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Karisöödi küla on oma looduse
poolest kindlasti üks Eestimaa omalaadsemaid kohti. Ennekõike seostub
see piirkonna geoloogilise eripäraga.
Siin, Devoni punaka liivakivi avamusaladel, on üsna tavatu kohata paasi.
Ent just Peetri jõe järskudel pervedel
on see loodusväärtus päevavalgel.
Tegu on Devoni ajastu lubjakivimiga,
mis kuskil mujal Eestis maapinnal
ei avane. Pankranniku paekiviga
võrredes on siinne kivim märksa
teistsugune: peenete liistakutena ja
näpuvahel kergelt peeneks pudisev
materjal. Just sedasama tahetakse
killustiku tootmiseks Karisöödi külas
maasügavusest välja tuua.
Paese pinnase tõttu on siin piirkonnas veel mitu Lõuna-Eesti jaoks
tavatut loodusväärtust: erisugused
karstivormid ja pisut loopealsetki.
Vähese inimmõju ja kõrvalise asukoha tõttu on see paljude tavalisemate ja haruldasemate liikide
meelispaik. Piirkonna metsad ja
maastikud pakuvad sobivaid elupaiku näiteks väike-konnakotkale ja
must-toonekurele, ühtlasi on see üks
väheseid paiku Eestis, kus võib veel
kohata siniraaga.
Seega: kas me tahame koormate
viisi killustikku või hoida puutumatut liigirikast loodust ning tundlikku veerežiimi? Keskkonnamõjusid
asutakse uurima uuel aastal ja küllap kajastame seda teemat ka Eesti
Looduses. ■

Toimetaja Katre Palo
742 1143, palo.katre@gmail.com
Sõnumitoimetaja Toomas Jüriado
742 1143, toomas.juriado@el.loodus.ee
Keeletoimetaja Monika Salo
742 1186, monika.salo@el.loodus.ee
Küljendaja Tiit Lepp
tiitlepp@gmail.com
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
Vastutav väljaandja Indrek Rohtmets
indrek@horisont.ee
Reklaamijuht Elo Algma
610 4106, reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine ja info: tel 610 4105
e-post loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Ajakiri ilmub keskkonnainvesteeringute
keskuse toetusel
© MTÜ Loodusajakiri, Eesti Loodus®, 2013
Summaries of some
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541

Trükitud trükikojas
Kroonpress

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I546I EEST I LOO DUS OKTOOB E R 2013

GIS
ÄR

eptembri alguses andis keskkonnaamet teada, et Võrumaale
Läti piiri äärde, kus inimasustus
on hõredamast hõre, laiuvad metsad
ja puutumatu loodus, kavatsetakse
rajada dolomiidikaevandus ning seetõttu on amet algatanud keskkonnamõjude hindamise.
Kõik on esmapilgul justkui kena,
sest sedasorti kaevandusalad nagu
ka prügilad võiksidki paikneda suuremate inimasumite nägemis-, kuulmis- ja haistmisulatusest võimalikult
kaugel. Siis ei häiri need kedagi või
vähemasti suuremat osa meist. Ent
küsimus ei seisne kunagi vaid inimesele kõige mugavamates otsustes.
Märksa suurem mure on seotud
keskkonnamuutuste ja -ohtudega, mis
Naha ja Kalkahju kaevandusala rajamisega võivad kaasneda. Tegu on Peetri
jõe maastikukaitseala naaberalaga,
mitmes mõttes tundliku piirkonnaga.
Seal, kaunis sälkorus, voolab väärtusliku elustikuga Peetri jõgi. Piirkonnas
on kõrge põhjavee tase, mis muudab kaevandamise keerukaks ja lisab
oma miinuspunktid keskkonnamõjule. Kardetavasti mõjutaks kaevandus ümbruskonna üldist veerežiimi ja
kvaliteeti, samuti kaevusid, kust tuleb
külarahva joogivesi. Sealhulgas muutuks Peetri jõe veerežiim: huvi pakkuv
dolokivi jääb põhjaveetasemest allapoole ning vesi kavatsetakse suunata
Peetri jõkke. Kas ka kõige parema tahtmise korral ja arvukate eeluuringutega
suudaksime piisavalt täpselt välja selgitada, mida inimene võidab ja mida kaotab? Loodus ei võidaks nagunii midagi.

PÕH
J

Killustik või puutumatu loodus?

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee
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Pärnu ja Tartu said loodusmaja võrra rikkamaks
FOTOD: TOOMAS JÜRIADO

Septembris jõudis lõpule kaks keskkonnahariduse suurprojekti: 5. septembril avati Pärnu keskkonnahariduskeskus, 20. septembril Tartu loodusmaja. Tartu ja Pärnu
on kaks linna, kus omavalitsus on leidnud võimaluse ja
vajaduse jätkata aastatel 1952–1953 alguse saanud loodusmajade pidevat tegevust.
Pärnumaa uus keskkonnahariduskeskus on endise
puukooli alale rajatud omalaadne murukatusega maja,
mis koos avara aiaga mõjub linnaruumis rohelise oaasina.
Hoone esimesel korrusel paiknevad klassiruumid ja
nüüdisaegne merebioloogialabor, teisel korrusel liigirikas
talveaed, kohvik ja näitusesaal. Hoone keskel on ümar
planetaariumikuppel ning tähetorn, kus saab teleskoobiga tähistaevast vaadelda.
FOTOD: MATI KOSE

Tartu loodusmaja kavandajailt ja ehitajailt nõudis üksjagu vaeva, et
hoida elus maja ümbritsevad vanad puud

Pärnu loodusmaja murukatus kerkib elamurajooni keskel kui mõnus
roheline küngas
Pärnu loodusmaja
avamisel ei lõigatud linti,
vaid saeti palki. Osalesid
nii linnapea, Pärnumaa
omavalitsuste liidu juht,
KIK-i juht kui ka ehitaja
esindaja, arhitektid ning
keskkonnahariduskeskuse
juhtkond

Igas suhtes keskkonnasäästliku keskuse on
projekteerinud arhitektid Maarja Kask, Karli
Luik ja Ralf Lõoke arhitektuuribüroost Salto AB. Hoone
sisekujunduse on teinud Helen Rebane ja kolme korrust
läbiva Pärnumaa temaatilise püsiekspositsiooni autorid
on sisearhitektid Malle Jürgenson ja Krista Lepland arhitektuuribüroost Laika, Belka & Strelka OÜ. Keskus läks
maksma üle 4 miljoni euro, millest 3,6 miljonit eurot saadi
KIK-i kaudu Euroopa regionaalarengu fondist (ERF).
Uues majas korraldati 17.–21. septembril traditsiooniline seenenäitus ning 27. septembril teadlaste öö
vaatemäng.
Tartu loodusmaja avati 20. septembril otse südalinnas
Lille mäel, samas kohas, kus 60 aastat tagasi oli saanud
alguse linna loodushariduse traditsioon. Hoones hakkab

2. septembril loodusmaja
kooliaasta avaaktusel
esitles Kalev Koppel vastset
päikesekella, mis näitab nii
kellaaega kui ka kuupäeva

tegutsema Tartu keskkonnahariduskeskus (TKKHK):
peale huvikooli ka keskkonnainfopunkt ja täiskasvanute koolituskeskus.
Umbes 9000-ruutmeetrise loodusliku reljeefiga pargiala
põnevad rajad ja ehitised (vt EL 2013, nr 9, lk 3) pakuvad
linnarahvale võimalust ka iseseisvalt loodust avastada.
Tartu loodusmaja ehitamisel on samuti peetud silmas
energia säästmise võimalusi. Maja tavapärasest paksem
soojustuskiht võimaldab kokku hoida kütteenergiat. Saab
rakendada päikeseenergiat, katusel on sadevee kogumise
süsteem, mille vett kasutatakse kasvuhoones ja aiatöödeks.
Energiatõhusa loodusmaja projekt koos tervikliku
pargiala lahendusega võitis 2010. aasta kevadel arhitektuurivõistluse. Uus maja on inspireeritud puukännu
kuivamise pragudest tekkinud mustrist. Hoone seinad
on viimistletud naturaalset tooni lehiselaudisega ning
siseviimistluses on kasutatud loodushoidlikke materjale. Võistlustöö autorid on arhitektid Diana Taalfeld,
Kai Süda, Margit Valma ja Martin Kinks (OÜ Karisma
Arhitektid). Loodusmaja ehitus ja pargiala korrastus
maksis 3,2 miljonit eurot; põhiosa rahast tuli KIK-i
vahendusel ERF-lt. Tartu linna osa oli 0,32 miljonit.
Tartlased said uue majaga tutvuda madisepäeval,
21. septembril. Viie tunni vältel tehti majas, pargis ja
talveaias ringkäike, avatud olid looduse õpitoad, kus
pressiti õunamahla ja veeretati jõhvikaid, uuriti digiluubiga looduse pisikesi imesid ning avastati loodusmustrite maailma. Kaasa lõid kampaania „Lõpetame
ökotsiidi Euroopas” korraldajad. Juba enne avaüritusi,
10.–13. septembril, sai vaadata loodusmaja igasügisest
seenenäitust, meeleolukalt kulges 2. septembril õppeaasta avaaktus, toona veel välioludes.
TKKHK/KIK/Loodusajakiri
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27. septembril anti teadlaste ööl
Tallinnas Paksu Margareeta tornis
mereteadlasele akadeemik Tarmo
Soomerele üle Eesti teadusajakirjanike seltsi 2013. aasta teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul. Nii
otsustas žürii koosseisus Kärt JänesKapp, Arko Olesk, Margus Maidla ja
Priit Ennet.
Žürii liige Priit Ennet kirjutas otsusest teatades: „TTÜ küberneetika
instituudis merelainete matemaatikat uuriv Soomere tõi teadusteemad
ajakirjanduse kaudu jõuliselt avalikkuse ette aastal 2005, kui hoiatas
saabuva jaanuaritormi eest. Sestpeale
on Soomerest saanud innukas mereteaduse tutvustaja ja populariseerija
nii meedias kui ka saalipublikute ees.

FOTO: MIHKEL MARIPUU / POSTIMEES/SCANPIX

Kolmanda Ökuli sai Tarmo Soomere
Ajakirjanikel on avatud olekuga
Soomerega lihtne suhelda. Ta mõistab ajakirjanduse rolli ega pelga vastata ka teravamatele küsimustele.
Oma teadusalastest tegevustest,
sealhulgas ka alles algfaasis olevatest, annab ta ajakirjanikele meelsasti
teada. Soomerel on ka ühiskondlikku
närvi. Praegu on ta muu hulgas haaratud piirkondliku vedelgaasi-terminali võimaliku asukoha küsimustest”.
2011. aastal pälvis kunstnik Piret
Kändleri loodud Ökuli ja asjakohase
tunnustuskirja Heidi Soosalu, mullu
aga Mart Noorma.
Teadusajakirjanike selts /
Loodusajakiri
Akadeemik Tarmo Soomere

Matsalu festivali grand prix’ rändab taas Saksamaale

Žürii esimees Jan Haft õnnitleb kategooria
„Loodus” parimat operaatorit Remek Meelt

dusfilmile, mis demonstreerib kõiki
vajalikke filmitegemisoskusi: kaameratööd, heli, muusikat, jutustust.
Filmi iseloomustab vahva käsitlusviis; seda looma on harva lindile
saadud, kuid ta on meile lähedaseks
saanud kuulsa kirjaniku Rudyard
Kiplingi teoste kaudu. Goetzl võitis Matsalu festivali peaauhinna ka
aastal 2011.
Kategoorias „Loodus” pälvis
esimese auhinna Rita ja Michael
Schlambergeri film „Euroopa
Amazonas 1: Mustast metsast Musta
mereni” (Austria). Žürii iseloomustas filmi kui hiilgavalt teostatud suurepäraste kaadritega jõeportreed,
mis hoiab vaataja kindlal kursil ning
jagab teadmisi jõe ökoloogiast, loodusloost ja ajaloost. Kategoorias
„Inimene ja loodus” tunnistati esimese auhinna vääriliseks Sandy
Patchi film „Viimane jääkaupmees”
(USA). Žürii hindas eelkõige seda, et
globaalseid probleeme on suudetud
näidata lihtsalt ja inimlikult.

Parima režii auhind kategoorias
„Loodus” määrati Garth Lucase ja Ann
Strimlingi linateosele „Rannahunt”
(Austria) ning kategoorias „Inimene
ja loodus” Ulf Marquardti filmile „Jacques Cousteau’ pärand”
(Saksamaa). Parima operaatoritöö
auhinna kategoorias „Loodus” sai
Remek Meele film „Eesti loodus:
Alam-Pedja” (Eesti), kategoorias
„Inimene ja loodus” aga Alar Kivilo
film „Läbi jää ja aja” (Kanada).
Esimest korda anti ka publiku
auhind parimale Eesti loodusfilmile.
Selle võitis Remek Meele film „Eesti
loodus: Alam-Pedja”.
Auhindade ja eriauhindadega tunnustati veel 14 filmi. Seekord osales
festivalil 280 filmi 60 maailma riigist. Esimest korda olid kavas Malta,
Costa-Rica, Nicaragua, Alžeeria ja
Singapuri filmid. Festivali raames
korraldati ka fotonäitusi ning loodusfotograafia töötubasid.
www.matsalufilm.ee/keskkonna
ministeerium/Loodusajakiri

Ilmunud on Eesti teine seenemark
Eesti Post andis 12. septembril välja margi rohelise kärbseseenega (Amanita phalloides).
Sisemaisele lihtkirjale sobivat 45-sendist marki on trükikojas Vaba Maa trükitud 50 000
eksemplari. Nagu ka mullu ilmunud valge kärbseseenega postimaksevahendi, on sellegi
kujundanud Ülle Marks ja Jüri Kass.
Eesti Post / Loodusajakiri
4
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FOTO: MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL

18.–22. septembril toimunud
11. Matsalu loodusfilmide festivali
grand prix’ võitjaks kuulutati Oliver
Goetzli film „Džungliraamatu karu”
(Saksamaa). Žürii märkis, et peaauhind läheb suurepärasele loo-
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Ajakirjas PLOS ONE ilmunud uuring „Üleilmse kliimamuutusega kohanemise prioriteedid elurikkuse ja toiduohutuse jaoks” on esimene teadustöö, mis ühendab
kliimamuutuste mõju hinnangud põllumajanduse ja elurikkuse kohta, et määrata kindlaks ühised prioriteedid.
Töös on toodud esile kümme tähtsaimat piirkonda, mille
sihipärane rahastus peab nii inimestel kui ka Maa elu alal
hoidvatel ökosüsteemidel aitama enim ja suurima tuluga
pehmendada kliimamuutuste mõju ja sellega kohanduda. Kümme valitud ala on Kesk-Ameerika (Mehhiko,
Guatemala, Honduras, Nicaragua), Kariibi piirkond
(Jamaica, Haiti, Dominica, Puerto Rico, Venezuela), Andide
mäestik Lõuna-Ameerikas ning Ghati mäed Indias, Guiana
mägismaa Venezuelas, Brasiilia Atlandi-rannik, Alberti rift
Aafrikas (Kongo DV, Burundi, Tanzania, Uganda) ning saared: Madagaskar, Jaava saar Indoneesias ja Filipiinid.
Modelleerimisel keskenduti väiketalunikele olulistele
kultuuridele, näiteks tera- ja kaunviljadele, ning lindudele, kuna neid tuntakse märksa paremini kui teisi elustikurühmi. Valikusse jõudnud alad katavad umbes 13%
praegu haritavatest troopikaaladest ning seal elab 7–9%
vaesuse all kannatavatest planeedi asukatest. Nüüd seisab
ees töö detailsemalt leida iga valitud piirkonna parimad
võimalused.

FOTO: RICH LINDIE / WORLDSRARESTBIRDS.COM

Olulisimad alad looduse ja inimese jaoks

Ahvikotka (Pithecophaga jefferyi) elupaik Filipiinid on üks kümnest
esmatähtsast piirkonnast

Uuringu autorite seas on USA, Korea ja Uus-Meremaa
ülikoolide teadlasi ning suurte rahvusvaheliste looduskaitseühenduste eksperte.
BirdLife/Loodusajakiri

Newcastle’i ülikooli uurijad väidavad
kaks aastat väldanud eksperimendile tuginedes, et ülikoolilinnaku
jalgrattaparklate kohale paigutatud
plakatid, millel on tähelepanelikult
vaatavad silmad ja napp hoiatustekst
„Jalgrattavargad, me jälgime teid!”,
on vähendanud vargusi 62 protsenti.
Üksiti tuli välja, et parklates,
kus selliseid plakateid polnud, tuli

vargusi samal ajal ette varasemast
63 protsenti rohkem, nii et kokkuvõttes oli varastatud sõiduriistu ikka
sama palju. Nüüd nuputatakse koos
politseiga, mida selle teadmisega
peale hakata. Igatahes on Briti transpordipolitsei alustanud samasugust
katsetust lõunaranna rongitee ääres
Essexis.
Eltis

FOTO: ELTIS

Põrnitsevad silmad peletavad varga minema

Sellised plakatid aitasid Ühendkuningriigis
rattail parklaisse jääda

USA linnukaitseühing American Bird
Conservancy (ABC) ja tema Peruu
koostööpartner Asociación Ecosistemas
Andinos (ECOAN, Andide ökosüsteemide liit) on ostnud Põhja-Peruus kaks
maatükki, nõnda õnnestus seal paiknevat Abra Patricia reservaati laiendada 101 ruutkilomeetrini.
Selle reservaadi on nn nullkadumise
allianss (Alliance for Zero Extinction)
tunnistanud kriitilise tähtsusega alaks
udekaku jaoks: mujal see tilluke, tosin
sentimeetrit kõrge ja alla 50 grammi
kaaluv ning alles 1976. aastal avastatud öökullike ei pesitsegi. Inglise keeles
kannab ta silmi ümbritsevate tutjate,

vurre või põskhabet meenutavate sulgede tõttu nime Long-whiskered Owlet
(„pikavurruline kakuke”, vt fotot).
Lõuna-Ameerikas pole erakordne,
et ühel tillukesel territooriumil elab
koos terve hulk haruldasi ja/või ohustatud liike. Aga Abra Patricia reservaadis on neid iseäranis rohkesti. See on
ainus elupaik ka ohustatud värvulisele
ladinakeelse nimetusega Grallaricula
ochraceifrons; reservaadi üle 300 linnuliigi seas on ka mitu Peruu endeemi.
Veel 21 linnuliiki peale udekaku ja
mainitud värvulise kuulub globaalselt
ohustatute kategooriasse. Haruldastest
imetajatest tasub esile tõsta kriitiliselt

FOTO: ECOAN

Looduskaitsjad hankisid kakule lisamaad

Udekakk (Xenoglaux loweryi) on üks maailma
haruldasemaid linde

ohustatud peruu villakahvi (Oreonax
flavicauda), reservaadi aladel kasvab
ka hulk haruldasi orhideid.
Mõndagi selles reservaadis tehtud
kulutustest toob ABC-le ja ECOANile tagasi ökoturism, sest Abra Patricia
on populaarne ja hästi välja ehitatud
taristuga linnuvaatlussihtkoht.
ABC/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

OKTOOB E R 2013 EEST I LOO DUS I549I

5

| SÕN U M I D |

Southamptoni ülikooli arheoloogide uuring kinnitab, et
sadu tuhandeid aastaid tagasi, enne neandertallasi elanud
inimolendid suutsid ühiselt tegutsedes tappa ürgelevandi.
Kõik algas sellest, et mõne aasta eest leidis dr Francis
Wenban-Smith uue raudteeliini ehitamise alal Kentis
Ebbsfleetis ürgelevandi Palaeoloxodon antiquus jäänused.
Samast tuli päevavalgele ka hulk ränikivist valmistatud
tööriistu ning muude loomade, näiteks tarva, väljasurnud ninasarviku- ja lõviliikide, kopra, küüliku ning mitut
liiki uru- ja karihiirte jäänuseid ning valik limusekodasid.
Nende, samuti õietolmuleidude põhjal tehti kindlaks, et
lade pärineb 420 000 aasta tagusest suhteliselt soojast
perioodist, kui ilm oli omajagu kuumem kui praegune.
Elevandi luustiku ümbert kaevati välja 80 ränikivist
tapa- ja tükeldusriista. Toonane londiline oli umbes kaks
korda suurem kui nüüdisaegne aafrika elevant. WenbanSmithi sõnul pole küll selge, mil viisil hiigelelukas tapeti,
aga lõikeriistade rohkus kinnitab, et ta on surmatud selleks, et saada liha, ning et surmajaid on ilmselt olnud
vähemalt neli.
Peaaegu kõik need vähesed ürgelevandi luustikud,
mis üle Euroopa on leitud, on kuulunud suurtele, parimas eas isasloomadele, sestap pole alust arvata, et nad
surid loomulikku surma. Raske uskuda, aga ilmselt oli
tähtsaim tapariist puust oda. Igatahes kaevati Saksamaal

FOTO: SOUTHAMPTONI ÜLIKOOL

Inimese kauged eellased said elevandist jagu

Ebbsfleetist leitud elevandivõhad

1948. aastal välja elevandi luustik, millel oli puuoda
ribide vahel.
Võime küttida suuri imetajaid võimaldas meie eellastel neil kaugetel aegadel ka külmema perioodi saabudes
ellu jääda ning liikuda edasi põhjapoolsematele aladele.
AlphaGalileo/Loodusajakiri

Hooldatud niitude pindala suureneb tunduvalt
Eestis on ajalooliselt olnud väga
palju liigirohkeid niite, mis on
kujunenud sajanditepikkuse maahoolduse tulemusena. Ent nende
hulk on viimasel sajandil tunduvalt
vähenenud, suur osa neist on kinni
kasvanud ja hävinenud. Looduse
aspektist on niitudel suur roll elurikkuse kandjana: puisniitude ja
loopealsete taimestik on erakordselt
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Septembri keskel kinnitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
tegevuskava, mille järgi jätkatakse
järgmisel kuuel aastal praeguste liigirikaste niitude hooldust ning pannakse suurt rõhku hävimisohus
loodusväärtuslike niitude taastamisele. Aastaks 2020 suureneb hooldatavate niitude pindala praeguselt
27 000-lt 45 000 hektarini.

