha. Näiteks
jalutuskäigul Tallinna botaanikaaias
pruugiti puudel kasvavate samblike
määramiseks Eestis loodud samblike
nutimäärajat. Taimeretkel aga kasutati Tallinna botaanikaaia taimede interaktiivset määrajat. Asjahuvilised said

osaleda matkadel ja filmiseanssidel
ning Tartu botaanikaaias arutelufoorumil „Loodus linnas või linn looduses?”. Festivali viimasel päeval oli Tartu
keskpargis linnalooduse päev ja seejärel koguneti botaanikaaeda linnujämmile muusikuid ja luuletajaid kuulama. Tallinna loomaaias korraldas improvisatsiooniteater Impeerium loomajämmi.
Tartu ülikooli loodusmuuseum ja
botaanikaaed / Loodusajakiri

Metsameeleavaldustel nõuti
raierahu ja metsa väärtustamist

Ü

le Eesti avaldati 16. augustil meelt metsade toetuseks.
Igas maakonnas oli vähemalt üks koht, kuhu metsasõbrad
olid oodatud oma arvamust väljendama. Meeleavaldused olid 27 paigas, Tallinnas näiteks Hirvepargis
ja Tartus Ihastes, aga ka Viru raba
rajal, Paluküla Hiiemäel, Emumäel
ja Pühajärve Sõjatamme juures.
Loodusesõbrad kogunesid kell 14, et
tähistada märtsis olnud rahvusvahelist metsapäeva ning toonitada riigikogu ja valitsuse liikmetele, et mets
on tähtis ökoloogiline ja kultuuriline
kooslus, mida tuleb hoida ning heaperemehelikult majandada.
Ühtlasi sooviti panna alus elujõuli-

Foto: Lilli Töp / Pärnu Postimees

Eesti looduskaitse seltsi tänavune
kokkutulek toimus Lõuna-Eestis.
Pildil on seltsi esimees Toomas Tiivel
(vasakul) ja Räpina osakonna esimees Enu Mäela kokkutuleku mälestuspuud istutamas

Loodusfestival kutsus
digitaalselt loodusesse

Pärnus Iseseisvuse väljakul korraldati
metsameeleavaldus
se looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustikule.
MTÜ Päästame Eesti Metsad /
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

S

indi paisu lõhkumise tööd algasid 2018. aasta oktoobris ning
lõppesid tänavu augusti algul.
See on aasta varem, kui planeeritud,
tänu sujuvale koostööle ja headele
ilmaoludele.
Ehitustööde käigus lammutati
Sindi pais, taastati väliujula ja rajati
kärestik; paisu vanast asukohast allavoolu on nüüd kudealad kaladele.

Pais asus Pärnu jõe suudmest
14 km kaugusel. Ta oli vee-elustikule ja rändel olevatele kaladele ületamatu: tõkestas 90% Pärnu jõestikus
asuvatest kude- ja elupaikadest. Sindi
paisu lammutamise järel on Pärnu
jõgi kogu pikkuses rändetakistustest
vaba.
Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Ilmunud on põhjalik ülevaade
Eesti looduskaitsest

K

eskkonnaagenEesti looduskaitse süntuur on Eesti loonipäeva puhul ilmunud
duskaitse 110. aasraamat annab põhjaliku
tapäeva puhul välja andülevaate looduskaitse toinud kogumiku „Eesti loomimisest ja olukorrast
duse kaitse aastal 2020“,
mille toimetajad on Reigo
Roasto ja Uku Tampere.
liikide ja elupaikade kaitEesti looduse kaitse
aastal 2020
Teos annab ülevaate, kuise kohta, rohevõrgustikest,
das on viimase viie aasta jooksul looduse hüvedest, kultuuripärandist
saavutatud looduskaitse eesmärke ja harrastusteadusest. Kogumik sisalja mida on plaanis teha elurikku- dab suurel hulgal jooniseid, tabeleid
se hoiu nimel. Käsitluse all on ka ja kaarte. Selle saab alla laadida keskkaitse korraldus: mismoodi loodus- konnaagentuuri kodulehelt: keskkaitset rahastatakse, millised toetu- konnaagentuur.ee/sites/default/files/
sed on olemas, kuidas hüvitatakse elk_2020_est.pdf.
Keskkonnaagentuur
ulukikahjusid jm. Samuti saab lugeda
Eesti looduse mitmekesisus
1