Liigirikkad niidud on kujunenud sajanditepikkuse maahoolduse tulemusena

6

liigirikas. Sellised alad on olulised ka
teistele liikidele, näiteks kahepaiksetele ning liblikatele ja teistele putukatele. Ranna- ja lamminiidud on
tähtsad rändlindude peatuspaigad ja
pesitsuspaigad.
„Kaitstavatel aladel on meil hinnanguliselt 60 000 hektarit poollooduslikke kooslusi. Paljud neist
on seisus, kus esmalt on vajalik niiduelustikule vastavad tingimused
taastada. On oluline tagada, et taastamisele järgneks regulaarne hooldus,” selgitas keskkonnaminister.
„Ka toetab ajalooliste lammi- ning
puisniitude taastamine ning regulaarne hooldus nendes piirkondades
töökohtade säilimist ja loomist.”
Niitude taastamiseks ja hooldamiseks ning selleks vajalike investeeringute jaoks on perioodi 2014–2020
rahastusvajadus 66 miljonit eurot.
Neid tegevusi kavandatakse rahastada
ühtekuuluvusfondi, maaelu arengu
Euroopa põllumajandusfondi ja keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu.
Keskkonnaministeerium
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Muusika toetab lindude rändeteede kaitset
Võrgupaigast www.secondlanguagemusic.com saab
uurida, mida kujutab endast plaadifirmas Second
Language 8. septembril üllitatud CD „Music &
Migration III”, ning selle endale soovi korral ka tellida.
Second Language’i esimene selle sarja plaat anti välja
2010. aastal. Sellele salvestatud muusika kajastas lindude
rände ja rändeteedel valitsevate ohtude teemat, käies
üht jalga BirdLife Internationali kampaaniaga „Born to
Travel” („Sündinud rändama”). Plaadil oli suur menu ja
selle piiratud tiraaž müüdi otsemaid läbi.
2011. aastal ilmunud teise plaadiga, „Music and
Migration II”, toetas Second Language esmajoones

BirdLife Malta pingutusi tagada rändeteede
turvalisus saare kohal.
Kolmas väljaanne on
mõeldud õnnitlusena
BirdLife Internationalile
tema 20. aastapäeva
puhul ning kiidab organisatsiooni üleilmset
tööd rändlindude heaks.
Mainitud võrgupaigast saab kuulata plaadi avalugu,
elektroonilise muusika duo ISAN pala „Kirkeskov”.

ALLIKAS: WWW.SECONDLANGUAGEMUSIC.COM
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Emajõe ääres on avatud väike loodusrada
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Võrgupaigast www.tartu.ee/greenman/loodusrada saab
alla laadida hiljuti Tartus Anne kanali taga Emajõe ääres
valminud umbes 800 meetri pikkuse loodusraja infotahvlite tekstid. Sealt leiab nii sõnalist kui ka pilditeavet
Emajõe vee- ja kaldaelustiku ning piirkonna maastiku,
sealhulgas inimloodud objektide, Sõpruse silla ja Anne
kanali kohta.
Loodusraja ehitust rahastas piiriülene koostööprogramm
„EstLatRus” projekti „GreenMan – Tartu, Rēzekne, Pihkva:
linnakeskkonna säästlik majandamine ja planeerimine piirilinnades” raames. Teabetahvlite tekstid on valminud koostöös Eesti maaülikooli ja Tartu ülikooli töötajatega.
Emajõe loodusraja ääres on kümme teabetahvlit ja kolm pinki

Aeg pildistada kultuurimälestisi
Võrgupaigast www.wikilovesmonuments.ee leiate juhised, kuidas osaleda
kolmandat aastat peetaval fotovõistlusel „Wiki Loves Monuments”
(„Kultuurimälestised Vikipeediasse”).

Korraldajate kinnitusel on see
Hollandis 2010. aastal alguse saanud, iga
aasta septembrikuus toimuv fotovõistlus jõudnud üha enamatesse riikidesse
ja kujuneb tänavu tõeliselt üleilmseks,

laienedes isegi Antarktikasse. Eestist on
seni võistlusele saadetud üle 5700 foto.
„Eelkõige teeks meile rõõmu, kui
rohkem pilte saabuks väljastpoolt
Tartut ja Tallinna. Näiteks on Põlvaja Võrumaa mälestistest pildiga illustreeritud alla kümne protsendi, teistes
maakondades veidi rohkem,” selgitab
Wikimedia Eesti juhatuse liige Teele
Vaalma. „Kuivõrd käesoleva aasta
võistlus toimub kultuuripärandi
aasta egiidi all, leiavad fotograafid
kindlasti huvitavaid sündmusi, mis
neid erinevatesse Eesti paikadesse
mälestiste juurde viivad.”
Nagu Vikipeedias tavaline, saab
võistlusel osaleda igaüks, kes on nõus
avaldama oma töö vabakasutuslitsentsi
järgi Wikimedia projektide ühises
andmebaasis Wikimedia Commons.
Osaleda saab piiramatu arvu fotodega.
Eduard Zentsiki foto „Narva Hermanni linnus”
sai Eesti võistlusel mullu teise, rahvusvahelise
konkursi finaalis aga üheksanda koha
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Kuidas putukat
ära tunda II
Ürgtiibsed
Mati Martin

Nagu me eelmisest putukaartiklist [4] teada saime, jaotatakse tiibadega
putukad lennulihaste kinnitumise järgi kahte rühma. Ürgtiibsed on putukad,
kelle lennulihased kinnituvad otse tiibade külge, mitte rindmiku vahendusel.
Neil puudub tiivaliiges, nii ei saa nad tiibu näiteks ette-taha liigutada ega
seljale lapiti asetada.

S

Ühepäevikulisi (Ephemeroptera) on
maailmas umbes 2500 liiki, Eestis
45 liiki. Need õhukeste kehakatetega saledad putukad on liigiti väga
mitmesugust mõõtu (keha pikkus
3–40 mm). Värvus varieerub lumivalgest mustjaspruunini. Pika kümnelülilise tagakeha tippu kinnitub
üks paar külgmisi urujätkeid (cerci),
mõnel liigil ka keskmine, kolmas
jätke: sabaniit (filum). Pikad eesjalad
on tavaliselt suunatud ette, meenutavad tundlaid ning neid kasutataksegi kompimiseks (¥ 2, 3). Tundlad
ise on väga lühikesed.
Rindmikule kinnitub üks või kaks
paari kilejaid väga tiheda soones8

FOTO: VEIKO TALUSTE

ellega iseloomulikud tunnused ei piirdu. Ka vastsed arenevad ürgtiibsetel putukatel
teistmoodi kui uustiibsetel: nende
omapärane moondetüüp ei ole ei
vaeg- ega täismoone. Ürgtiibsete
arengus on tähtis nn nümfi-, neidisevõi eelvalmiku järk – heal lapsel mitu
nime –, mille käigus putukas kolib
veekeskkonnast üle õhukeskkonda.
Ürgtiibsed jagunevad kahte seltsi:
ühepäevikulised ja kiililised. Enamik
meist teab neid küll nime pidi, ent
mitte rohkemat. Kes on need putukad? Mis osa on neil looduses?

¥ 1. Ürgtiibsete lennulihased kinnituvad otse tiibadele, kummalegi tiivapaarile eraldi. See
lubab tiivapaare liigutada vastassuunas: kui esimesi alla, siis tagumisi üles (nagu pildil olev
loigukiil seda teeb). Uustiibsetel seevastu vahendab lihaste liikumist tiibadele rindmiku
väliskest, kuhu kinnituvad mõlemad tiivapaarid. Seetõttu ei saa nemad liigutada eesmist
ja tagumist tiivapaari eri suunas. See on ilmselt põhjus, miks paljudel uustiibsetel (liblikad,
kiletiivalised) toimib ees- ja tagatiib lennul ühtse tervikuna, justkui ühe tiivana

tusega tiibu. Tagatiivad on märksa
lühemad kui eesmised või isegi sootuks puudu (¥ 2, 3). Niisuguse tiibade arvu muutlikkuse poolest on
ühepäevikuliste selts ainulaadne:
üheski teises seltsis pole nii, et osal

liikidel leidub kaks tiivapaari ja osal
vaid üks paar.
Teine silmatorkav omapära on see,
et tiibadega arengujärke on ühepäevikulistel kaks: veepinnale tõusnud
viimase järgu vastse kestast väljub tii-
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vuline eelvastne (subimago) ja lendab
kaldataimestikule, kus kestub valmikuks (imago; ¥ 4). Eelvalmik sarnaneb valmikuga, kuid on heledam ja
kahvatum ning suguelundid pole
lõplikult välja arenenud. Eluiga on
eelvalmikul lühike, valmik koorub
temast enamasti vaid mõne tunni
jooksul. Aga nagu ikka, leidub erandeid. Sugukonna Palingeniidae liikidel
areneb juba eelvalmik suguküpseks
ja valmikuks ta ei koorugi.
Valmikuiga on samuti üürike.
Ühepäevikuliste valmikud ei toitu,
seedesüsteem on taandarenenud ja
sooltoru täidetud õhuga. Isased elavad tunduvalt vähem kui emased,
mõnel liigil ainult mõne tunni, harvem mõne päeva. Emased jäävad
kauemaks ellu, sest nende kehas
peavad arenema munad, mis munetakse veepinnale.
Kolmas ühepäevikuliste seltsi
ainulaadne tunnus teiste putukatega
võrreldes on paarilised suguelundid:
isastel on kaks sugutit ja emastel kaks
suguava.
Valmikud puhkavad veekogude
ümbruse taimedel. Väga iseloomulik on nende lend veekogu lähedal
parvedes. Parves võib olla tuhandeid,

isegi miljoneid isendeid. Niisugune
parvlemine äratab kohe tähelepanu.
Pidusöögile kogunevad putuktoidulised linnud, aga mitte ainult. Mõnel
pool Euroopas suurte jõgede kaldail (Marose ja Tidza jõgi Serbias,
Doonau jõgi Ungaris) on ühepäevikuliste parvlemisest kujunenud lausa
turistide vaatamisväärsus.

Vastsed on välimuselt veidi valmiku
moodi: küll ilma tiibadeta, kuid pikad
¥ 3. Ühepäevikuliste liike on raske välimuse
järgi eristada, paljud neist on väga sarnased.
Küll tunneb hästi ära näiteks ojapäeviklaste
(Baetidae) isased (pildil), kes uhkeldavad
ebaharilikult suurte silmadega
FOTO: KARL ANDER ADAMI

sabaniidid on juba paigas (¥ 5).
Vastsete toidulaud on mitmekesine,
enamik toitub vetikatest, kuid on ka
röövtoidulisi liike.
Olenevalt liigist areneb vastne üks
kuni kolm aastat ja kestub selle aja
jooksul lausa paar-kolmkümmend
korda. Niisiis veedavad ühepäevikulised peaaegu kogu oma elu vastsena vees, olles ihaldatud toidupala
kaladele. Kalamehed teavad hästi,
et ühepäevikulise vastse moodi
tehissöödast ei suuda uimekandjad kuidagi loobuda. Ka valmikud
on oluline kalatoit, sest pärast oma
eluülesande täitmist kukub enamik
neist veepinnale, kus nad on veeloomadele kerge saak.
FOTO: RANDEL KREITSBERG

¥ 2. Ühepäevikulised tunneb hästi ära
pikkade tagakehajätkete järgi: olenevalt
liigist on neid nii vastsetel kui ka valmikutel
kaks-kolm tükki. Pikad ette suunatud
eesjalad toimivad tundlatena, päris tundlad
on aga lühikesed ja märkamatud

FOTO: MATI MARTIN
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Kiililiste (Odonata) liike elab maailmas veel poole rohkem kui ühepäevikulisi: umbes 5600, Eestis 58
liiki. Erinevalt kahvatutest ja õrnadest ühepäevikutest on kiilid ühed
suuremad ja silmatorkavamad putukad meie suvises looduses. Välimuse
järgi tunneb nad kergesti ära. Kiilil
on suur pea, jässakas rindmik ja pikk
sale tagakeha. Pea külgedel toretsevad tohutu suured silmad: kiilid näevad väga hästi, mis nende ümbruses
toimub.
Ka värvuse poolest torkavad kiilid silma: valdab kollakaspruun, ent
sageli tuleb ette ka sinist, rohelist,
kollast ja isegi punast värvust.
Kõik kiilid on röövtoidulised
ning püüavad oma suupisted õhust.
Saagiks on teised putukad, sageli
ka suguvennad: pisemad kiilid.
Väiksemad ohvrid pistetakse nahka
lausa lennul, suurematega laskutakse
kuhugi taimestikule.
Kiilid ilmuvad kevadel välja siis,
kui päike on õhu piisavalt soojaks
kütnud, Eestis tavaliselt mai kes-

¥ 4. Vastupidi rahvalikule ettekujutusele ei
kesta ühepäevikuliste elu mitte ühe päeva,
vaid hoopis mitu aastat. Nii ei saa neid
kuidagi pidada lühikese eluea etalonideks –
putukate seas on nad ühed pikaealisemad.
Peaaegu kogu elu veedetakse vastsena vees,
et tähistada seda siis pulmalennuga viimastel
elupäevadel. Pildil on eelvalmiku kest ning
sellest koorunud valmik

kel. Mida suve poole, seda rohkem
on neid liikvel. Et tegutseda, vajab
enamik kiile otsest päikesekiirgust
(¥ 20). Sompus ilmaga konutavad
nad taimestiku varjus.
Kiilidki sigivad väga omapäraselt. Isasel paikneb tagakeha eesosas
lisasigimiselund. Enne emasega paarumist (kopulatsiooni) paigutab ta
tagakeha tipus asuva sugutiga seem-
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Eesti ürgtiibsed
Ühepäevikulised (45 liiki):
ojapäeviklased
mudapäeviklased
samblapäeviklased
ühepäeviklased
kivipäeviklased
õrnpäeviklased
jõgipäeviklased
kaldapäeviklased

Kiililised (58 liiki):
Taolistiivalised:
kõrsiklased
liidriklased
säärikliidriklased (1 liik)
vesineitsiklased
Eristiivalised:
tondihobulased
jõgihobulased
vöötkiillased
hiilgekiillased
vesikiillased

¥ 5. Ühepäevikuliste vastsed hingavad tagakeha külgedel asetsevate lehekeste ehk
trahheelõpuste abil, mida on enamasti seitse paari. Läbi õhukese lõpuseseina tungib vees
lahustunud hapnik õhusoonekestesse ehk trahheedesse ning juhitakse sealt kehasse laiali.
Pildil on hariliku tiigipäeviku (Cloeon dipterum ojapäeviklaste sugukonnast) vastne

Kiilid jagunevad kahte rühma:
suuremad ja jõulisema kehaehitusega eristiivalised ning pisemad ja
haprama olekuga taolistiivalised.
Nimetused tulenevad sellest, et eristiivaliste tagatiivad on eesmistest
laiemad, taolistiivalistel aga enamvähem samasugused.

Nagu ühepäevikulistelgi, nii arenevad ka kiilide vastsed vees.
Seepärast kohtamegi valmikuid kõige
sagedamini just veekogude lähedal.
Munetakse enamasti taimekudedesse, aga ka niiskesse samblasse või
otse vette (¥ 16).
10

Valmikuiga on kiilidel pikk, näiteks taolistiivaline punasilm-liidrik
on valmikuna teadaolevalt elanud 46
päeva vanuseks, eristiivaline rohevööt-kuningkiil aga isegi 60 päeva
vanuseks. Vabas looduses on valmiku elu tavaliselt märksa lühem,
ühe uuringu järgi punasilm-liidrikul
keskmiselt 7, seenliidrikul 12, rohevööt-kuningkiilil 14 päeva. Varem
või hiljem pistetakse enamik kiile
nahka. Eks ole ju neil hulk vaenlasi:
FOTO: KAIDO HAAGEN

nerakud lisasuguelundile. Seejärel
läheneb isane emasele ning haarab
oma tagakeha tipus olevate haaratsitega tema kaelast kinni (¥ 13).
Kinni püütud emane painutab
oma tagakeha ettepoole, isase lisa
sigimiselundi juurde ning võtab sealt
seemnerakud (¥ 15). Kogu toiming
saab alguse õhus, lennu pealt, ning
võib seal ka lõppeda. Sageli, eriti
suuremate kiilide puhul, laskub paar
siiski taimestikule ja paarumine lõpetatakse seal. Pärast paarumist läheb
kumbki enamasti oma teed, mõnel
liigil püsib aga isane emase küljes
munemise lõpuni.

Kiilivastsed on väga mitmesuguse
välimusega, kuid kõigile on omane
eriline alahuulest arenenud moodustis, nn püünismask, millega haaratakse toitu (¥ 7, 8).
Vastsete välimuse järgi pole liike
kuigi hõlbus määrata, küll aga suuremaid rühmi. Taolistiivaliste vastsed
sarnanevad välimuselt valmikutega, tiivad muidugi välja arvatud.
Hingamiseks on neil tagakeha tipus
kolm lõpuslehekest (¥ 6).
Eristiivaliste vastsed on välimuselt
kahesugused. Tondihobulaste sugukonna vastsed on pikad ja sihvakad,
ülejäänud eristiivalised aga lühemad ja
jässakamad (¥ 10). Eristiivaliste vastsetel lõpuslehekesi pole, nemad hingavad tagasoole abil. Tagasooles leiduva
vee abil oskavad nad ka kiiresti edasi
söösta, surudes vett reaktiivmootori
põhimõttel taguotsast välja.
Kiilide vastseiga on üsna pikk
nagu ühepäevikulistelgi, kestes
tavaliselt ühe aasta, sageli kaks aastat. Täiskasvanud vastne ronib veest
välja taimevarrele ja temast koorub
valmik, täiskasvanud kiil (¥ 11,
12). Vee-äärsete taimede küljest
võime leida hirmuäratava välimusega „luukeresid”: kiilide vastsekesti
ehk eksuuve (exuvae), mille seest on
kiilivalmik välja roninud. Mõne liigi
koorumise ajal on neid taimedel sadu
lähestikku.

¥ 6. Taolistiivaliste kiilide vastsed
sarnanevad valmikutega, kuid tiibade asemel
paikneb tagakeha tipus kolm lõpuslehekest
justkui puulehed
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¥ 7. Kiilivastsed on väga mitmesuguse välimusega, kuid kõigile on omane nn püünismask: alahuulest kujunenud liigendjätke, mille tipus on
tugevad haaratsid. Tavaliselt hoitakse püünismaski kokku voldituna pea alaküljel, kuid saagi haaramiseks suunatakse ta välkkiire liigutusega
ette. Vasakul taolistiivalise, paremal eristiivalise (tondihobulase) vastne

Taolistiivalisi kiile elutseb Eestis 20
liiki. Rahvasuu kutsub neid kõiki
liidrikeks, tegelikult aga jagunevad
nad kolme sugukonda: liidriklased,
kõrsiklased ja vesineitsiklased.

Liidriklased, eriti isased, on tihti sinised, liigile iseloomuliku peene musta
mustriga (¥ 13), kõrsiklastel
on mõlemad sugupooled enamasti
suurel määral rohelise metalse värvusega (¥ 14). Liidriklaste seas
on silmatorkav erand punast värvi
punaliidrik (Pyrrhosoma nymphula),
kõrsiklaste seas aga pruuni värvi
pronkskõrsikud (Sympecma paedisca
ja S. fusca). Pronkskõrsikud eristuvad
kõigist teistest kiilidest ka selle poolest, et talvituvad valmikuna, mõnikord sõna otseses mõttes lumehanges
või lumest välja ulatuval rohukõrrel
[2]. Säärane kõle talvitusviis tasub
end ära kevadel, kui valmikud saavad juba varakult munema asuda.
Varane lend seletab ka pronkskõrsikute kahvatupruuni värvust, mis
aitab hästi varjuda varakevadiste
taimejäänuste vahel.

Vesineitsiklased on kõrsiklastest ja
liidriklastest märksa suuremad, ilmselt
kõigile hästi tuttavad putukad. Isased
on siniste, emased rohekate või pruunikate tiibadega. Neid võib kohata vooluveekogude ääres, sest nende vastsed
vajavad arenemiseks voolavat vett.
Isased vesineitsikud lendavad
innukalt ringi ning võitlevad emaste
pärast. Sageli saadavad nad emaseid
munemise ajal ja jälgivad, et keegi,
iseäranis nende sookaaslased, seda
tähtsat tegevust segama ei tuleks.

Eestis elutseb kaks liiki vesineitsikuid: harilik vesineitsik (Calopteryx
virgo) ja veidi vähem arvukas vöötvesineitsik (C. splendens; ¥ 15).

Eristiivalisi kiile elutseb Eestis 37
liiki, nad on taolistiivalistest suuremad ja jässakama tagakehaga, nende
tagatiivad on eestiibadest laiemad,
laia kannasagaraga. Eristiivalisi elutseb meil viis sugukonda: tondihobulased, vesihobulased, vöötkiillased,
hiilgekiillased ja vesikiillased.
FOTO: KAIDO HAAGEN

peamiselt linnud, aga ka teised kiilid. Eriti agarad kiile püüdma on linavästrikud.
Erinevalt ühepäevikulistest tunneb kiilide liigid välimuse järgi suhteliselt kergesti ära.

¥ 8. Kartmatu konnakulles uurib ühe oma kõige ohtlikuma vaenlase tondihobu vastse kesta.
Hästi on näha lahti vajunud püünismask
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¥ 11. Hariliku hiilgekiili valmik koorumas vastsekestast. Tiivad on
veel sirutamata: tiivaalgmed tuleb lasta rippu, nende soonestikku
pumbatakse kehavedelik, tiivad venivad välja ja tahenevad

¥ 10. ... kasvab aasta või paariga mitme sentimeetri pikkune „kole
karvane ämblik”. Tondihobulaste vastsed (paremal) on saledamad,
teised eristiivalised (pildil vesikiillased) aga töntsakama välimusega,
tihti kaetud mudakihiga

Tondihobulased (12 liiki) on nende seas kõige suuremad.
Omakorda jagunevad nad kolme perekonda: tondihobu,
väike-tondihobu ning kuningkiil.
Kõige tavalisem tondihobulane Eestis on pruun-tondihobu (Aeshna grandis) – kõigile tuttav suur pruun kiil, keda
võib kohata juuni esimesest poolest kuni hilissügiseni. Hea
lendajana satub ta veekogudest üsna kaugele, aga munemise
ajaks sätivad emased end mõistagi taas veekogude ligi.
¥ 12. Vastkoorunud kiil tiibu sirutamas. Esialgu on loom hele: suur
osa kehakatete pigmente pole veel tumenenud

12
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¥ 9. Vastkoorunud paari millimeetri pikkusest eristiivalise kiili
vastsest …

FOTO: MATI MARTIN
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¥ 14. Kõik kõrsiklased on rohekad, nagu ka see isane väikekõrsik
(Lestes virens). Erandiks on vaid kaks liiki pronkskõrsikuid, kelle
põhivärvus on kahvatupruun [2]

¥ 13. Sadulliidrike (Coenagrion puella) paar. Isane on haaranud
emasel kaelast. Liidriklaste sinakal kehal on iseloomulik peen must
muster, mille järgi eristatakse liike

Jõgihobulased (neli liiki) on tondihobulastest väiksemad.
Neile on iseloomulik jässakas keha ja triibuline muster
rindmikul. Jõgihobulasi võime kohata vooluvee läheduses, eelkõige metsastes paikades; lagedat nad üldiselt väldivad. Nende vastsed elavad vooluveekogudes, peamiselt
ojades ja jõgedes, aga ka kraavides.
Üks tavalisemaid on harilik jõgihobu (Gomphus vul
gatissimus), keda kohtab tuule eest varjatud metsaojade
lähedal. Kõige erksavärvilisem on aga rohe-vesihobu
(Ophiogomphus cecilia), kellele meeldib putukaid püüda
tuulevaiksetel metsateedel, sageli puhkabki see kiil otse
teel.
FOTO: MATI MARTIN

Teine tavalisem tondihobu perekonna kiil on metsatondihobu (Aeshna cyanea; ¥ 16). Nagu nimi ütleb, veedab tema enamiku elust metsa varjus ning ei vaja isegi
otsest päikesevalgust. Neid võib sageli kohata metsateedel maapinna lähedal või mõne meetri kõrgusel aeglaselt
lendamas ja saaki varitsemas. Metsa-tondihobu suudab
lennata isegi hämaruses.
Väike-tondihobu (Brachytron pratense) on tondihobulaste seas väikseim ja üks varajasim, ta alustab lendu juba
mai lõpus.
Kõige suuremad kiilid Eestis on kuningkiilid. See soojalembene ja maailmas laialt levinud perekond asutas end

meie alale alles hiljuti, möödunud sajandi 80. aastatel
[1]. Siin kandis tavalisim on rohevööt-kuningkiil (Anax
imperator). Esmalt leiti teda rabaveekogude lähedusest,
praeguseks on ta aga levinud ka suurematele järvedele.
Rohevööt-kuningkiilid armastavad lennata pilliroost
järve poole jääva veepeegli kohal ning seetõttu ei panda
neid kuigi sageli tähele.

¥ 15. Vesineitsiklaste eresinised isased on kõigile tuttavad. Eestis on kaks liiki vesineitsiklasi. Hariliku vesineitsiku (vasakul) isase tiivad on
üleni sinised, emase tiivad aga ühtlaselt pruunikad. Vööt-vesineitsiku (paremal) isase tiivad on vaid osaliselt tumesinised (tiibadel on justkui
laiad tumesinised vöödid), emase tiivad on aga rohekat tooni
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¥ 18. Lapik-vesikiilidele on omane lamenenud ja lai tagakeha
¥ 16. Emane metsa-tondihobu muneb munad veepiirist veidi
kaugemale niiskesse samblasse

¥ 19. Harilik sinikiil on eriti arvukas mererannikul

¥ 17. Vöötkiil on üks suurimaid Eesti kiile, kuid jääb enamasti
märkamatuks oma varjatud eluviisi tõttu. Kiilid lendavad varjuliste
väikeste jõgede ja ojakeste kohal

Vöötkiillastest elutseb meil vaid üks liik, vöötkiil
(Cordulegaster boltonii; ¥ 17). Kuigi ta on üks suuremaid
Eesti kiile, ei ole enamik loodushuvilisi teda märganud,
sest vöötkiil püsib varjukate metsaojade läheduses.

Hiilgekiillased (viis liiki) on tondihobudest väiksemad
peamiselt rohelise metallihelgiga kiilid. Neid võib silmata
nii veekogude lähedal kui ka veidi kaugemal. Tavalisim
on harilik hiilgekiil (Cordulia aenea; ¥ 11), keda kohtab
sageli veekogude ääres taimelehtedel end soojendamas,
14

et võtta ette järjekordne patrulllend veidi jahedama veekogu kohal.

Vesikiillased (15 liiki) on suuruse ja välimuse ning isegi
eluviiside poolest hiilgekiilidega väga sarnased, nendegi
seas leidub palju erksavärvilisi liike. Kõige tavalisem on
harilik vesikiil (Libellula quadrimaculata), keda võib näha
kogu suve jooksul väga mitmesugustes elupaikades,
kõige sagedamini ikka veekogude lähedal.
Lapik-vesikiil (L. depressa; ¥ 18) paistab silma oma laia
ja lapiku tagakeha poolest. Isasel on see sinine, emasel aga
pruun, kollaste laikudega. Lapik-vesikiilid püsivad üsna
oma elupaiga, kraavi või järvesopi läheduses, patrullides
innukalt veepinna kohal.
Vesikiili perekonna kõrval kuuluvad vesikiillaste
sugukonda ka sinikiili, loigukiili ja rabakiili perekond.
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¥ 20. Kehatemperatuuri reguleerimiseks muudavad kiilid
puhkeolekus keha asendit päikese suhtes: kuumal keskpäeval
asetuvad nii, et kehale langeks võimalikult vähe kiirgust (pildil teeb
seda isane puna-loigukiil, Sympetrum sanguineum), jaheda ilmaga
aga sätivad ennast võimalikult päikesekiirtega risti

vahel kulgevate teede läheduses. Loigukiilidele on iseloomulik isaste punakas värvus. Emased on kollakaspruunid. Kõige värvikamate tiibadega on kollatähn-loigukiil
(Sympetrum flaveolum), kelle tunneb ära laialt kollaseks
värvunud tiibade kannaosa järgi. Üks väiksemaid ja
tumedamaid vesikiillasi on must-loigukiil (S. danae).
Ka rabakiilid on väikesed kiilid. Nagu nimi ütleb, elab
enamik neist rabades, vastsed arenevad rabalaugastes.
Tavalisem on väike-rabakiil (Leucorrhiniaa dubia), kes
rabast enamasti kaugemale ei lenda. Valgelaup-rabakiil
(L. albifrons) ja punakas-rabakiil (L. rubicunda) asustavad
peale rabalaugaste muidki väikesi seisuveekogusid. Suurrabakiil (L. pectoralis; ¥ 21) ja hännak-rabakiil (L. cauda
lis) aga eelistavadki muid väikesi veekogusid ning rabades
näeb neid harva.

Hea võimaluse kiilidega tõsisemat tutvust teha pakub
„Eesti kiilide määraja”, mis on ilmunud siinse loo autori

¥ 21. Suur-rabakiil on Eestis viimasel ajal kõige kiiremini levinud liik
ja muutunud väga tavaliseks. Kollase tagakehalaigu järgi saab isast
kiili kergesti eristada teistest rabakiilidest

Sinikiilidest on eriti rannikul mõnikord väga ohtraarvuline harilik sinikiil (Orthetrum cancellatum; ¥ 19).
Loigukiilid (¥ 1, 20) on kõige väiksemad eristiivalised
kiilid. Neid kohtab nii väikeste seisuveekogude lähedal
kui ka nendest üsna kaugel, sageli isegi lagedate põldude

sulest tänavu kevadel [3]. Teoses on iga liigi kohta korralikud fotod ja kirjeldus, määraja leiab näiteks keskkonnaameti veebilehelt: www.keskkonnaamet.ee/dl-est/
dragonlife/trukised/. ■
1. Martin, Mati 2009. Kuningkiilid vallutavad Eestit. – Eesti Loodus 60 (5):
26–29.
2. Martin, Mati 2009. Külmakartmatu lõunatulnukas. – Eesti Loodus 60 (1):
30–33.
3. Martin, Mati 2013. Eesti kiilide määraja. Keskkonnaamet, LIFE08NAT/
EE/000257 DRAGONLIFE, Tallinn.
4. Martin, Mati 2013. Kuidas putukat ära tunda I. – Eesti Loodus 64 (8): 8–15.
Mati Martin (1951) on zooloog, töötab Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis.
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Kalaspordiklubid Eesti
sisevete majandajatena
Kalle Kroon

Viimase aastasaja maailma sisevete halduskasutuse praktikast on selgunud,
et kalavarusid hoiavad ja kasutavad parimal viisil kalaspordiorganisatsioonid.
Muidugi peavad ühingutel olema eetilised põhimõtted. Seda laadi
majandamine sai alguse Inglismaal, mida üldse iseloomustab eksklusiivsete
klubide rohkus. Härrasmeeste klubidest kasvasid ajapikku välja laiema haarde
ja suurema liikmeskonnaga üleriiklikud kalaspordiseltsid. Vaatleme lähemalt,
kuidas on Eesti siseveekogusid majandatud viimase 80 aasta jooksul.

Sisevete kalamajandus ei olnud
sõjaeelses Eesti vabariigis pikka
aega korraldatud. Mõisate kalapüügi
eesõigused olid lakanud olemast,
arusaam kalakaitsest puudus, dünamiidiga püüti forelle nii Ahjal kui ka
Kundas ja Kiviõlis. Kala hangiti kõigi
mõeldavate vahenditega.
1933. aastal andis Georg Graf
välja õngemeestele mõeldud raamatukese „Õngesport”, kus ta on kurtnud: Lõpuks ei saa tähendamata jätta,
et mitmelt poolt kuuldub arvamist, nagu
oleks meie jõed ja järved kalavaesed ja et
siin pole loota suuremat saaki. Paraku
on see osalt tõsi ega või praegustes oludes
teisiti ollagi. Igale loomale ja linnule või
maldatakse paaritamiseks rahuaeg, mil
keelatud on teda püüda ehk temale jahti
pidada. Ehkki selline keeluaeg meie sea
dustes on ette nähtud ka kalade kohta,
kuid kes neist seadustest hoolib?Kalade
röövpüük sünnib meil nimelt suuremas
ulatuses kui kuskil mujal maailmas:
kevadel, kudemise ajal hävitatakse siin
tuhandeid tsentnereid marjas kala. See
on otse häbistav tegu, mille vastu ener
giliselt peaksid välja astuma kalandust
harrastavad seltsid ja õngesportlased
üksikult, nõudes täpset seaduste täitmist
ja röövpüügi lõpulikku kadu. Siiski, vii
masel ajal asutatakse Eestis hulgaliselt
16
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õjaeelse Eesti vabariigi aeg.

Kaldalõik Pärnu jõel Paide linna all. Veel 1980. aastate lõpus saadi sellel lõigul kuni 990 kg
forelli aastas, ent tänapäeval on jõgi kalast nii tühi, et jõekaldal ei leia enam kalameeste
käiguradugi

kalameeste ja õngesportlaste ühinguid,
mis taotlevad meie kalaasjanduse kaitset,
arendamist ja võitlust rüüstajate vastu.
Niisugustele ühingutele tuleb südamest
soovida tõsist edu ja head kordaminekut
ning riigivalitsuse ja kodanikkude kõige
laialdasemat kaasabi [1].
Seega nägi Georg Graf (eestistatult
Heino Tähiste) kalavarude kaitsjana
nimelt kalameeste organisatsioone,

mille esmasiht oli võidelda lokkava
röövpüügi vastu. Vaatleme, kuivõrd
organiseerunud olid kalamehed
vabariigi lõpuaastaiks.
Kalandusajakiri Eesti Kalandus
korraldas 1938. aastal küsitluse Eesti
kalaspordiseltside tegevuse kohta.
Kokku teati 14 seltsi, neist vastas
kirjale 11 seltsi 547 liikmega. Vanim
ja suurima liikmearvuga oli 1920. a
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Eesti kalastajate seltsi Paide klubi püügipäevik 1988. aastaks. Teisel leheküljel olnud tabelisse tuli kirja panna püügi kuupäev, veekogu, kala
liik, arv, kaal ja suurema kala kaal. Viimasel leheküljel oli püügi kokkuvõte veekogude ja kalaliikide kaupa. Nagu on näha tühjast päevikust, ei
käinud loo autor 1988. aastal kalal

asutatud Võru kalapüüdjate selts
142 liikmega. Kümme aastat hiljem,
1930, loodi Saaremaal Kuressaare
kalastajate ühing (54 liiget). Liikmete
hulgalt järgmine oli soomusrongide
ohvitseride kogu, kus oli 52 osalist.
Suurima pindalaga veekogude rentnik oli Tallinna kalaõngitsejate spordiselts koos Tallinna jahimeeste seltsi
kalandussektsiooniga. Võtame seltside tegevuse lähemalt vaatluse alla.

Abja kalaasjanduse- ja jahiselts
(loomise aeg teadmata, 34 liiget).
Hallata oli võetud Vana-Kariste järv,

kuhu lasti sisse koha, siiga, karpi
ja rääbist. Püük oli lubatud õnge ja
põhjaõngega, talviti talinoodaga,
kuid vaid üle aasta.

Keila looduskaitse-, kalastuse- ja
jahiselts (asutatud 1936, liikmeid
35). Hallati Keila jõge Maidla jõe
suudmest Humalu mõisa puusillani.
Selts andis välja tasulisi kalapüügilube, millest saadav tulu läks kalamaimude ja sugukalade ostmiseks.
Muid erilisi tulusid polnud. Võideldi
röövpüügi vastu. Kalavarusid taastati koostöös riigiga. Riigi toetusel asustati 4400 angerjamaimu,
100 000 haugimaimu ja 10 000
meriforellimaimu. Seltsi liikmed lasid
Keila jõkke 200 kg Lihulast toodud
linaskeid.

Kuressaare kalastajate ühing (1930,
liikmeid 54). Hallata oli Suurlaht.
Kuressaare linnavalitsusega oli sõlmitud rendileping, millega ühing
oli kohustatud korraldama kalakaitset, igal aastal asustama kalamaime,
uusi kalaliike jne. 15. juunist kuni
15. augustini oli Suurlahel lubatud
püüda ainult käsiõnge, landi ja spinninguga. Lahe äärde ehitati ühetoaline klaasrõduga kalamaja, kus käisid
ka välismaa riigipead jt, 1937. a üldse
kokku 329 isikut.
Kalastajate seltsi liikmepilet kehtis siis, kui
iga-aastane liikmemaks oli tasutud; 1988.
aastal oli liikmemaks üks rubla

Soomusrongirügemendi ohvitseride ja allohvitseride kalastajate

ring Tapal (52 liiget). Hallati Neeruti
järvi Virumaal. Ringil oli kaks sõudepaati, kaks kolmekordset ja kaks
ühekordset võrku ja hulk väiksemaid
kalastustarbeid.