TRKVKRT

Foto: Riina Ani / arvamusfestival

Sindi kärestik sai valmis
aasta enne tähtaega

14. augustil arutleti arvamusfestivalil
teemal „Mida saab igaüks meist teha
kliima säästmiseks?“. Osalesid ka
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ja keskkonnaminister Rene Kokk
14.–16.08 Keskkonnaameti ebapärlikarbi elupaiga talgud
Lahemaa rahvuspargis
Pudisool.
15.08 Saaremaal Mihkli talumuuseumis tähistati Eesti looduse
päeva. Kõikides Eesti maakondades sai võtta osa keskkonnaameti korraldatud matkadest. Kogu pere metsapäev
Tallinnas Männi pargis.
Allikas: RMK

Foto: Kadri Kauksi

Sindi paisu asemele rajatud kärestik pakub huvi aerutajatele

11.–14.08 Eestimaa looduse fondi
mudakonnatalgud Piirissaarel.
12.08 Elevandipäev Tallinna loomaaias.
12.–16.08 Eestimaa looduse fondi
rüditalgud Abrukal.
13.08 Eestimaa looduse fondi nahkhiireretked Kuressaares ja
Pärnus.
13.–14.08 Kuressaares peeti konverents „Hoia, mida armastad –
looduskaitse Eesti ajateljel“.
14.08 Eestimaa looduse fondi nahkhiireretk Paides.
14.–15.08 Arvamusfestival Paides.
RMK tähistas Toila-Oru pargis
Eesti looduskaitse 110. aastapäeva festivaliga „Valge öö“.

Kogu pere metsapäev 15. augustil
Tallinnas Mustamäe Männipargis

Augustinumbris on lugejate tähelepanelikkus pandud proovile Lahemaa rahvuspargi asutamise aastaga: see on siiski 1971, mitte 2018, nagu on kirjas kaitsealade kaardil.
Ühisherilaste määraja fotod on ajakirja tarbeks teinud Villu Soon.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

16.08 Tallinna botaanikaaias korraldati teemapäev „Ürdid maitseks ja raviks“.
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Mikroskoop

Kas kobras laiendab kaitsealuste
loomade elupaiku või teeb kahju?

NUPUTA!
A

B

Foto: Georg Aher

M

e ei tea kuigi palju seostest looduses. Seni, kuni
inimesi oli vähe, ei olnud
sellest midagi hullu, et inimesed loodust muutsid: puutumatut loodust,
kus loomad said rahulikult elada, oli
piisavalt. Praegu on üha raskem leida
maamunalt paika, mis on inimese
mõjust prii.
Mõistagi leidub peale inimese muid
liike, kes teiste kulul endale sobivaid
elupaiku loovad. Üks selline on kobras, kes oli veel pool sajandit tagasi
Eestis looduskaitse all. Kuid ta levis
hästi ja tekitas inimestele meelepaha
ja majanduslikku kahju, seepärast on
ta praegu jahiloomade nimekirjas.
Kui kobras paisutab oja tiigiks ja
langetab ümberringi puid, ei meeldi see metsaomanikule sugugi, sest
osa tulust jääb saamata ja varem kena
kuiva koha ilme muutub vee ja risti-rästi langetatud puude tõttu tundmatuseni.
Ent paljudele ümbruskonnas elavatele loomadele sobib selline muudatus
väga hästi. Mitmed looduskaitsealused loomad, nagu konnad, vesilikud,
sisalikud ja nastikud, saavad kopra
tegevuse tulemusel elupaiku ja toitu
juurde. Vast peaksime rõõmustama,
et kobras aitab meil looduskaitse eesmärke saavutada?
Oleme ju seadusessegi kirja pan-

Konnad, vesilikud, sisalikud ja nastikud saavad kopra tegevuse tulemusel elupaiku
ja toitu juurde
nud, et neid loomi peab hoidma, eelkõige aga tuleb kaitsta nendele sobivaid elupaiku. Miks siis paljud inimesed ei mõtle tänuga koprale kui kaitsealuste loomade elupaikade laiendajale, vaid näevad nendes hoopis
majandusliku kahju tekitajat?
Maailm
on
mitmetahuline.
Hinnang oleneb sellest, millist tahku
parasjagu vaadata. Kui enda heaolu

sõltub metsa müügist või tahetakse kauni oja kaldal loodust nautida, siis ei tule meelde hoolida nastiku või konna heaolust. Aga seaduses
on kirjas ka see, et tuleb hoida ilusat
loodust. See, kas ka kobraste loodud
maastik on ilus, oleneb vaataja silmadest.
Georg Aher, bioloog ja loodusemees

Siin on kuus pusletükki selles ajakirjanumbris leiduvatest fotodest.
Otsi üles need pildid, kuhu tükid sobituvad, ning tee nõnda kindlaks,
kes või mis on pildil!