Tallinna jahimeeste seltsi kalastusspordi sektsioon (1932, liikmeid
40). Liikmelisuse poolest järgiti
Inglise klubide rangeimaid reegleid.
Liikmete arv ei tohtinud ületada 40,
uusi võis juurde võtta vaid juhul, kui
keegi senistest liikmetest oli surnud
või välja astunud.
Hallata oli võetud Pirita, Valgejõgi,
Pudisoo jõgi ja selle harud Männiku
jõgi ja Pärioja ning Lohja, Rummu,
Kahala ja Klooga järv. Neist Pirita
jõgi, Rummu ja Klooga järv olid renditud ühiselt Tallinna kalaõngitsejate
spordiseltsiga.
Alates 1932. aastast lasi sektsioon
mainitud veekogudesse igal aastal
sadu tuhandeid lõhe- ja meriforellimaime ning jõe- ja vikerforelle, järvedesse linaski-, kogre- ja havimaime.
Veekogud olid renditud kalakasvatuseks ja sportlikuks kalapüügiks.
Lõhepüüki on täpsemalt kirjeldatud järgmise ühingu ülevaates.
Tõkkega püütud ja kohapeal sugutatud lõhe- ja meriforellimarja saatsid
mõlemad seltsid igal aastal haudumiseks Keila-Joa kalamajja. Seltsid olid
alates 1934. aastast omal kulul palganud politseikordniku, kes pidi Pirita
jõel valvama kalapüüki ja tagama
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Kalastajate klubid arendasid ka oma liikmete sportlikke võimeid. Pildil landiviske
täpsusharjutused Paide klubis 1970. aastatel

korrashoiu. Lõhetõkete juures oli
kudeajal ööpäev läbi valve.

Tallinna kalaõngitsejate spordiselts (45 liiget). Liikmemaks oli 60
krooni aastas ehk veidi alla Eesti tollase keskmise kuupalga. Rendile oli
võetud Keila-Joa ja Pirita jõgi, Harku,
Klooga ja Rummu järv, neist neli viimast koos Tallinna jahimeeste seltsiga. Veekogudel võisid seltsi liikmed
püüda vaid spinningu ja käsiõngega.
Keila-Joa jõe valdaja oli riik ja seal
piisas lepingust põllutööministeeriumiga. Renditasu oli 60 liitrit lõhemarja aastas.
Selts oli Keila-Joal võtnud rendile hautamismaja, kus seltsi teenistuses oleva kalameistri korraldusel
hautati lõhe- ja meriforellimarja.
Alates 1923. aastast kuni sõjaeelse
vabariigi lõpuni oli Keila-Joal lõheja meriforelli püük keelatud alates
10. oktoobrist kuni 10. novembrini.
Ent põllutööministeeriumil oli õigus
kalasportlastel lubada püüda lõhesid
ja meriforelle tingimusel, et püütud
emakalad antakse kalakasvatuse otstarbeks ja pärast marja võtmist tagastatakse talle seesama või mõni muu
kala. Seetõttu ei tohtinud emakala
veest välja võttes vigastada.
Pirital tuli lõhepüügiõiguse saamiseks pidada krundiomanikega läbi18

fessorid. Hallata oli Ahja jõe forellilõik Kiidjärvest Valgesoo veskini.
Majandati lõhilastest spordikalu.
Igal aastal lasti Ahja jõkke kümneid tuhandeid meri- ja jõeforellimaime ja vikerforellimaime,
näiteks 1937. aastal 22 000 jõeforellimaimu. Katsetati ka paalia ja lõhega.
Jõeforelli alammõõduks kehtestati
30 cm, harjusele 26 cm. Püüda võis
üksnes spinningu ja lendõngega, mis
tahes muud vahendid olid keelatud,
sh usside tarvitus. N-ö standardseks
saagiks peeti umbes 1 kg ja 40 cm
pikkuseid forelle.
Ametisse oli pandud valvur, kes
tegutses aasta ringi. Röövpüügilt
tabatut karistati kuni 100-kroonise
rahatrahvi või vangistusega. Püük oli
lubatud seltsi püügilubade alusel, mis
kehtisid mõne päeva või kuu.

Tõr va kalaõngitsejate selts
Kalastaja (1934, liikmeid 34). 1937.

rääkimisi, mis jäi seltsi liikme ja Pirita
jõe komisjoni esimehe August Möldri
hoolde. Kuna mõlemal seltsil oli
Pirita jõel ühine kalapüügiõigus, oli
põllutööministeerium andnud neile
loa püüda alates 1934. aastast kalakasvatusele marja saamiseks lõhet ja
meriforelli ka Kose-Lükatil kaldast
kaldani ehitatud tõkkega. Hautatud
maimud lasti Keila-Joa või Pirita
jõkke ja teistesse jõgedesse.
Suurimad teadaolevad spinninguga püütud lõhed 1930. aastatel
olid Keila-Joalt saadud 37,75 kg ja
170 cm pikkune lõhe (püüdja August
Mölder, 1938?) ning Piritalt 1934
saadud 32 kg ja 167 cm pikkune
lõhe. 1933. a püüti Keila-Joalt 120
lõhet ja 1935. a 86 lõhet, kelle keskmine kaal oli 10–11 kg.

aastal põllutööministeeriumiga sõlmitud aastase rendilepingu järgi haldas selts Ennomõisa järve. Lühikese
lepinguaja tõttu maime ei asustatud, kuigi raha oli olemas. Tõrva linnalt ei õnnestunud piirkonna järvi
rentida ja kuna linn ei takistanud
seal püüki, olid järvedest viimasedki
kalad kadumas.

Tallinna kalaõngitsejate spordiselts
Kalastaja (1933, liikmeid 47). Hallata

Võru kalapüüdjate selts (1920, liikmeid 142). Kuna Võru oli neil aega-

oli Vääna ja osaliselt Kasari jõgi,
Kaisma-Suurjärv, Loobu Kalajärv ja
Linajärv. Kõigis neis veekogudes oli
lubatud püük vaid spinningu ja käsiõngega. Vääna jões püüti forellimarja
saamiseks kala tõkkega.

del väike kultuurioaas provintsis,
asutati esimene kalaspordiorganisatsioon just seal. Selts haldas Tamula
järve ja Võhandu riigile kuuluvat
osa Tamula järvest Kirumpää sillani.
Kalu võis püüda ainult käsiõngega ja
elussöödaga. Noodapüük oli lubatud
üksnes teaduslikuks otstarbeks üle
aasta või harvem. Järve oli lastud
200 000 haugimaimu ja 4000 angerjamaimu.

Tartu õngespordi selts (1934,
liikmeid 32). Liikmeskonda kuulusid advokaadid, kohtunikud,
arstid, kunstnikud ja ülikooli pro-

Sõjavägede varustusvalitsuse ohvitseridekogu kalastajate sektsioon
(1934, liikmeid 32). Rentis Tallinna
linnavalitsuselt Ülemiste järve, kusjuures asustusmaterjali eest hoolitses linnavalitsus. Asustati siiga,
kokri, linaskeid ja karpe. Sektsioonil
oli lepingu järgi kohustus võidelda
röövpüügi vastu. Põhitegevus oli
kalapüügivõistluste korraldamine.
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Ülevaates toodud seltsingute arv ei
ole täielik. Veel on andmeid näiteks
Kunda kalaspordiseltsi kohta, kus
üritati keset lokkavat lõhkeainega
röövpüüki edendada siiski ka sportlikku vaimu ja sportlikke püügiviise.

Nõukogude aeg. Teine maailmasõda
ja sellega kaasnenud okupatsioonid
tõid kaasa uue kalavarude hävingu
veelgi suuremas ulatuses. Esimesel
nõukogude võimu kümnendil 1945–
1955 mõjusid Eesti sisevetele hävitavalt eeskätt ohjeldamatu röövpüük,
ka riiklikul tasemel (piiranguteta
traalimine väikejärvedel), sest veekogudel polnud peremeest, ning
veekogude hoogne süvendamine,
kraavitamine ja veetaseme alandamine. Valitses põhimõte mitte oodata
looduselt armuande. Kogu maa tuli

muuta „üheks õitsvaks ja viljakandvaks aiaks”, kus loodusel ei olnud
enam kohta.
Ühtekokku süvendati Eestis nõukogude ajal umbes 60% kõikidest
vooluveekogudest. Eriti sattusid löögi
alla noorkala kasvulavadeks olnud
väikejõed ja lisaojad, mis sageli kuivendati kraavidega. Näiteks forellijõena tuntud Vodja oli süvendatud
Vodja mõisast Mäoni juba enne 1937.
aastat – mõisnik oli alates 1870. aastast kasvatanud forelle tiikides –,
kuid 1950. aastatel süvendati ka ülejäänud osa jõest, nii et looduslikku
sängi pole sel jõel enam meetritki.
Enne nõukogude võimu voolasid
Vardja, Oostriku ja Võlingi jõgi omas
sängis, ent pärast 1950. aastaid oli
Vardjast süvendatud üle poole ja
Oostrikust neljandik.1937. aasta
seisuga suubus Võlingi jõkke vaid
üks kraav, 1964. aastal aga koguni
kaheksa kraavi, kust sisse tulvav
vesiliiv hävitas kõik elava. Samal ajal
kadusid jõe kallastelt vägevad kuldkingapuhmad ja kadakad.
Riguldi meriforellijõgi kraavitati.
1962. aastal ilmunud artiklis tuli kirjanik Rudolf Sirgel kurvalt tõdeda, et
„süvendamiste ja lõhkamistega on
mitmed merre suubuvad jõed säärast
muda täis aetud, mida isegi kevadised tulvaveed välja uhuda ei suuda.
Siirdekala jätab poristunud jõe maha
ja varsti jääb ka ümbruskond kalavaeseks” [8]. Loetelu võiks jätkata.
Muidugi mõjus see kõik kalavarudele
hävitavalt. Eriti raskeks läks haugil,
sest suurvesi püsis kuivenduste tõttu
vaid nädala, mistõttu kudu ei jõudnud kooruda.

Kalasportlased hakkasid õige pea
taas organiseeruma. Juba 6. oktoob-

Kalastajate selts jagas oma liikmetele
kalu tutvustavaid materjale: pildil on lõhet
tutvustava „lendlehe” esi- ja tagakülg.
Selliseid oli ka näiteks haugi, meriforelli,
koha, lesta, latika, rääbise, angerja jt kalade
kohta

ril 1944 sõlmiti Tallinna linna täitevkomitee ehk linnavalitsuse ja August
Möldri vahel leping, millega Möldrile
anti volitus korraldada kalapüüki ja
kalakasvatust Pirita jõe selles osas,
mis kuulus linnale. Üritusest kasvas
välja VSÜ spordiklubi Kalev Tallinna
kalaspordisektsioon, millest hiljem
sai klubi.
Tekkis ka teisi, kohapealseid klubisid. Jõud ühendati 11. märtsil 1956,
kui tollase Tallinna maleklubi ruumes peeti vabariigi kalaspordisekt-
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Võrtsjärve kolhoosi klubis korraldatud
kohtumisõhtul kõneleb kalaspordi
föderatsiooni esimees kirjanik Rudolf Sirge
Uus-Meremaa reisimuljetest. Tagaplaanil
kolhoosi esimees Kalev Raave

sioonide esimene pleenum, millest
sai alguse Eesti NSV kalaspordi
föderatsioon seitsmeliikmelise
presiidiumiga. Selle esimeheks sai
Rudolf Sirge.
Välja kujundati kalaspordiföderatsiooni põhieesmärgid: a) kalakaitse,
b) kalavarude taastamine, c) võistluste ja ürituste organiseerimine,
d) üldine organiseeritus ning üksikute
klubide koondamine ühiseks organisatsiooniks. Aastaks 1958 tegutsesid
kalaspordisektsioonid juba kõigis Eesti
linnades ja rajoonikeskustes.
Sektsiooniti jaguneti mitmesuguste spordiklubide kaudu, nagu
VSÜ Kalev, Jõud, Lokomitiiv jt.
Suurim klubi oli VSÜ Kalevi Tallinna
kalaspordiklubi, mille nimekirjas oli
1960. aastal 3203 liiget. Hiljem suurenes liikmeskond mitu korda.
Ka väljaspool Tallinna tekkis
kalaspordiklubisid senisest märksa
rohkem. 1960. aastal oli suur liikmeskond Kalevi Narva (769 liiget),
Viljandi (759), Võru rajooni (701),
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Kalasportlane August Mölder 1934. aastal
Keila jõest püütud lõhega, kes kaalus 37 kg
ja 750 g [6]

Jõu Jõgeva (602) ja Kalevi Pärnu
(547) kalaspordiklubil. 1961. aasta
seisuga oli Eestis kokku 45 kalaspordiorganisatsiooni sektsioonide ja
klubidena.
Aastal 1974 nimetati kalaspordiföderatsioon Eesti NSV kalastajate
seltsiks. Seltsi piirkondlikud alljaotised olid klubid. Organisatsiooni liikmeks saamine pidi ühtlasi tagama, et
kalapüüdjaid kasvatatakse „kalakaitselises ja eetilises vaimus”. Spinningu
ja õngega (v.a lihtkäsiõng) ning
muude õngpüünistega lubati püüda
ainult klubi liikmetel. Klubisse kuulumine oli tasuline, üksiti tuli komisjoni ees sooritada eksam, millega
kontrolliti teadmisi kalapüügieeskirjade ja eetika kohta. See aitas parandada teadlikkust ja välja juurida
röövpüüdjalikku mentaliteeti.

Suurenes riiklik huvi korraldada
kalakaitset. Jõgede süvendamise
kõrval oli teine valupunkt ohjeldamatu röövpüük. Et sellest jagu
saada, loodi riiklik kalavarude kaitse
20

ja taastamise inspektsioon (hiljem
kalavarude kaitse valitsus). Selle
töötajad, eriti vaneminspektor Evald
Martinson, tegid kalakaitse heaks
tihedat koostööd kalasportlastega.
1961. aastal oli riiklikul kalavarude kaitse ja taastamise inspektsioonil üle Eesti kokku kuus
inspektuuri: Tallinna, Tartu, Pärnu,
Lääne (Haapsalus), Saaremaa
(Kingissepas, nüüd Kuressaare) ja
Rakvere inspektuur. Suurenes ühiskondlike kalakaitseinspektorite arv;
7. aprillil 1970 peetud kalaspordiföderatsiooni pleenumil märgiti, et
30 000 organiseerunud kalasportlase
kohta on Eestis kokku 660 ühiskondlikku kalakaitseinspektorit.
1965. a koostasid 2/3 kalapüügirikkumise aktidest ühiskondlikud
kalakaitseinspektorid. Vee reostamise eest tehti trahve 68 korral. Röövpüüdjatest tehtud fotod
ja nende teod jäädvustati sageli ja
nimeliselt ajakirjade veergudel ning
televisioonis.
Kalavarude kaitseks kehtestati
ööpäevased püüginormid ohualtimatele kalaliikidele. Näiteks ei tohtinud
sisevetes püüda ööpäevas üle kolme
jõeforelli, üle viie haugi, latika jne.
Kudehaugi kaitseks keelati talvine
unnapüük. Kalaspordivahendeiks
peeti ainult käsi- ja õngpüüniseid,
mitte võrkpüüniseid. Eeskirjad sisevete kohta koostati võrkpüüniste
kahjuks, mitte vastupidi. Samu põhimõtteid järgitakse nüüdses arenenud
maailmas, tehes vahet harrastus- ja
sportlike vahendite vahel.
Igal aastal välja antud kalaspordialmanahhid ja -bülletäänid ei
tegelenud tühja-tähja ega enesereklaamiga, vaid kalanduse probleemidega, töö tulemustega, röövpüüdjate
paljastamise ja korralduslike küsimustega. Anti juhtnööre, kuidas talvel hoida ära veekogude ummuksisse
jäämist, sest saadi aru, et tegu ei ole
„loodusliku” protsessi, vaid ohtliku
inimmõjuga.
Peipsil 1980. aastatel õngpüünistega (kirptirk, sikuti) saadud suveja sügisahven kaalus keskeltläbi
400 grammi, päevased saagid võisid
ulatuda mitmekümne kiloni. Sellist
ahvenat nagu praegu Peipsil kotti
pannakse, tollal kaasa ei võetud, vaid

lasti tagasi vette. Saaremaal Saastna
lahes oli spinninguahvena keskmine
kaal 700 grammi.
Nõukogude ajale oli iseloomulik toiduainete, muu hulgas kala
defitsiit. Värsket kala oli müügil
haruharva. See-eest kujunes tänu
kalakaitsetööle ajapikku olukord,
kus värske kala oli toidulaual nendes
peredes, kus perepea oli kalasportlane, sest jões või järves oli kala,
eeskätt haugi, peaaegu alati. Keegi ei
salatsenud, millisest jõest ta oli kala
kätte saanud, kuna teati, et kala jätkub kõigile.
Siseveekogud olid kõik riiklikud,
veekogude eraomandus puudus. Nii
oli lihtsam anda neid kalaspordiklubidele hallata. Kui 1930. aastatel olid
klubide hallata vaid üksikud veekogud, siis 1960. aastateks oli peaaegu
igal klubil oma jõgi või järv, kus ta sai
tegutseda, väljastada lube, korraldada
kalakaitset ja hoolitseda kalavarude
eest. Nõukogude ajal ei nõudnud riik
kalaspordiklubidelt renditasu.
Erinevalt stalinistlikust ajast ei
olnud nõukogude võim 1960. aastatel enam huvitatud sisevete üldiselt
nappidest kalavarudest, vaid põhitähelepanu pöörati ookeanipüügi
edendamisele. See jättis kalavarude
kaitsel klubidele vabad käed keelata
näiteks võrkpüüniste tarvitus veekogudes. Loomulikult aitas senise
kõikelubatavuse väljajuurimine kalavarude kasvule palju kaasa.

Paljuski üritati järgida neid põhimõtteid, mis olid olnud maksvad sõjaeelse Eesti vabariigi ajal.
Kalavarude taastamise nimel korraldas föderatsioon üldriiklikke üritusi,
mis saavutasid üha laiema haarde.
1960. a korraldati esimene kalakasvatuspäev, 1963. a kalakaitse hoogtöökuu, et propageerida kalakaitset,
ning 1965. aasta kuulutati kalakasvatusaastaks.
Ainuüksi asustatud haugimaimude arv ulatus tol aastal 12 miljonini. Maimude saamiseks tehti
koostööd kalamajanditega, kus käidi
haugimarja võtmas, samuti katsetati
omaleiutatud provisoorseid inkubaatoreid (nn Rummu inkubaator). Kuna enim püütud spordikala
oli haug ja just selle liigi varud olid
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kahanenud, suurenes aastail 1960–1965 Eestis haugimaimude asustamine:
Aasta
Haugimaimud (mln tk)

1960
4

1961
2,7

1964
4

1965
12

Peale haugi asustati ka teisi liike: 1960 kokku 600 000
latikamaimu, 60 000 vikerforelli- ja 40 000 jõeforellimaimu, 1964. a 5000 angerjamaimu. Üksiti lasti veekogudesse miljon siiamaimu, kümneid tuhandeid hõbekokri
jne. VSÜ Kalev Tallinna kalaspordiklubi asustas 1960.
aastal kalamaime järgmiselt:

Haug
Lõhe ja meriforell

Navesti ja
Halliste jõgi
750 000

Paunküla

Lõhe ja meriforelli kudeaegne püügikeeld kehtis kuni
Vaskjala paisuni.
Keeluajal võeti jõgi ööpäevaringse valve alla.
Tunnustusena said valvurid alates 21. oktoobrist (hiljem kuupäev muutus kudemise alguse järgi) päevaloa
püüda lõhet spinninguga. Tööd tehti käsikäes kalakaitse
ja loodusteadlastega. Näiteid tehtu tulemuste kohta
on esitanud vanemihtüoloog J. Kruusel, kelle andmeil
saadi 1965. aastal erilubade alusel Pirita jõel spinninguga püüdes kokku 839,6 kg lõhet ja 51,3 kg meriforelli. Suurim lõhe kaalus 16,2 kg, lõhede keskmine kaal

Keila-Joa

Rutja (Selja)

Loobu

Valgejõgi

Pirita

80 000

200 000

200 000

300 000

25 000

279 500

VSÜ Kalev Tartu kalaspordiklubi kandis 1960. aastal
hoolt, et Äksi kalamajandi 300 000 haugimaimust saaksid
Nõuni järve asukad. Sindi kalasportlased lasid Pärnu ja
Reiu jõkke koostöös Sindi kalakasvatusmajaga Haapsalu
lahest püütud haugide marja, millest kasvatatud 800 000
maimu asustati Pärnu ja Reiu jõkke. Viljandi klubi liikmed lasid Äksist saadud 300 000 haugimaimu Viljandi
järve, Võru kalasportlased aga Vagula järve 500 000 haugimaimu ning Paide kalasportlased Väinjärve 300 000
latikamaimu.
Üldse asustasid klubid 1960. aastal koostöös Keila-Joa,
Äksi ja Sindi kalakasvandusega hallatavatesse veekogudesse 4 700 000 kalamaimu. Tänu Haaslaval valminud
kalakasvandusele sai näiteks Paide kalastajate klubi 1970.
aastatel ainuüksi Paide rajooni (Järvamaa piires) veekogusid rikastada igal aastal 500 000 kuni miljoni haugimaimuga. Samas tempos jätkus töö aastakümneid.