C

D

E

A – kuningakübar (lk 46), B – kärbseseen (lk 37), C – merikarp (lk 8), D – käokuld (lk 23), E – rõngastatud rästas-roolind (lk 35)
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 23. septembriks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vastanute
vahel loosime välja Eesti Looduse poolaastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „... on kümne valge roti vahel“. Kokku
saime 41 õiget vastust. Augustinumbris meeldisid enim artiklid herilastest ning intervjuu. Ristsõna auhinna, „Eesti taimede
kukeaabitsa“, võitis Kristiina Noormets.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Villu Anvelt

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Saldidae – rannalutikate – sugukonda
kuuluvad liigid elutsevad järvede, jõgede
ja mererannikuil. Nad on keskmise suurusega (2–7 mm), lameda kehaehitusega,
värvuselt tumedad, enamikus heledamate laikudega katetiibadel. Silmad suured
ja pungis, tundlad pikemad kui pea ja
rindmiku pikkus kokkuarvatult. Tagumised
jäsemed on kujunenud hüppamiseks, eriti
Halosalda lateralis’el. Kõik nad on väga
väledad jooksma kui ka hüppama, võttes
abiks tiibu. Lennuvõime on vähe arenenud. Rannalutikad on zoofaagid, toitudes
väiksemaist putukaist, peamiselt kärbestest; nii on neil nokk vastavalt tugevam
kui fütofaagidel. [Leida Voore: Andmeid
rannalutikatest Eestis, 1940: 77]

40 aastat tagasi

Mihklikuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Seepärast võimegi loota, et tõhusate
abinõude rakendamisel saab jäneste
arvukust Eestis suurendada nii palju, et
see vastaks meie jahimaade looduslikele
tingimustele ja jahimajanduse huvidele,
s.t. umbes 100–110 jäneseni iga neile
sobiva 1000 ha jahimaa kohta (praegu
on neid poole vähem). Jäneste arvukuse
suurendamiseks ja säilitamiseks tuleb
aga ennekõike jagu saada nii jahimeeste
kui ka jahimajandite töötajate loidusest,
kes on harjunud vaatama jäneste vähesusele kui paratamatusele ning ootavad,
käed rüpes, mingit imet looduselt. Kuni
pole toimunud murrangut jahimeeste
endi suhtumises, pole loota edu ka ükskõik kui hästi kavandatud administratiiv
abinõudest. [Felix Nõmmsalu: Kas Eestis
on võimalik jäneste arvukust suurendada?, 1980: 570]

170 (snd 1850)
13.09 Max Gustav Christian Carl Braun,
zooloog, helmintoloog (srn 1930)
135 (snd 1885)
03.09 Gustav Vilbaste, botaanik, looduskaitsja, pedagoog, publitsist, koduuurija (srn 1967)
130 (snd 1890)
20.09 Edvin Reinvaldt, zooloog
(srn 1979)
120 (snd 1900)
15.09 Alma Tomingas, farmatseut, Eesti
TA liige (srn 1963)
17.09 Hugo Raudsepp, keemik, Eesti TA
liige (srn 1976)
110 (snd 1910)
02.09 Paul Saagpakk, keele- ja kirjandusteadlane (srn 1996)
15.09 Leo Tiik, geograaf, kultuuri- ja
majandusajaloolane (srn 1996)
105 (snd 1915)
03.09 Endel Varep, geograaf (srn 1988)
12.09 Nikolai Alumäe, tehnikateadlane,
Eesti TA liige (srn 1992)
100 (snd 1920)
22.09 Lev Vassiljev, geodeet ja kartograaf
(srn 2009)
95 (snd 1925)
05.09 Johannes Parksepp, puuviljandusteadlane ja sordiaretaja (srn 1988)
20.09 Vaike Hainla, metsateadlane
(srn 2012)
90 (snd 1930)
05.09 Ivar Karl Ugi, keemik, Eesti TA välisliige (srn 2005)
15.09 Endel Lippmaa, füüsik, keemik ja
poliitik, Eesti TA liige (srn 2015)
20.09 Ann Marksoo, inimgeograaf

20 aastat tagasi
Üldjuhul Raadi järve vee kvaliteedinäitajad siiski vastavad suplus- ja puhkeotstarbeliste veekogude nõuetele. Arvestades
aga järve mitmekordset reostamist
mürkkemikaalidega, muuhulgas ka naftaproduktidega, võib Raadi järve tegelikult
surnud veekoguks pidada, kus iseloomulikus vee-elustikus on aset leidnud suured
muutused, nimelt liikide vähenemine.
1950. aastatel järve puistatud putukamürk
DDT sai tõenäoliselt saatuslikuks ka Eesti
suurimale järvekonna asurkonnale. Kuigi
Raadi järve vee puhtus on küsitav, kasutavad inimesed praegu järve kirdekallast
supelrannana. Kuna reostusoht püsib,
võib ujumine selles veekogus inimeste
tervisele ohtlik olla. [Kristiina Liimand:
Tartu seisuveekogudest, 2000: 395]

80

Vanarahvale oli suitsupääsuke õnnelind, kelle pesa laudas tagas karjaõnne ja hoidis
pikse eest. Meile on pääsuke rahvuslind, puhta looduse, headuse ja vabaduse sümbol. Aga pääsuke ise ei tea ega pea sellest midagi, tema hool on suve teine poegadesülem ära toita. Muidu panevad näljased võsukesed äkki veel vanemadki nahka
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29.09 Aime Mäemets, hüdrobotaanik
(srn 1996)
30.09 Arnold Pukk, aiandusteadlane,
maastikuarhitekt (srn 2012)
85 (snd 1935)
16.09 Ahto Lõhmus, matemaatik
18.09 Enno Ruuge, biofüüsik
30.09 Anne-Liis Kleesment, mineraloog
ja litoloog
80 (snd 1940)
08.09 Aivo Parring, matemaatik
(srn 2015)
11.09 Tiiu Liebert, keemik-toitumisteadlane
20.09 Toivo Suuroja, loomaarstiteadlane
29.09 Jüri Martin, lihhenoloog ja ökoloog, Eesti TA liige
75 (snd 1945)
12.09 Aadu Mirme, füüsik
16.09 Viktor Korrovits, füüsik
24.09 Ilmar Lind, metsnik ja harrastusdendroloog
70 (snd 1950)
01.09 Jane Frey, botaanik
03.09 Nigulas Samel, biokeemik
10.09 Harry Liiv, keskkonnaministeeriumi
asekantsler
14.09 Ene Käärik, matemaatik
65 (snd 1955)
14.09 Ingmar Ott, järveuurija
25.09 Krista Täht-Kok, geoloog
60 (snd 1960)
15.09 Kaja Metsküla, immunoloog
28.09 Kaia-Kadri Gailit, taimede joonistaja
55 (snd 1965)
25.09 Marek Strandberg, keemik
50 (snd 1970)
08.09 Margus Ots, ornitoloog
17.09 Leelo Kukk, looduskaitseametnik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ilmaprognoos: SAJAB!

Vali õiged
riided!
SNICKERS Workwear
AllroundWork
vihmakindel jakk
1303/0400

118 €

SNICKERS Workwear
AllroundWork
vihmakindlad püksid
6901/0404

97 €

Ülimalt kvaliteetne ja äärmuslikult
veekindel ning vastupidav Oxford Nailon.
Veekindlus 10,000 mm. Teibitud õmblused.
Taskutel veekindlad lukud.

Eelpainutatud põlved
Helkurdetailid
Teibitud õmblused
Pikad küljelukud
Cordura® tugevdused

NOKIAN
KEVO Outlast HIGH
88-574

169 €

TAMREX OHUTUSE OÜ

ABEKO Rocky
vihmakindel tööjakk
113121/051

110 €

ABEKO Rocky
vihmakindlad
püksid
114071/051

100 €

ABEKO Abo
Vihmakindel
Hi-Vis jakk
513171/771

117 €

SNICKERS
Workwear
AllroundWork
Hi-Vis
vihmapüksid
6530/6658

116 €

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

Reguleeritav kapuuts
Veekindel YKK lukk
Teibitud õmblused
Lühem esiosa
ja pikem tagaosa
Eelpainutatud varrukad
Varrukatel
krõpskinnised
Pikendatud varrukad

SNICKERS Workwear
AllroundWork
Hi-Vis vihmajope
1330/6658

151 €

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

TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Rakvere tee 23 • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