Tallinna kalaspordiklubi Pirita jõel. Lõhe- ja meriforelli
püük Pirita jõel oli endistviisi tallinlaste meelistegevus.
Klubi aktivisti Kaarel Kuuse andmeil loodi 1960. aastal
Pirita jõe hooldamise komisjon, mille eesmärk oli kaitsta
lõhe ja meriforelli kudeajal.
15. septembrist 15. novembrini keelati jõel mis tahes
kalapüük, samuti kärestikel kogu aasta vältel õngega
püük, et kaitsta noori lõhesid ja meriforelle. Et hoida
kudet, keelati jões käimine 1. oktoobrist 1 juulini.

Tallinna kalasportlased valmistavad havimarja haudekaste, nn Rummu
inkubaatoreid [7]

oli 9,2 kg. 1966. a kaalus suurim püütud lõhe 19,2 kg.
Vanemihtüoloog Johanna Arman on esitanud järgmised
koondandmed aastate kaupa:
Lõhe ja meriforelli sportlik püük Pirita jõel 1964–1966 lubade alusel
Aasta
Püütud lõhesid (tk)
Suurim lõhe (kg)
10 kg ja raskemad lõhed (tk)
Püütud meriforelle (tk)
Suurim meriforell (kg)

1964
97
15,4
–
64
6,5

1965
109
16,2
39
17
7,6

1966
180
19,2
47
18
7,8

Nagu tabelist näha, muutus lõhe ja meriforelli seisund Pirita jõel kalasportlaste halduses aasta-aastalt
paremaks nii kalade hulgalt kui ka kaalult. Lõhevarude
head seisundit näitab see, et lõhesid oli märksa rohkem
kui meriforelle. Teadaolevalt suurima neil aastail saadud
lõhe püüdis August Mölder 1963. aastal: see isend kaalus 25,8 kg.
Kalasportlikku lõhepüüki Pirital pidas Kruusel väga
teretulnuks, sest „ .. ühelt poolt on see heaks stiimuliks
ühiskondliku töö organiseerimisel, mille tulemusena on
Pirita lõhel olnud võimalus rahulikult kudeda. Teisest küljest aitavad õngesportlased kaasa lõheliste bioloogia tundmaõppimisele meie vetes, mis on samuti väga tähtis” [4].

Järva (Paide) kalastajate klubi forellijõed. Klubi toonase
juhataja Robert Allpere sõnul kadus forell pärast sõda
paljudest Järva forellijõgedest. Alles siis, kui kalamehed
olid taas organiseerunud, selgus, millistes jõgedes veel
elab forelle. Klubi haldas 1960. aastal Vodja, Oostriku,
Seinapalu, Vardja ja Võlingi jõge. Hiljem lisandus Pärnu
jõe lõik Vodja suudmest Reopalu suudmeni.
Vodja, Vardja ja Oostriku olid suuremal või vähemal
määral süvendatud, lõhilaste elu- ja kudepaigad hävitatud. Et neis veekogudes üldse forelli leiduks, oli vaja
kiiresti asustada maime. Allpere teatel lasti mainitud
jõgedesse kuni 1972. aastani kokku 150 000 meriforellimaimu. Järva kalastajate klubi arhiivi andmeil asustati
1970. aastatel veel 6000 jõeforellimaimu.
Tulemused olid märgatavad: forelli levikuala Pärnu
jões laienes tunduvalt. 1984. aastal võeti Pärnu jõgi
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Nn Rummu inkubaator oli kastikujuline haudeaparaat kalamarja inkubeerimiseks
loodusoludes. Pildil on inkubaator maimude vettelaskmise asendis, avatud kaanega [4]

22

118 250 meriforellimaimu. Kalamehi
oli neil aegadel forellijõgedel näha
rohkemgi kui tänapäeval, ent ka
saagid olid suuremad ja stabiilsemad. Kehtis põhimõte „mida rohkem
on ausaid kalamehi jõe ääres, seda
vähem on asu röövpüüdjatel”. Paide
kalastajate klubil oli 1980. aastate
lõpuks kokku 2200 liiget.

Forellivarusid aitas taastada ka järjepidev kontroll. Sageli korraldas
reide Paide rajooni parimaid riiklikke
keskkonnainspektoreid Arno Saar.
Minu mäletamist mööda olid tema
reidid 1980. aastate keskel nii tihedad, et Vodjal püüdes pidi luba ühtelugu näppude vahel olema. Kontroll
oli ulatuslik: 1985. a tegutses klubis

FOTO: BORIS MURD

samamoodi kui teised forellijõed
kaitse alla.
Esna jõe vesi oli põllumajandusreostuse tõttu suuresti rikutud ja
peaaegu kogu jõgi süvendatud. Et
anda veekogule otstarve, asustati
jõkke vikerforellid. Aastail 1970–
1985 lasti Esna jõkke kesmiselt 500
ühe-kahesuvist vikerforelli ja teraspea-lõhet aastas. Kalad jäid püsima ja
mõnel aastal leidus isegi looduslikku
kudet, kahjuks küll ebajärjekindlalt.
Kui asustamine lõpetati, said otsa ka
vikerforelli varud. Ent veekvaliteedi
paranedes tungis Esnasse jõeforell,
kellest 1990. aastaks oli juba kujunenud jõe kalastiku dominantliik.
1960. aastal oli jõeforelli püügikõlblik alammõõt olnud 19 cm, aga 1969.
aastal suurendati seda 25 cm-ni ja
hiljemalt 1990. aastaks 28 cm-ni.
Kala võis püüda tasuliste lubade
alusel; ainsad lubatud püügivahendid olid spinning ja lendõng tehissöödaga. Ööpäevas võis püüda kolm
kala, alates 1988. aastast neli kala,
sest varud võimaldasid seda. 1973–
1988 suurenes lubade arv keskmiselt
30 loalt 500 loani aastas, saagikus
suurenes aastast 1973 umbes 300
kilogrammilt 990 kilogrammini
1990. aastaks. Et tegu ei olnud üleasustusega, sellest rääkis selget keelt
üha suurenev kogukate, üle kolmekiloste isendite osakaal püügis.
Aastail 1959–1965 laskis Tartu
forellisektsioon Ahja jõkke 66 000
jõeforelli- ja 1970–1983 kokku

kokku 55 ühiskondlikku kalakaitseinspektorit, korraldati 116 reidi 397
osavõtjaga, koostati 3 akti, forellijõgedelt võeti välja 39 põhjaõnge, 2
mõrda ja 5 võrku, hoiatusi tehti 12
korral, õlilaikudest veepinnal teatati
kolmel korral. Need andmed on üsna
tagasihoidlikud, sest röövpüük oli
selleks ajaks suudetud enam-vähem
kontrolli alla saada.
1960. aastate algul kehtestatud
täielik püügikeeld Vodja ja Oostriku
ülemjooksul oli mõjunud oodatule
hoopis vastupidi: neil aladel hakkas
vohama röövpüük, sest keelu tõttu ei
liikunud seal kalasportlasi. Seepärast
prooviti järelevalvesse kaasata rohkem aktiviste. Eriti häid tulemusi
andsid keeluajaks aktivistidele välja
antud nn kontrollpüügiload, millega saadi õigus püüda ööpäevas üks
forell, hiljem kaks forelli; selle üle
nõuti mõistagi kontrolli ja võimude
teavitamist. Aastal 1992 väljastati
selliseid lube 67.
Piiratud püük ei kahjustanud
forellivarusid, vaid aitas kokkuvõttes väga suuresti kaasa sellele, et
kudemine õnnestuks. Spinning oli
ainuvõimalik vahend, et põhjaõngi
välja traalida. Seda kinnitavad ilmekalt nii Järva kalastajate klubi kui
ka kalateadlaste andmed. Nii võis
Arvi Järvekülg 2001. aastal ilmunud
koguteoses „Eesti jõed” nentida, et
„Pärnu jões Paide linnast allpool ..
oli jõeforelli arvukus 1989. a. väga
kõrge ja 1996. a. kõrge [---] Jõeforelli
asurkond koosnes 0+ vanuserühma

Selle võrgu said ühiskondlikud kalakaitseinspektorid kätte Pirita jõest [2]
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Üks kunagise Tallinna kalaspordiklubi püügipaiku Jugassaare sadam Puise poolsaarel on samal otstarbel kasutusel tänapäevalgi: foto on
aastast 2005, aga praegune pilt palju ei erineks

FOTO: ERAKOGU

isendeist kuni üle 3 kg kaladeni” [3].
Nüüdseks on forell Pärnu jõe lõigust
peaaegu täiesti kadunud, ka teistes
jõgedes on varud vähenenud.
Eraldi tuleb märkida, et nõukogude ajal ei valitsenud mitte tööpuu-

dus, vaid töösundus. Inimesi, kellel ei
olnud töökohta kolme kuu jooksul,
võidi karistada. Töönädala pikkus
oli 1950–1960. aastatel kuus päeva.
Seega sai kalakaitsetööd teha vaid
nappidel vabadel tundidel või puhkeajast või kokkuleppel ülemustega.
Toonastele asustusandmetele ei
ole praeguses Eestis midagi vastu
panna. Ehkki on välja kuulutatud
mitmesugused programmid „vooluveekogude endise, loodusliku ilme
taastamiseks” ja eraldatud euroraha,
on Eesti jõed tänini voolanud nõukogudeaegses süvendatud ja maaparandustöödest rikutud sängis. Oma
looduslikku sängi, nagu lubab kõlav
programmipealkiri, pole neist juhitud mitte ühtki. Ent Euroopas on
seda laadi töid tehtud juba 50–60
aastat. Süvendatuna ja kalade asustusmaterjalita on Eesti jõed endiselt kalavaesed. Paraku ei ole suurt
midagi ära tehtud, et korvata süvendamist ja sellist mõtteviisi, mis kuulutas jõed „põllumajanduslikeks
eesvooludeks”.

Kokkuvõte. Sõjaeelses Eesti vabariigis
Üheksanda klassi poiss Kalle Kroon püüdis
1982. aastal Esna jõest Padula küla alt
teraspea-forelli (vaataja suhtes vasakul)
ja tavalise vikerforelli, mis kaalusid 1 kg ja
1,2 kg. Mõlemad olid kasvanud RoosnaAllikul hautud maimudest; jõkke oli maime
asustanud Paide kalaspordiklubi

anti siseveekogusid rendile kalaspordiorganisatsioonidele. Nõukogude
võimu ajal oli enamik väärtuslikke
ja enim kaitset vajavaid veekogusid
ühingute hallata. Meie arenenud
naaberriikides ja kogu Euroopas on
sellised veekogud endiselt kalaspordiorganisatsioonide hallata. Kahjuks

pole praeguses Eestis antud kalastajate ühingutele hallata mitte ühtki
veekogu.
Vastutustundlikes riikides on
korraldatud kalakaitse, ent nüüdses Eestis seda peaaegu ei ole.
Kalavarusid kahjustav allveepüük
on sisevetes ja isegi ookeanides keelatud peaaegu kõigis arenenud riikides, kuid Eestis mitte. See kõik on
jätnud Eesti sisevete kalandusele
samasuguse jälje nagu sõjajärgne,
klubilisele majandamisele eelnenud
stalinistlik lauspüük. Väljapääs olukorrast on universaalne ja maailmas
süvitsi ära proovitud: anda veekogud
majandada kalaspordiorganisatsioonidele. ■
1. Graf, Georg 1933. Õngesport. Käsiraamat
kala- ja vähjapüügi spordi harrastajaile. Tallinn,
K. Buschmann: XI–XII.
2. Hartin, H. 1964. Ühiskondlike kalakaitseinspektorite silmad on valvsad! – Jõekaldal... VSÜ
Kalevi Tallinna kalaspordiklubi, Tallinn: 21–23.
3. Järvekülg, Arvi (koost) 2001. Eesti jõed. EPMÜ
zooloogia ja botaanika instituut, Tartu: 579.
4. Kurg, L. 1959. Meie veekogud kalarikkaks!
– Kalasport. Kalaspordi juhendmaterjale.
Eesti NSV spordiühingute ja organisatsioonide
liidu kalaspordiföderatsioon, Tallinn: 8–9.
5. Kruusel, J. 1966. Lõhest ja lõhepüügist Pirita
jões. – Õngeridva ja kahvaga. Kalaspordi
juhendmaterjale. Valgus, Tallinn: 48.
6. Oras, Rein; Sammet, Jaak. 1982. Lahekäärust
ookeaniavarustele. Eesti kalanduse ajaloost.
Valgus, Tallinn.
7. Sirge, Rudolf 1960. Pakilisest vajadusest.
Kalavetel. Kalaspordi juhendmaterjale.
Eesti NSV spordiühingute ja organisatsioonide
liidu kalaspordiföderatsioon, Tallinn: 3–8.
8. Sirge, Rudolf 1962. Pilk sissepoole. – Õngemees
vestleb... Kalaspordi juhendmaterjale. Valgus,
Tallinn: 6.
Kalle Kroon (1966) on kalandushuviline ajaloolane.
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Mets toitis,
ravis ja kattis
Lembitu Tverdjanski (Tarang), Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

Sel korral ei lähe me pärandiobjekte otsima metsa ega maastikule. Vaatluse
all on sedapuhku metsasaaduste tarvitus kodumajapidamistes; ka selle
valdkonna pärandkultuuri tuleb väärtustada.

I

nimtegevus võib maastikule jätta jälgi lühemaks või
pikemaks ajaks. Metsa- ja taliteed, paemurrud ja
kiviaiad püsivad tihtipeale sajandeid. Mitmesuguseid
hooneid ja rajatisi, nagu lubjaahje, võib samuti teha kindlaks veel kaua aega pärast nende lagunemist. Sellistele
pärandkultuurimärkidele nagu üksikpuud ja puistud seab
aga olemise piiri bioloogiline iga.
Ka mitme omaaegse tööga seotud paikadest on nüüdseks sageli jäänud järele ainult kohanimed. Näiteks aletamisele ja kütiseteole viitavad nimed Alese, Alesmaa,
Alekõnnu, Sõerupealse, Sõerumaa, Sõeru jt. Ale põletades tehti maa sõõruks (sõerumaaks). Sõõruvili oli värskelt alemaalt saadud vili [6].
Tänapäeval ei tehta toonaseid töid kuigi sageli või
üldse mitte ja nõnda vajuvad selleteemalised kohanimed,
mälestused ja kogemused unustuse hõlma.

need põletati ja rukis, oder või naeris külvati otse tuha
sisse. Nii kasutati maad kolm kuni neli aastat, seejärel tuli
taas uus põld rajada.
Aletegu oli Eestis levinud kohati kuni 19. sajandini
[2]. Tänapäeval on seda iidset põlluharimisvõtet põhjalikumalt uurinud ja isegi praktiseerinud ajaloolane Tanel
Moora.
Põllumuldi parandati ka kütiseteoga. Esimesed teated
selle kohta pärinevad 16. sajandi algusest, kuid ilmselt
oli seda tehtud varemgi. Söödile või lahjaks jäänud põllule pandi vaaludena või ringikujuliselt haokubusid ja
puulõmmusid. Vaalud kaeti mätastega, rohupool allapoole, ja süüdati otstest põlema. Nõnda põles tulematerjal aeglaselt ning muld kuumenes sügavamalt, kui alet
tehes. Põlemisel järele jäänud nn tulimuld aeti laiali.
Kütisemaad sai viljeleda kuni viis aastat [9].
Alemaal on olnud mitmesuguseid nimetusi: saat, sõõrd,
uht ja varvik. Kütist on mõnes kohas nimetatud ka loomu
seks. Ent ka palu viitavat endisele alemaale [11].

Põllud saadi aletamise ja kütiseteoga. Alates muinasajast oli põlde kasutatud nii kaua, kuni muld muutus
täiesti viljatuks. Uue põllu saamiseks raiuti metsatukk
maha ja jäeti tüved koos okstega kuivama. Aasta pärast
FOTOD: RMK

Mesipuud tähistati peremärkidega. Üks ürgsemaid tege-

See kuusekultuur Lõuna-Soomes on istutatud endisele alemaale
1954. aastal

24

vusi on olnud metsamesindus. Koriluse ajajärgul otsiti
puuõõnsustes pesitsevaid mesilasi ja rüüstati niiviisi
paraku ka pesa. Hiljem hakati vanades puudes olevaid
õõnsusi laiendama tarutuuraga (peitlisarnane tööriist).
Õõnestatud puud tähistati peremärgiga ja koos sissetulnud sülemiga muutusid nad eraomandiks, olenemata sellest, kellele mets kuulus. Sellist puud kutsuti mesipuuks
ja mesipuudega metsa mesilaste karjamaaks.
13.–16. sajandi rendilepingutes on tihti viiteid mesipuudele, sest nende eest maksti maaomanikule renti.
Ühel Alutaguse talupojal olevat 16. sajandil olnud 1600
mesipuud, ka Kuramaal oli inimestel kohati kuni tuhat
mesipuud. Vastseliina ja Pihkva vahel olnud talupoegadel sadu mesipuid, mille eest nad maksid Pihkva vürstile
andamit [10].
Mesipuusse raiuti kolme-nelja meetri kõrgusele õõnsus. Selleks et karud ei saaks kärgede kallale ronida, taoti
tüvesse naelu. Lõuna-Eestis kasutati karude vastu ka
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Pakktaru Võrumaal Meremäe külas Jaanimäe talus. Teda hoidev puu
on kuivanud, mistõttu on ajalooline metsamesinduse näide hävimas

tõlva ehk köie otsas rippuvat puupakku: see sätiti mesipuu lennuava kohale. Mida kõvemini karu tõlva eemale
lükkas, seda kõvema obaduse ta pakuga sai. Ent ka inimesed ise kippusid võõraste mesipuude kallale, aga selle
teo eest võidi karistada isegi surmanuhtlusega.
Mesipuude majandamine hakkas hääbuma 16. sajandil pidevate sõdade ja rüüstamiste tõttu. Mindi üle pakktarudele, mis õõnestati haava-, pärna- või kuusepuust,
mille südamik oli juba tühjaks mädanenud. Algul riputati
ka need puude otsa, kuid hiljem asetati maapinnale püsti
või lamavas asendis. Siiski ei kadunud metsamesindus
täielikult. Nii oli 19. sajandil Veriora vallas kaheksal peremehel suurem kogus mesipuid, teistel neid väega veidi ja ei
massa nimetamist [6].
Meie tuntuim mesinduse uurija Ferdinand Linnus on
1930. aastatel leidnud tarupedajaid (mesipuid) Rõuge, Karula
ja Vana-Antsla kandist ning veel mõnest kohast Võru- ja
Setumaal. Uuemad neist olid õõnestatud 1918. aastal [5].
Seega on metsamesindus üks ürgsemaid oskusi meie
kultuuris ja vääriks seetõttu rohkem tähelepanu ning
tutvustamist, nagu ka tõrvaajamine, lubjapõletus ja söemiilimine.

Metsaande ja ravimtaimi korjatakse tänapäevalgi.
Vähestest esivanematelt päritud traditsioonidest on tänapäevani kandunud metsasaaduste korjamine: ka nüüdisaegne eestlane käib meelsasti metsas marjul, seenel ning
kogub ravimtaimi.
Toona oli väga levinud marjadest mahla tegemine;
mahla tarvitati värskelt, sellest tehti kalja, taari, siirupit,
isegi õlut. Igal perel olid oma valmistusviisid. Kase- ja
vahtramahla kõrval lasti ka pihlakamahla. Puude vilju,
marju, seeni, isegi koort ja mähka (pehme koorealune
osa) söödi juba kiviajal [8].
Metsasaaduste tähtsust kajastab ilmekalt 17. sajandi
keskel konsistooriumile läkitatud kiri Kullamaa koguduse pastorilt. Kirikuisa kurtis, et inimesed käivad vähe
kirikus. Eriti hull on olukord pähklite, humalate ja marjade valmimise ajal, kui inimesed lähevad kaugetesse
metsadesse ega tule sealt enne ära, kui viimane pähkel
korjatud [7].

Haotegu on ammu minevikku kadunud. Põhjus ei ole tooraine nappus,
vaid sobilike küttekollete puudus: selline kubu mahub vaid reheahju

Metsloomade söödasõim Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Raigu
külas on võrreldes tänapäevastega korralik rajatis

Veel möödunud sajandi algul peeti paljudes peredes
kinni keelust, et metsaheinamaadelt ei tohi erilise vajaduseta raiuda viljapuid. Neid võis raiuda ainult siis, kui
oli vaja valmistada tarbeesemeid. Kõige vastupidavamad
rattarummud ja veskite hammasrattad sai näiteks õunapuust.
Kirja pandud mälestuste põhjal teame ka seda, et näljaaegadel olid abiks metsaviljad. Viljapuudeks peeti peale
õuna- ja pirnipuude veel pihlakaid, kibuvitsu, lodjapuud,
kadakat, kukerpuud ja toomingat. Sõjapõgenikest sõrulased tõid pärast viimast sõda oma toidutavad ka mandrile,
näiteks levis nõnda „koerõispuuleiva”, s.o lodjapuumarjadega leiva küpsetamine.
Metsataimed olid ühtaegu looduslikud ravimtaimed,
mis kuni 19. sajandi teise pooleni asendasid maapiirkondades apteegirohtusid. Väga põhjalikult on meie looduslike
taimede kasutust toiduks ja raviks uurinud Eesti kirjandusmuuseumi teadurid Raivo Kalle ja Renata Sõukand.
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Metssigade püünisaed Harjumaal Kose vallas Saula külas kuulus
Mahtra rohelise vööndi metsamajandi jahimajandile. Nõukogude ajal
püüti metssigu elusalt müügiks nende kasvatamisega tegelevatele
ettevõtetele

Naha talu mesipakk Võrumaal Mõniste vallas Karisöödi külas. Seest
õõnes puupakk on kinnitatud põlistamme tüvele

Osa uurimistööst sisaldub andmebaasis HERBA (historistlik Eesti rahvameditsiini botaaniline andmebaas; herba.
folklore.ee), ühtlasi on neilt äsja ilmunud raamat [4].
Kohanimedesse ei ole loodusviljelus siiski jätnud
kuigi palju jälgi. Vaid väga tuntud või rikkaliku saagiga korjekohtades võime leida selliseid nimesid nagu
Marjasoo, Marimetsa, Joovika, Mustassaare, Mahlamäe,
Maasikmäe, Pähkküla, Nuustaku (sks Nuβtag ’pähklipäev’), Linnumetsa, Porsiku (korjati porssa õlle sisse).
Ilmselt oma laialdase ja hajutatud leviku tõttu ei ole seened, üks enim tuntud ja levinud metsaande, peaaegu
üldse kohanimedesse jõudnud [3].

Hundiauk Saaremaal Pöide vallas Unguma külas olevat kasutusel
olnud juba tsaariajal

Haokubudega sai sooja majja. Metsasaadusi kasutati
väga palju ja laialdaselt, mistõttu piirdume veel vaid mõne
perekesksema tegevusega. Üks nendest oli haotegu.
See oli hädavajalik töö, kuna hagu oli põhiline küttematerjal taludes, seda kulus palju. Sageli varuti talveks
majapidamisse mitusada haokubu. Ent hagu tehti ka
müügiks. Seda ostis vaesem linnarahvas, sest hagu oli
küttepuudest odavam.
Toona oli käibel isegi mõiste „haomets”. Hagu raiuti
metsaheinamaadelt ja -karjamaadelt ning kraavidelt. See
oli põhiliselt vanemate sulaste töö; mälestuste järgi oli
sulase päevanorm 35 kubu heinamaalt ja 50 kubu karjamaalt. Kubu vits pidi olema vähemalt kolm küünart pikk
(1 küünar on 0,53 meetrit) ja nii kõvasti kinni tõmmatud, et vitsad ei kukkunud kuivanud kubust välja.
Rohkelt latte, kaikapuid ja hagu (peamiselt kadakad
ja jämedamad kuuseoksad) kulus talus roigas- ja hirssaedade jaoks. Vahel kasvas vajadus sellise materjali
26

Kalakraav Saaremaal Laimjala vallas Viltina külas. Käsitsi kaevatud
kraavi ujus kala merest sisse ning püüti seal mõrraga kinni

järele nõnda suureks, et hoogustusid metsavargused.
Seetõttu kehtestasid mõisad raiumise korra ja normi.
Uute aedade tarbeks tuli ära kasutada vanadest järele
jäänud kõlblik materjal või rajada roigasaedade asemel
hoopis kiviaed [12].

Pajukoorest said jalavarjud. Iidsetest tegevustest on
unustusse vajunud ka pajukoore varumine, sellest val-
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Heinaküün Vihula vallas Sagadi–Oandu tee ääres. Puidust
kergehitisena hävivad nad ilmastiku meelevallas üsna ruttu, ka
nende vundament ei ole üldjuhul olnud kuigi tugev: see koosneb vaid
mõnest kivist hoone nurkade all. Nõnda on hävinud heinaküüni kohti
maastikus keeruline leida
Vana metsavahikoha läheduses asuvalt kaselt on ravi otstarbel
kogutud musta pässikut. Omaaegsetel metskondadel lasus kohustus
tegelda metsa kõrvalkasutusega eri moel, eeskätt korjati aga
ravimtaimi ja peeti mesilasi

Lääne-Virumaal Animuru rannas Vihula vallas Lobi külas olid varem
haneaiad, kuhu küla haned kokku aeti. Hiljem karjatati siin küla lehmi
ja lambaid

mistati viiskusid. Igal mehel ei olnud pastelde jaoks
nahka, kehvikutel olid jalanõud ainult kirikuskäimiseks.
Vastupidavamad viisud sai teha pärnaniinest, ent ajapikku jäi neid puid ümbruskonnas vähemaks, mistõttu
tuli leppida pajukoorega. Sellest tehtud jalavarjusid kulus
aga raskemal tööl ja kivisel maal kaks-kolm paari päevas.
Nõnda olnud teeservad ja põlluääred katkisi, äravisatud
viiske täis. Pastlapunumine oli karjalaste töö, nad pidid
päevas valmis saama ühe või kaks paari viiske.

Iidseid kodutöid oli palju, niisama rikas on meie pärandkultuur. Kuni talude päriseksostmiseni ei olnud pererahval muud metsa peale metsaheinamaade. Seetõttu tulid

peerupuud, mida vajati valgust andvate peergude jaoks,
tihti hankida mõisametsast. Laste kohustus oli peergudelt
sütt murda ja neid vahetada. Õlilambid hakkasid levima
alles 19. sajandil.
Veel kuulus kodutööde hulka näiteks nahkade parkimine. See oli rohkem levinud kuni eelmise sajandi
alguseni. Nahku oli vaja kasukate, pastelde ja saabaste,
aga ka hobuseriistade tarbeks. Pargiti peamiselt tammekoorega. Paraku kannatasid seetõttu tammikud, sellele
viitab Oskar Daniel oma metsakasutuse õpikus: Kuna meil
peamist kooreandjat puuseltsi, tamme enam niisugusel mää
ral ette ei tule, on see kasutusala unarusse jäänud keemiliste
parkainete ees [1].
Vanu töövõtteid ja tavasid on palju, siin käsitletu
on vaid väike valik, millega iga talupere 150 aastat ja
vähemgi tagasi pidi hakkama saama. Meile on see rikkalik ja väärtuslik kultuuripärand. ■
1. Daniel, Oskar 1923. Metsakasutus. Agronoom. Tallinn.
2. Eesti põllumajanduse entsüklopeedia 1989. Eesti NSV riikliku agrotööstuskomitee agrotööstuse informatsioonikeskus, Tallinn.
3. Kallasmaa, Marja 2003. Läänemurde loodus- ja viljelusnimed. Eesti keele
sihtasutus, Tallinn.
4. Kalle, Raimo; Sõukand, Renata 2013. Eesti looduslikud toidutaimed.
Kasutamine 18. sajandist tänapäevani. Varrak, Tallinn.
5. Linnus, Ferdinand 1935. Metsamesinduse jälgi Eestis. – Eesti Mets 15 (12):
424–438.
6. Loorits, Oskar 2000. Endis-Eesti elu-olu. III. Lugemispalu põllumehe elust.
Eesti kirjandusmuuseum, Tartu.
7. Meikar, Toivo (toim) 2007. Väike pärandkultuuri käsiraamat. Eesti
Loodusfoto, Tartu.
8. Moora, Aliise 2007. Eesti talurahva vanem toit. Ilmamaa, Tartu.
9. Pärdi, Heiki 2008. Talumajandus. – Eesti rahvakultuur. Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 75–106.
10. Rohtla, Antu 2011. Mööda metsamesinduse jälgi. – Metsa kõrvalkasutus
Eestis. Akadeemilise Metsaseltsi Toimetised XXV. Tartu: 73–86.
11. Ränk, Gustav 1996. Vana-Eesti rahvas ja kultuur. Ilmamaa, Tartu.
12. Viires, Ants 1960. Eesti rahvapärane puutööndus: ajalooline ülevaade. Eesti
Riiklik Kirjastus, Tallinn.
Lembitu Tverdjanski (end Tarang) (1941) on kultuuriökoloogia magister;
pikka aega tegelenud metsandusliku pärandkultuuriga.
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse erialal, töötab RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina.
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa
metskonnas spetsialistina.
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Visa hing
Mall Hiiemäe

K

ui oletada, et linnunimetus
püü tuleneb linnu vilejast häälitsusest, saab selgeks, et see on
kõigepealt antud kuuse-segametsade
asukale laanepüüle (soome keeles
lihtsalt püü). Tema kultuurmaastikul
elutsev sugulane nurmkana kannab
põhjaeesti keeles nime põldpüü (sm
peltopüü, ka peltokana), lõunaeestilised nimetused on nurmkana ja püvi.
Sõnatüvi püü ulatub soome-ugri
üldkeelde ja on põhjust oletada,
et Põhja-Euraasia küttijakultuuris
tuletati just sellest tähtsa jahilinnu
nimetusest mõisted püüdma, püük ja
püünis [9].
Pärandkultuuri vanemas kihistuses on nurmkana kohta märkeid
suhteliselt napilt. Märksa sagedamini
on juttu tehtud metsade ja soode
asukast rabakanast (sm riekko, rahvasuus ka metsikana, mehtäkana) ning
laanepüüst [2, 6].
19. sajandi lõpuks oli Eestis põlde
ja nurmi metsade arvel siiski sedavõrd palju saanud, et jagus ohtralt
eluruumi ka nurmkanale. Piirkonniti
on ta kuulunud hästi tuntud lindude
hulka.

Linnuhääli inimkeeles väljendada
pole kerge. Nurmkana teravatoonilist häälitsust on rahvaluulekirjapanekutes edasi antud mitut moodi:
„Põldpüü laulab: „Kiuväk, kiuväk””
(Kullamaa, 1938); „Püü pidada karjuma: „Tervek!” (Jüri, 1896). Veel
on öeldud, et nurmkana riuksub,
hüüab „Tirrlikk, tirrlikk” (Karksi),
kiuksub, krääksub (Koeru) ja träksub
(Palamuse).
Eestis nagu Soomeski on enim
tähelepanu jagunud siiski rabakana
omapärasele häälitsusele, teisel kohal
28
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Hea loodusetundja Kustas Põldmaa raamatust leiab nurmkana kohta sellise
lõigu: „„Kirr-räkk! Kirr-räkk!” kostavad äkki hüüded. Ja juba veerevad pruuni
sulestikuga linnud nagu kerakesed oma väledatel jalgadel üle lume” [12].

Väleda inimese kohta öeldi Palamusel: „Läks kui püü poeg”. Nurmkanad Viljandimaal 2006.
aasta novembris

on samataoliste väiksemate kanaliste
hulgas aina oma nime hüüdev põldvutt ning siis alles nurmkana ehk
põldpüü. Laanepüü õrna häält matkitakse (peibutus)vilega.
Sagedast häälitsemist on kõikide
liikide puhul peetud peatse ilmamuutuse endeks: oodata on kas
külma või sulailma, kolmandal päeval tulevat (olenevalt aastaajast) kas
tuisku või vihma.
Erialainimesed on suutnud nurmkana häält vast täpsemini kirja
panna. Eerik Kumari linnumäärajast võib leida iseloomustuse: „Hääl
kirisev „kirr-äkk” ja lühike „kurr”,
üles peletatult „ripprippripp”.
Sagedamini häälitseb õhtuti” [7].
Jaanus Aua hiljutises nurmkanatutvustuses kõlab selle linnu hääl nagu

„pri-pri-pri”, isaslinnu pulmahäälitsus on aga „kirr-ik” [1]. Rootsi ornitoloogi Lars Jonssoni kõrvus kõlab
heitunud nurmkana hääl nagu „pitt,
pidäitt ... krrk, pik”, mängulaul aga
nagu „metalne kirisev kurguhäälne
„kirr-ip” [5]. Samasuguse „kirr-ik”
on oma linnumäärajas pakkunud
Peter Hayman [4].
Meie vanemates trükistes leidub
raskesti seletatava kujunemisega
nimetus adrikas, adrik (mitmuses
adrikid), seda on kirja pandud näiteks Suure-Jaani kihelkonnast [10].
Tundub, et tegemist võib olla häälitsusest tuletatud peitenimega: oli ju
nurmkana jahilind, kelle kohta kehtis
nimetabu. Ja lõpuks, kas pole linnuliigi ladinakeelne liiginimetus Perdix
perdix tuletatud tema häälitsusest.
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Kõiki siin esitatud häälikukombinatsioone koostades peaks huviline
nurmkana hääle looduses küll hõlpsasti ära tundma.

Äkiline kohtumine nurmkanaga võib
ehmatada nii inimest kui ka lindu.
Poosi, kus linnu pea on valvsalt kõrgele tõstetud, võibki sagedamini
näha kui keraja „tudukana” rahulikku toimetamist. Tundub, et põgenemisotsus ei tule kergelt, aga kui
oht on juba üsna lähedal, pole enam
parata.
Võimalusi nurmkana kohata on
rohkem mingi varjevõimaluse, näiteks heki, põõsastiku, puudetuka,
umbrohupuhmaste, piirdeaia, teeperve, põllupeenra, heinakuhja või
õlepalli, kraavikalda, kruusaaugu või
maaparandusaegadest jäänud kivilasu lähedal.
Talvel annavad lindude tegevusest tunnistust jäljed: „Näe, lumel
on hulk linnujälgi, nagu kana oleks
siin astunud, ainult tunduvalt väiksemad, algavad põõsaste juurest ja
suunduvad põllule! Kohati on siin
lumi üles tuhnitud ja selle all näeme
haljast rukkiorast. Kogu ümbrus on
linnujälgi täis, kuid linde endid pole
kusagil näha. Jälgede järgi annab
otsustada, et toiduotsijaid on palju,
terve kari linde,” on kirjutanud
Kustas Põldmaa [12].
Üle lagedate väljade liikuva suusataja eest sööstavad lumepeitu kogunenud nurmkanad tiibade vurinal
välja, vahel võib lumest leida vaid
nende koopaid. Aga märtsiõhtutel,
kui juba pimeneb, annab lindude
kohalolekust tunnistust kukkede
innukas kiremine, seesama „kirr-ik”,
„kirr-äkk” või „ter-vek”.

Eesti looduse kanalised
Sugukond metsislased
ehk püülased:
laanepüü (Bonasa bonasia)
rabapüü (Lagopus lagopus)
teder (Tetrao tetrix)
metsis ehk mõtus
(Tetrao urogallus)
Sugukond faasanlased ehk
kanalased:
nurmkana (Perdix perdix)
põldvutt (Coturnix coturnix)

Nurmkanad tänavu septembri keskel Rae vallas Harjumaal. Kenasti on näha nurmkanadele
tüüpiline rühmakäitumine, kus üks või kaks vanemat lindu jälgivad ümbritsevat ja ülejäänud
pesakond sööb või askeldab muidu

Nurmkana munakurna kohta leidub
kirjanduses erisuguseid andmeid.
Eeldatavasti on arvu pakkudes lähtutud keskmisest: kurnas on 15–17,
erandjuhtudel 4–24 muna [1]; või
10–26, tavaliselt kuni 20 muna [13].
Soomes, kus maa põhjaosas on
talved nurmkanale liiga karmid,
muneb emaslind keskeltläbi 18 muna
[11]. Kustas Põldmaa on koguni väitnud, et mune „leidub terve matitäis – kümme kuni kolmkümmend
kaheksa hallikasrohelist muna” [12].
Rahvaluulekirjapanekutest võib
munade arvu kohta leida möönduse
„arilikult muneb üle kahekümne”
[8].
Suur munakurn aitab liigil olelusvõitluses paremini hakkama saada.
Seletusmuistendi järgi on nurmkana
saatus kõrgemalt poolt määratud.
„Nurmkanal olnud kaks poega;
läinud taevataadile kaebama, et ta
poegi toita ei jõudvat. Taevataat öelnud: „Et sul kahte poega raske toita,
pead veel palju rohkem saama.”
Taevataat pannud pika puu nurmkana pessa, käskind niipalju muneda,
et munakurn puuga ühekõrgune
oleks” (Saarde, 1897).
Usutigi, et kui nurmkana pessa
puupulk püsti panna, jätkab ta
munemist, kuni pulk on kaetud, ja
kui ei jõua, siis sureb. Nii kõlab näiteks Tartu-Maarja kihelkonnast pärit

tekst: „Kõige viimse muna munevat ta viil tiku otsa pääle ja lõpvat
esi ära”. Tahaks arvata, et siin kajastub ökoloogiline mõttelaad: hoiatus,
et munade ahnitsemisega ei maksa
liiale minna.
Puupulga (Otepää tekstis pihlakapulga) asetamise tavas võib aduda
inimese soovi, et lind veel rohkem
muneks. Kõigi kanaliste mune tarvitati ju toiduks. Siiski lisandub
hoiatus, et niisugune teguviis toob
linnuemale huku. Kõpu tekstis on
mainitud sobivat mõõtu: „kepiots
mõni toll või natuke üle – muneb
kinni”.
Lõunapoolsete Euroopa rahvaste
usundipildis selle linnu pereelu ja
paljunemise kohta väärivad tähelepanu juba antiigist pärit arusaamad.
Nurmkanal olevat paha komme teistest pesadest mune varastada, kuid
sellest polevat kasu, sest õige ema
häält kuuldes jätvat pojad näppaja
maha ja järgnevat oma emale. Kuna
nurmkana mälu on kehvapoolne,
unustavat ja kaotavat ta kergesti
oma pesa, mille siis teine leiab ning
munad välja haub. Aga pulmaajal
olevat kanad nii hoos, et saavad viljastatud juba sellest, kui tuul neile
kuke häält kõrvu toob. Nurmkana
munade söömine suurendavat
mehelikku potentsi ja soodustavat
naistel viljakust [14]. Nurmkana
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Vilja tuulamine Harju-Jaanis 1910. aastatel. Tuulamissõel (sari) on
riputatud rehevärava kohale. Sarjad kulusid ära ka nurmkanade
püügiks

lähisugulase vuti munad on ju hästi teada turgutus
vahend.

Nurmkanad tulevad majade juurde lumerohketel ja külmadel talvedel toidunappuse tõttu, aga ka varju otsima
vaenlaste ja raskete ilmaolude eest. Hoonete lähedusse
ilmuvad nad ikka koos.
2007. aasta talve loodusvaatluste kohta on pandud
kirja: „Talv algas 21. jaanuaril lume ja tuisuga ja kestis 39 päeva, enne oli maa roheline. Peipsi läks jäässe
22. jaanuaril. 25. veebruaril oli –16° külma, lund 30 cm,
nurmkanad tulid tihaste söögilaualt kukkunud nisuteri
nokkima, päeval kogunesid sarapuu varju kobarasse
või nokkisid midagi jõekäärus, majast umbes 20 meetri
kaugusel; vahel ainult pead paistsid lumevalli tagant, kui
aknast vaatasin. Neid oli neli. Söömas käisid varahommikul kella 6 paiku, ikka mööda maad. Põgenesid ka mööda
maad, kui koer hirmutas. Nii nad toimetasid maja juures,
nägin neid veel 15. märtsil elektriliini all korra” [3].
Nurmkanade nägemist põllul või nende tulekut „toa
juurde” on seostatud tulevase viljasaagiga: kui põldudel
on palju nurmkanu, kasvab hea rukis, on oodata head
teraviljasaaki; kui neid aga näha pole, tuleb viljaikaldus, kuid paari-kolme aasta pärast on linnud taas tagasi
(Keila, Jüri, Koeru, Kuusalu, Laiuse).
Seoseid on leitud ka ajaloosündmustega. „Kui
1914/1915-ndal talvel põldpüüd metsast ära kodu tulid,
30

ütlesid jällegi meie vanad, et suurt nälga tähendab, mis
sellest tuleb, et võerad inimesed meie käest kõik ära söövad ja nälg üleüldine saab olema. Ja eks me nüüd näe, et
kõik kohad võõraid inimesi täis on, kes ka meiegi nälga
suurendada aitavad” (Vastseliina, 1917).

Jahilinnuna on nurmkanal samasugune saatus kui laanepüül, rabakanal, tedrel või metsisel. Neid on kütitud
kohustuslikult mõisa tarbeks, kuid mitte ainult.
Üks eelistatumaid püügikohti oli hoonete ümbrus.
Suur viljatuulamise sari (sõel) pandi kummuli maha,
selle ühe serva alla toeks pulgake, kallakil sarja alla poetati lindude peibutamiseks teri. Kütt passis läheduses
ning tõmbas pulga külge kinnitatud nöörist sarja kummuli just siis, kui selle all oli võimalikult palju linde.
Kasutati ka (kala)mõrda. „Nurmkanu (põldpüüsid)
püütud mõrraga. Mõrd olnud kas pajuvõrsetest punutud ehk päris niidist niisama kui kalamõrd. Mõrra ette
raputatud teri maha, et neid juurde meelitada. Mõrra
sisse oli lauakese pääle ka teri pantud, ja nurmkanad
olnud nii: kui üks juba mõrda läks teri sööma, siis läinud
kõik see part (salk) teisi järele, niipalju kui neid juhtub
sääl olema. Nõnda võinud kütt mõnel hommikul paarkümmend tibukest kotiga kodu viia” (Tarvastu, 1939).
Ka sõideti hobusega paikadesse, kus teati nurmkanu
olevat, sest et need „hobust ei karda ja kaunis ligi lasevad sõita. Neid võib selle moodiga tundide viisi mööda
väljasid taga ajada ja laska” (Tartu, 1914).
Püüti veel aukudega, mille seinad vitstega tugevaks
vooderdati. Augu peale pandi katteks põhku. Püüti silmustega, paeltega ja püünistega, kasutades maagilisi
võtteid: „Põldpüüd lähevad siis ästi väljapandavatesse
püünistesse, kui enne väljapanekut püünised määrida
musta varese verega” (Martna, 1936).
Nurmkanade komme enesekaitseks koos tegutseda
tuleb kirjeldatud püügiviiside puhul neile hoopis kahjuks. Ometi on see inimkaasleja linnuliik suutnud meil
läbi aegade vastu pidada. Küllap tasub tänada taevataati,
kes tegi tema munakurna kohta õige otsuse. ■
1. Aua, Jaanus 2012. Tudukana, kus sa oled? – Loodusesõber 6: 30–37.
2. Eesti rahvaluule arhiiv (kihelkonnamärkega tekstid).
3. Elken, Ellu (Remniku küla). Kiri autorile 2. II 2013.
4. Hayman, Peter 1982. Lintuopas. Espoo: 89.
5. Jonsson, Lars 2000. Euroopa linnud. Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida lindude välimääraja. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 180.
6. Järvinen, Irma-Riitta (toim) 2005. Pieni lintukirja. Suomalaista kansanperinnetta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki: 47; 113–118.
7. Kumari, Eerik 1974. Eesti lindude välimääraja. Kolmas, parandatud ja täiendatud trükk. Valgus, Tallinn: 80.
8. Loorits, Oskar 2004. Endis-eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 21 (15). Tartu.
9. Metsmägi, Iris jt (koost ja toim) 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Eesti
Keele Instituut, Tallinn: 408–409.
10. Mäger, Mart 1967. Eesti linnunimetused. Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Keele ja Kirjanduse Instituut, Tallinn: 55–56.
11. Pulliainen, Erkki 1983. Peltopyy. – Hyytiä, Kalevi jt (toim.). Suomen
Lintuatlas. Lintutieto, Helsinki: 124–125.
12. Põldmaa, Kustas 1976. Nurmelt ja niidult. Valgus, Tallinn: 246–248.
13. Renno, Olav (koost) 1993. Eesti linnuatlas. Eesti Teaduste Akadeemia
Zoloogia ja Botaanika Instituut. Eesti Loodusuurijate Selts, Tallinn: 77.
14. Schneeweis, Edmund 1935/1936. Rebhuhn. – Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens VII. Berlin, Leipzig: 548–550.
Mall Hiiemäe (1937) on loodushuviline folklorist, töötab Eesti kirjandus
muuseumis.
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el kevadel ja suvel on mul
tihemini kui ehk muidu olnud
põhjust heita pilk ahtale heinamaalapile maja taga. Seal, vana
õunapuu ja keskealise vahtra kõrval, kasvab ka tänavune aasta puu
– seesama lodjapuu, kellest oli juttu
Eesti Looduse aprillinumbris ja kes
võibki olla meie suurim, vähemasti
pole temast kõrgema kasvuga lodjapuudest midagi kuulda olnud.

Lodjapuu-ehmespoi rüüste ei ole puule
tavaliselt ohtlik

Vaevalt nüüd just selle tõttu, et
teda kevadel (vahest veidi solvavalt)
vaat et sureva raugana sai kirjeldatud, aga miskipärast otsustas puuvana ennast seekord kätte võtta ja

üle mitme aasta koguni õitsema
hakata. Mis siis, et valgete õisikute
üleslugemiseks kahe käe sõrmedest
küllalt jätkus. Ja suurem osa ladvapoolsetest okstest olid ammuilma
enne õiteaega päris kenasti haljad –
lausa lust.
Aga õnn ja õnnetus on vennad ning
nii silmasin juba mõnda aega enne
õite avanemist, kuidas puu lehed – ja
mitte sugugi üksikud, ikka peaaegu et
pooled – järjest rohkem sõelapõhjaga
sarnanema hakkasid. Kuni paljudest
üksnes rootsud järele jäid.
Lähemalt uurides võis sihukeste
auguliste lehtede alumisel küljel
näha toimetamas röövikuid. Ikka igal
lehel üks, mõnel ka paar-kolm – ja
muudkui sõid.
Loomulikult tekkis huvi teada
saada, mis masti mutukad on puuvõras munemistalgud teinud. Aga ablaste
söödikute päritolu jäi saladuseks: ei silmanud kedagi, kes seesugustest tõukudest kasvanud võinuks olla.
Vististi oli õgardeid koguni kaht
liiki: kui pooled neist olid musta
täpiliselt kreemikad, siis nende seas
silmas ka tükkis tumedaid, muidu
ka vähe muudmoodi usse. Pole muil
põõsastel sääraseid kohanud. Ei tea,
kes nad niisugused ongi.

FOTO: VILLU ANVELT

Lodjapuuvanakese heitlus

Tõukude värvus näitab kasvujärku:
tumedamad on vanemad

Vist isud täis söönud, olid tõugud
paari-kolme nädala möödudes äkitselt kadunud, sama äkki, kui ilmunudki. Nagu peoga pühitud. Rohkem
rikutud lehed tasahilju kuivasid,
need, kel aukusid vähem, jäid, nagu
olid, sügiseni põõsavõrasse. Laias
laastus pooled lehed jäid õnneks
„ussidest” puutumata. Suuremat
kahju röövikud puule vist ei teinud ja nüüd, sügisel, võib ta koguni
mõne punase marjaga uhkustada. ■
VILLU ANVELT

Kommenteerib putukateadlane Mati Martin:
Lodjapuu-ehmespoi on Eestis
tavaline nagu mujalgi lodjapuu levikualal. Kooselu mardikaga on lodjapuul kestnud miljoneid aastaid
ning osa lehtede ärasöömine taimele
otsest ohtu ei kujuta. Järelejäänud
lehtedest või nende osadest piisab
taime elu ja arengu jätkamiseks.
Mardika eriti hulgalise sigimise korral võib mõni taim mõnel aastal siiski
suurt kahju kanda.
Umbes samasugust pilti võime
näha ka aedades kasvatatava ilupõõsa lumepalli lehtedel, sest see
põõsas on tegelikult samuti lodjapuu,
ainult kerasõisikuline vorm.
Lodjapuu-ehmespoi kuulus
varemalt perekonda ehmespoi
(Galer uc ella) koos selliste liikidega nagu vesiroosi-ehmespoi (loe

tema kohta: Martin, Mati 1999.
Vesiroosimardikad. – Eesti Loodus 50
(7): 286–287), lepa-ehmespoi või
maasika-ehmespoi. Kõik need tuntud mardikad võivad hulgisigimise
korral oma toidutaime vähemal või
suuremal määral kahjustada. ■
FOTO: SIGA / WIKIMEDIA COMMONS

Tuttav lugu. See juhtub lodjapuudega
igal aastal, olenemata sellest, kus
puu kasvab. Tegemist on lodjapuul
elava mardikalise lodjapuu-ehmes
poi (Pyrrhalta viburni) vastsetega.
Mardikas ise on 5,5–6,5 mm pikkune, tuhm kollakaspruun ja kaetud
siidjate karvadega. Eesseljal paikneb
kolm tumedat triipu.
Munad muneb mardikas lodjapuule ning nendest koorunud vastsed hakkavadki lehti augustama.
Nagu näha ka fotolt, muutuvad
vanemad vastsed tumedamaks: tegu
pole eri liikide, vaid lihtsalt eri arengujärkudega.
Vastsete kadumine viitab, et nad
siirdusid mulda nukkuma. Järgmisel
kevadel kordub kõik sama stsenaariumi järgi.

Lodjapuu-ehmespoi valmikud
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Korilane
fotoaparaadiga

P

aljud inimesed kipuvad naljatamisi jagama meie aastaringi
kaheks: head ja halvad suusailmad. Mina jagan ka kaheks, aga
teise põhimõttega: head ja halvad
korilusilmad.
Olen läbi ja lõhki korilane, kes
naljalt ilma ämbrita ega terava noata
loodusesse ei lähe. Olen pigem seda
meelt, et paljudele hädadele saab abi ja
leevendust loodusest ning tabletid on
alles teine valik. Peale ravimtaimede
on metsas palju marju ja seeni, mis
aitavad igapäevast toidulauda rikastada. Selleks, et teada, mida ja millal
korjata ning mis selle kõigega edasi
teha, on vaja palju lugeda. Abiks on
raamatud ja põhjatu internetiavarus.
Metsa minek on minu jaoks korralik füüsiline treening. Kaelas on
fotoaparaat, õlal fotokott koos mitme
objektiiviga, ühes käes ämber või
kaks ja teises käes statiiv. Enamasti
on päris keeruline ennast kahe
tegevuse vahel jagada ja nii mõnigi
kord on juhtunud, et pildistamine
tuleb meelde alles siis, kui olen auto
juurde tagasi jõudnud. Kaaslased
juba teavad seda ja naeravad, kui ma
täisvarustuses metsa lähen.
Fotost: turbasammal ei reeda
aega, millal pilt on tehtud, aastaajast
annab märku räbaldunud seeneke.
Sellel samblal on väike seos minu
elukutsega: olen arhitekt palkmaju
projekteerivas firmas. Turbasammalt
on aastasadu kasutatud palkseinte
tihendamiseks.
Kasutatud seadmed: Canon
EOS 450D, Canon EF 100 mm R/2,
USM Macro, 0,8 sek, f/14, ISO 100,
statiiv. ■
Inga Sõelsepp
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Tartu loodusmajale
paistavad paremad
päevad
Tartu keskkonnahariduse keskuse juhatajat Janika Ruusmaad
küsitlenud Toomas Kukk

Janika Ruusmaa on sündinud 21. augustil 1968 Põlvas.
Pärast Põlva keskkooli (praegune ühisgümnaasium)
lõpetamist 1986 astus Tartu ülikooli, mille lõpetas bioloogi-zooloogina 1992. Aastail 1992–2006 töötanud TÜ
zooloogia ja hüdrobioloogia instituudis ja 1994–1998
Mart Reiniku gümnaasiumis bioloogiaõpetaja ja huviringi juhina. Alates 2005. aastast Tartu keskkonnahariduse
keskuse juhataja. Keskkonnaameti juures tegutseva
keskkonnahariduse nõukoja liige, kuulub Pokumaa
sihtasutuse nõukokku. Eesti looduseuurijate seltsi liige.
Üks üle-eestilise laste loodusharidusliku ettevõtmise
„Tere, kevad!” (tere.kevad.edu.ee) eestvedajaid.
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Tartu loodusmajal on pikk ajalugu, mis
ei alanud alles uue maja valmimisega.
Loodusmaja rajamine Tartusse algas
juba 60 aastat tagasi. See oli 1953.
aastal, kui asutati noorte naturalistide
jaam ja hakati süsteemselt tegelema
loodusharidusega väljaspool koolitunde. Naturalistide jaam sai oma esimese ajutise asukoha aadressil Lille 10
– väikese rohelise aiamaja. Sellest ajast
peale on see koht etendanud Eesti loodushariduses väga olulist rolli. Jaam
nimetati 1968. aastal ümber Tartu
noorte loodusesõprade majaks ja 1988
Tartu noorte loodusmajaks.
Lastega koos istutati aiamajakese
ümber puid, millest kujunes liigirikas
pargiala. Seda kasutati looduse õpetamiseks ja uurimiseks kuni praeguse
maja ehitustegevuseni. See krunt oli
kõik need aastad loodushariduse teenistuses ning see oli väärtuslik koht
Tartus, kus linnalapsed said tundma
õppida taimi, linde, putukaid, teha
peenraid ning hoolitseda puude ja
lemmikloomade eest.
Siin on õpilastena oma esimesi
uurimistöid ja katseid teinud paljud
praegused loodusteadlased, õppejõud, looduskaitsjad ja kultuuri
inimesed, aga ka paljud teised, kes on
siit kaasa saadud väärtusi kandnud
tänini ning meenutavad seda aega ja
kohta väga südamlikult.
Vahepeal ehitati aiamajakese kõrvale ajutine kasvuhoone, mis nii
kaua vastu ei pidanud ja tegelikult ei
olnud see aiamajagi viimastel aastatel
lastega tegutsemiseks kasutuskõlblik.
Noorte naturalistide jaamast
välja kasvanud linna huvikool Tartu
noorte loodusmaja sai linna peal
endale varjualuseid mitmes linnaosas: tegutseti ka Tähe tänaval ja Riia
tänava lõpus. 2002. aastal, kui asutati huvikooli haldamiseks sihtasutus Tartu keskkonnahariduse keskus,
liikusid huviringid kesklinna, kus
kasutati mitmesuguseid rendipindasid ja koolide ruume.

Kuidas üldse sai uue loodusmaja
ehitamine võimalikuks?
Loodusmaja ehitamine sai tegelikult võimalikuks tänu väga paljude inimeste toetusele ja eelnevale
tegevusele. Tartus on piisavalt palju
loodusmaja endisi kasvandikke ja

õpetajaid, kes on uskunud ja toetanud ideed uuest majast just nimelt
selles asukohas Lille 10.
Tartu loodusmaja on ehitatud
Euroopa regionaalarengu fondi toetusel. Keskkonnaministeeriumis
otsustati 2007–2013 perioodi raha
kasutada sihipäraselt keskkonna
hariduskeskuste arendamiseks. Meie,
s.t Tartu keskkonnahariduse keskus,
tegime Tartu linnavalitsusele ettepaneku taotleda sellest allikast toetust
Tartu uue loodusmaja rajamiseks.
Linnavalitsus võttis selle ettepaneku
vastu ning oli nõus tagama omaosalusena 10% vajaminevast summast.
Maja ja pargiala ehitamine läks
maksma 3,1 miljonit eurot, millest 10% tuli Tartu linna eelarvest.
Majaga koos on korrastatud ligi
10 000 ruutmeetrit pargiala ning
rajatud mitmeid objekte, mille abil
saab looduse mitmekesisust õpetada:
rändkivirada, koprapesa, pajutunnel, tasakaalurada, vaateplatvorm,
lehtla, veesilm, päikesekell, kolme
liiva kast, saarma liurada ja istutusalad, maitse-, ravim- ja toidutaimede
peenrad ning väike viljapuuaed.
Püsti on jäetud ka üks elustikupuu
– see on nn surnud puu, kus tegelikult kihab selgrootutest ja puuõõnes
leidub varje- ja pesapaiku lindudele.
Ehitamisel oleme teinud tihedat
koostööd Tartu linnavalitsusega. Uue
õpikeskkonna loomise ideed ja soovid
tulid meilt ning linnavalitsus kaasas ja
kooskõlastas meiega vajalikud etapid.
Seetõttu sai maja ja selle ümbrus just
selline, nagu meie meelest vaja.
Iga ehitis siin pargialal kannab loodushariduslikku eesmärki, samas on
see ideaalne võimalus linnaloodust
nautida: siin on väga hästi ära kasutatud looduslikku reljeefi, mis piirab
turvaliselt pargiala, ning Lille mägi on
väga hea müratõke Riia maantee liiklusmüra eest. Pargialal tekkivad aiajäätmed ja lehed on kavas kohapeal
kompostida. Seda protsessi on võimalik koos lastega jälgida läbi klaasist
kastiseina. Üldse on meil plaanis pargis palju töid teha koos lastega: istutada, külvata, hooldada ja peenardelt
saaki korjata. Samas ka lihtsalt jälgida
ja loodust vaadelda; õpetada taimi ja
loomi tähele panema ning nende eest
hoolitsema ja vastutama.

Kes teid rahastavad?
Meie hooleks jääb leida raha nii maja
ja pargiala kui ka tegevuste jaoks.
Maja andis Tartu linn keskkonna
hariduse keskusele kümneks aastaks
kasutada. Maja ülalpidamiseks loodame toetust saada ka Tartu linnavalitsuselt, sest kõige rohkem saab
meie tegevusest otseselt kasu tartlane ja Tartu külaline. Kui viimastel
aastatel hõlmas Tartu linna toetus
meie käibest 25–30%, siis nüüd
loodame saada linnalt toetust kuni
40%. Keskkonnaharidustegevuseks –
õppevahendid, matkavarustus, väljasõidud, laagrid, loengu- ja filmiõhtud
jms – taotleme raha projektidena erinevatest fondidest, sh KIK-ist, väike
osa tuleb koolitusteenusest.

Mille poolest oli uue maja ehitus
eriline?
Maja ehitati võimalikult loodust
hoidvalt. Vana maja lammutamisel
ei läinud kogu materjal prügimäele,
vaid kutsusime appi Tartu säästva
renoveerimise infokeskuse inimesed, kes võtsid vanast aiamajast kõik
kasutuskõlblikud ehitusmaterjalid
ning suunasid taas kasutusse. Vana
loodusmaja tulemüürist said nad
oma majale vundamendikivid.
Osa ehitusele ette jäänud puudest
sai enda käsutusse samuti säästva
renoveerimise infokeskus ja nende
puude oksad on praegu loodusmaja
väikeste meistrimeeste huviringis töömaterjaliks. Nendest tegime ka ehitusele kaasamõtlejatele ja aitajatele
tänutäheks meeneid. Ehitusel maa
seest välja tulnud suurtest kividest
rajasime rändkiviraja – kõik seal eksponeeritud kivid on leitud kohapealt.
Maja ees kasvavate palsamnulgude säilitamiseks pidid arhitektid
projekti muutma ning maja asendit
pöörama, et anda nendele suurtele
puudele võimalus ellu jääda. Need
puud jäid alles ja loodame väga, et
nad taastuvad.

Kas uus loodusmaja on mõeldud
ainult õpilastele või saavad ka vanemad loodushuvilised seda kasutada?
Nagu öeldud, ei ole uus loodusmaja tekkinud tühjale kohale ei
ruumiliselt ega ka tegevuste mõt-
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tes. Loodusmajas tegutseb Tartu
keskkonnahariduse keskus ja me
pakume keskkonnaharidustegevust
igas vanuses inimesele.
Lastele ja noortele on mõeldud
meie huvikooli tegevus. Loodus- ja
keskkonnahuviringe on meie koolis
praegu 19, näiteks ornitoloogia, zooloogia, loodus- ja keskkonnauuringute
jaoks, loodusfotograafia-, keskkonnameedia-, linnakeskkonnaring jt.
Siinkohal on paslik selgitada, kuidas meil on nüüd tegelikult kaks
loodusmaja. Uus maja, mis on antud
kasutada Tartu keskkonnahariduse
keskusele, sai üsna loomulikul moel
nimeks Tartu loodusmaja. Samas jäi
alles ka huvikooli nimi Tartu loodusmaja. Nii tegutsebki uues loodusmajas ka vana Tartu loodusmaja ehk
60-aastane laste ja noorte huvikool.
Seda on arhitektid väga toredasti
ka maja arhitektuuris ära kasutanud: teisel korrusel, kus on huvikooli
klassid, on justkui väike tänav ning
iga klassiruum on kui omaette maja,
oma viilkatuse ja isegi katuseaknaga.
Huviringid käivad koos kaks korda
nädalas ning lisaks korraldavad väljasõite matkaradadele ning mitmepäevaseid looduslaagreid igal aastaajal.
Täiskasvanud huvilisele on mõeldud meie keskkonnainfopunkti tegevus. Peale igapäevase infojagamise
kohapeal korraldavad meie toredad
infotüdrukud keskkonnabussi reise,
mis viivad huvilised tutvuma keskkonnasõbraliku tootmise või taaskasutusega tegelevate ettevõtetega,
mahetootmisettevõtete või taludega.
Nii tutvustame säästvat majandamist ja
sotsiaalset ettevõtlust. Nendel reisidel
käiakse alati kauni loodusega paikades,
et hoida sidet looduse ja inimese vahel.
Matsalu loodusfilmide festivali parimaid teoseid oleme Tartus vaadanud
alates novembrist kaks korda kuus
kuni kevadeni. Matsalu festivali filme
oleme Tartusse vahendanud juba mitmel aastal. Sügisel jätkub Roy Strideri
tee- ja filmiõhtute sari, mis kutsub
vaatajaid kaasa mõtlema globaalsetele
keskkonnaprobleemidele. Loodetavasti
saame jätkata ka keskkonnahariduslikku mälumängusarja, mis sai alguse
ühest ornitoloogiaühingu aasta linnu
projektist ja on praeguseks laienenud
keskkonnatemaatikale.
36

Väikeste lastega peredele pakume
loodushommikuid ja koos käib perede
keskkonnaklubi, kus lastega üheskoos
tehakse tutvust loodusega ning mänguliselt innustatakse lapsi ja peresid
mõtlema meie igapäevase tegevuse
ja tarbimise keskkonnajälje peale.

Mida pead keskkonnahariduse suurimaks mureks praegusel ajal?
See on praegu ka mujal meie ühiskonnas väga levinud projektipõhine
mõtteviis ja rahastus. Igasugune
haridustegevus kannab vilja alles
mitme aasta pärast ning seejuures on
väga oluline selle tegevuse järjepidevus ja ühine kokkulepitud kaugem
eesmärk. Projekt aga on oma olemuselt ühekordne kindlal ajavahemikul
toimuv tegevus, mille lõppedes peab
olema saavutatud mõõdetav tulemus. Kas aga on võimalik muuta
inimeste väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi paariaastase projekti
jooksul ja kuidas seda mõõta?

See polegi võimalik. Sama probleem
on ka Loodusajakirjade kirjastusel:
ajakirja väljaandmine on ideaalis
alguse ja lõputa tegevus, mitte ühevõi kaheaastane projekt. Aga kuidas
seda süsteemi muuta? Mu meelest
ei tohi leppida tõdemusega, et nii
ongi, olukord ja seadused on sellised. Eks seadusi ole teinud ja vastu
võtnud samuti inimesed.
See, et ettevõtetelt keskkonnatasudena kogutud summad suunatakse
KIK-i kaudu keskkonnateadlikkuse hüvanguks, on iseenesest väga
mõistlik tegu. Aga kui ettevõtted hakkavadki rakendama keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid, mis on väga
hea, siis teisest küljest jääb vähemaks
seda raha, mida kasutada keskkonnateadlikkuse suurendamiseks. Kuid
loota, et ühel hetkel on kõik inimesed
nii teadlikud, et seda tegevust polegi
vaja, on liiga naiivne ja vastutustundetu. Aga mida siis teha?
Praegu rahastab keskkonnaharidust Eestis peamiselt keskkonnaministeerium. Ent keskkonnaharidus
on ka meie hariduse ja kultuuri
oluline valdkond, tagamaks Eesti
riigi säästvat arengut tervikuna.
Keskkonnateadlikkus on tihedas
seoses kodanikuaktiivsusega ning

tarbimisotsustega, mahepõllumajandus aitab hoida nii elurikkust kui
ka luua töökohti, kohalik väiketootmine pakub võimalust lahendada
kogukonnas tööhõiveprobleeme, mis
omakorda aitab suurendada sotsiaalset sidusust ning paremini hakkama
saada. Kõige selle saavutamisele
peaks kaasa aitama meie haridussüsteem, kujundades hoiakuid ja väärtusi ning jagades teadmisi.
Näen praeguses haridussüsteemis
kasutamata ressursse. Loodus- ja tehnoloogiaalane huviharidus on praegu
väga nõrgalt või üldse mitte seotud
meie haridussüsteemi kui tervikuga.
Tegelikult kujundab noort inimest
väga palju just kooliväline tegevus,
sest seal koondutakse ühiste huvide
järgi, mitte koolikohustuse järgi.
Sõpruskonnad moodustuvad neist,
kes jagavad ühiseid väärtusi ning
koos tegutsetakse ühiselt arusaadava
eesmärgi nimel.
Just huvikoolides ja -ringides saab
laps arendada sotsiaalseid oskusi,
tegutseda stressivabas õhkkonnas, kus
ei pea kogu aeg olema teisest parem
ning siin avalduvad tema varjatud võimed ja leiavad rakendust tema huvid.
Matkadel ja laagrites saab kogeda
eluks väga vajalikku meeskonnatööd
ja kaaslaste usaldust, suureneb enesekindlus, areneb kriitiline mõtlemine ja
oskus probleeme lahendada.
Need on olulised oskused, mida
peaks õpetama meie üldharidussüsteem. Selliste huvikoolide tegevus
võiks olla lõimitud meie haridussüsteemi tervikusse. Ja selle asemel et
välja töötada igale üldhariduskoolile
oma valikainete pakett, võiksid õpilased saada valikaineid õppida just
sellistes huvikoolides ja seda võiks
arvestada nende üldhariduse osana.
See oleks igati ressursisäästlik, hoiaks
kokku nii aega kui ka raha. Ehk siis
minu vastus küsimusele, kuidas
edaspidi toetada näiteks loodusajakirjade väljaandmist ning loodus- ja
tehnoloogialast huviharidust: toetus
peaks tulema meie riigilt, kui riik
peab oluliseks säästvat arengut, ja
olema jagatud ka haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi vastutusalasse.
Tegelikult on meil täiesti kasutamata eraettevõtete potentsiaal.
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Saksamaal näiteks toetab üks energeetikafirma järjepidevalt ühte keskkonnaharidusega tegelevat MTÜ-d,
kes selle eest korraldab koolilastele
energeetikateemalisi õppeprogramme. Siinjuures ei nõua firma,
et tema logosid oleks eksponeeritud
ning tema energeetikapoliitikale reklaami tehtud, vaid ta tunneb kohustust aidata kaasa inimeste harimisele.
Ka meil on mõtteid, kuidas seda
toetusskeemi Eestis tööle rakendada,
aga see vajab veel veidi kaasmõtlejate tuge ja võib-olla ka selgitustööd
keskkonnateadlikkuse vallas. Aga
riigi kõrval oleks ettevõtluse tugi
keskkonnaharidusele väga hea ja
kohane. Lõpuks teenib keskkonnaharidus ka jätkusuutlikuma majanduse ja ühiskonna huve. Seda tulebki
laiemalt selgitada.

Tartu loodusmaja on kahtlemata
edulugu, millest võiksid õppida kõik
teised Eesti omavalitsused. Mida
soovitada neile linnadele, kel loodusmaja pole?
Tartu loodusmaja on edulugu sellepärast, et siin on olnud palju toredaid
inimesi, kes on uskunud selle vajadusse ning seda sõnumit levitanud.
Me oleme jaganud ja jagame ka
edaspidi lahkesti oma kogemusi
teiste linnade ja piirkondadega. Tartu
keskkonnahariduse keskuse kui tegevusmudeli vastu on huvi tundnud
nii pealinlased, saarlased, hiidlased
kui ka narvakad. Iga piirkond Eestis
on erinev, ent kui kellelgi on kasu
meie kogemustest ja neid suudetakse
kohandada oma kogukonna tarbeks,
siis meil on selle üle väga hea meel.
Igas linnas ei peagi loodusmaja
olema. Maja iseenesest ei olegi
midagi väärt, vaja on keskkonnatundlikke inimesi, kes usuksid, et
kõike saab ise teha ja muuta. Tartus
on neid inimesi jätkunud. Kui aga
midagi soovitada, siis avatud meelt
ja koostööd: head mõtted ringlevad
heade inimeste ümber ning koos
jõuab rohkem.

Kas loodushuvilisi noori ikka jätkub? Infotehnoloogia või sportimine
võiksid ju olla menukamad?
Loomulik uudishimu keskkonna
vastu on igas väikelapses olemas.

Palju sõltub vanematest, kas seda
huvi märgatakse ja toetatakse. Tartu
puhul võib juba kindlalt öelda, et
uue loodusmaja valmimine on vääristanud meie tegevust: lapsevanemad soovivad oma last selles majas
tegutsemas näha. Enam ei ole loodushuvi midagi sellist, millega tegelemiseks peab varjuma pimedasse
remontimata ruumi või mahutama lapsed ja loomad ühte tuppa.
Loodusmajas soovivad nüüd käia ka
need, kes varem meie olemasolust
ei teadnudki. Ja kui see maja aitab
meil levitada oma sõnumit, siis on
see igati oma ülesande täitnud.
Teisest küljest mõistavad paljud
lapsevanemad, et ühiskonnas hakkamasaamiseks on vaja lapses arendada
oskusi, mida praegu koolist ja arvutist ei saa. Need on meeskonnatööoskus, probleemide lahendamise
oskus, teistega arvestamise oskus. Ja
palju on lapsi, kellele ei sobi individuaalne võistlev elustiil, mida süvendatakse spordiklubides, kus tegeletakse
peamiselt saavutusspordiga. Need lapsed saavad ennast väljendada ja rakendada just loodusmajas.

Oma mälestuste järgi arvan, et
võistlemine looduse tundmises võib
siiski olla edasiviiv jõud: igaüks
tahab oma sõpradest mingis mõttes parem olla ning olümpiaadid ja
võistlused on ju üks võimalus.
Mulle tundub, et tegelikult võisteldakse rohkem iseendaga. Positiivne
uudishimu ja soov ise rohkem teada
saada innustab. Teadmisi hangitakse ju ikka enda jaoks, mitte sõpradele ega õpetajatele. Muidugi on
uhke tunne, kui ma tean rohkem
kui teine, kuid veel võimsam on see
tunne, kui ma saan oma teadmisi
sõpradega jagada ja seeläbi neid targemaks teha.

Mäletan oma noore loodusesõbra
karjääri olulisemate verstapostidena suviseid välilaagreid. Kas neid
nüüdisajal ikka korraldatakse?
Väljasõidud ja laagrid igal aastaajal
on praegugi loodusmaja huviringide
tegevuse oluline osa. Seal õpitakse
üksteist tõsisemalt tundma, leitakse
üles oma tugevad ja nõrgad küljed, kogutakse elamusi ja teadmisi,

rakendatakse kõiki meeli looduse
tunnetamiseks. Seal elatakse tõelist
elu, looduses ja sõpradega koos.

Kas meie lugejad saaksid Tartu
keskkonnahariduskeskust kuidagi
toetada? Näiteks loodushuviline firmajuht või ka lihtsalt loodusesõber?
Meil on loodusmaja fond, mille on
algatanud kunagine loodusmaja
õpetaja Siivi Raju. Sinna kogume
raha, et hankida uusi õppevahendeid, mida lastega loodust uurides
ikka vaja läheb. Praegu on meie suur
unistus saada kokku summa, mille
eest saaks osta ühe linnuvaatlustoru
ja juurde hankida mõned korralikud
kerged binoklid, mida lapsed jaksaksid loodusretkedel kaasas kanda.
Binokkel ja luup on ka praegu esmased looduse uurimise vahendid, millega saab loodust lähemale tuua.
Loodusmaja fond: SA Tartu
K e s kk o n n a h a r i d u s e K e s k u s ,
ak 221019698305, märksõna
„Loodusmaja õppevahendid”.

Kas sul endal keskkonnahariduskeskuse juhatajana jääb aega looduses
käia? Tööd koju kaasa ei võta?
Ega ma sellest ei pääse. Püüan tööd
koju kaasa võtta nii vähe kui võimalik. Eks ma ikka lõpetan ja allkirjastan projektitaotlusi ja aruandeid õhtul
hilja kodus, mõned minutid enne
südaööd, kui tähtaeg on kukkumas.
Samas leian ma aega kaks korda
nädalas joogatrennis käia ja sügavalt
välja hingata. Nädalalõpud veedan
Pokumaa lähedal oma emakodus,
kust pärinevad minu imelised mälestused lapsepõlvest ja ka praegused
looduselamused. Seal olen köögiaknast kaasa elanud loorkullile,
kes väljal jahti peab, ja imetlenud,
kuidas sookured oma poegi lendama
õpetavad.
Seal on meeletu elurikkus, mida
saab lihtsalt nautida. Olen mõned
sealsed vaatlused kandnud ka loodusvaatluste andmebaasi. Oleme
isekeskis mõelnud, et peaksime
hakkama pidama seal nähtud liikide
nimekirja. Võib-olla juba järgmisel
kevadel alustamegi. Selles nimekirjas trooniksid siis ilves, nõmmelõoke,
harivesilik, vaskuss, villimardikad,
pääsusaba, ööviiul ja maatäht. ■
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Kuidas aitab pildigalerii kaasa meie
veekogude uurimisele?
Märt Rahi, Eesti maaülikooli loodusteaduslike kogude projektijuht
analüüsida. Pildigalerii lähtematerjal on kogunenud suures osas nende
põhitöö kõrvalt, sest nõuet veekogusid pildistada ei ole olnud üheski
töölepingus. Samas on neid pildistatud teadmises, et eri aegadel tehtud
fotode võrdlus annab hea koondülevaate nii looduslikest kui ka inim
tekkelistest protsessidest veekogus.
Galeriid sirvides võib kohalik loodushuviline tihti nentida, et pildistada järve samalt kohalt nagu 50
aasta eest pole lihtsalt võimalik, sest
heinamaade asemel on praegu võsa
või mets, suurjärvede liivarandade
asemel laiuvad roostikud.
Peab märkima, et kõnealune pildigalerii pole täiuslik: see ei hõlma
kõiki Eesti veekogusid ja ka ajaliselt
võiks see ulatuda eelmise sajandi
algusse. Praegu on kõige varasemad
fotod möödunud sajandi kahekümnendatest aastatest. Virtuaalsel pil-

Kes loomadest levitavad mürgiseid marju?
Tiit Teder, loomaökoloog, Tartu ülikooli vanemteadur

P

aljudel taimedel on seemned
ümbritsetud mahlaka silmatorkavalt värvunud viljalihaga.
Klassikaliselt seletatakse sellist seemnete pakkimist kui taime kohastumust levitada seemneid lindude või
imetajate vahendusel.
Selles valguses võib tunduda paradoksaalsena, et leidub arvukalt taimi,
kelle viljad näevad kenad välja, kuid
maitsevad kehvasti või on sootuks
mürgised, nagu näsiniinel, salu-siumarjal, maikellukesel või maavitsal,
kultuurtaimedest kartulil. Mõnel liigil, näiteks punasel leedril, on marjad
(aga mitte seemned) valminult söödavad, ent toorelt mürgised.
Selle kohta, miks viljad on toorelt
mürgised või maitsetud, on enamasti
lihtne seletus: taim annab oma parima,
et vältida seemnete ärasöömist enne
nende valmimist. Miks aga jääb osa
vilju mürgiseks ka küpsenult? Selle
paradoksi kohta on pakutud mit38

meid evolutsioonilisi seletusi. Kõigile
organismidele ühtviisi mürgised viljad
võivad olla otstarbekad näiteks siis,
kui taim seemnete levitamiseks teisi
organisme ei vajagi. Viljade mürgisus
võib sel juhul takistada seemnete ärasöömist. On ka oletatud, et mürgises
pakendis läbivad seemned imetajate
seedekulgla kiiremini, see takistab
seemnete seedumist soolestikus.
Tihtipeale on need viljad, mis on
mürgised inimesele ja paljudele teistele imetajatele, siiski söödavad teiste
organismide, eeskätt lindude jaoks.
Analoogia võib tuua seenemaailmast:
„seeneusse” leiame ka meile mürgistest seentest.
On pakutud mitu seletust, miks
mingi taim võiks kasvatada vilju,
mis on imetajatele mürgised, lindudele aga mitte. Üks enim kinnitust
leidnud seletusi lähtub sellest, kui
tõhusad on viljadest toituvad linnud ja imetajad levitama seemneid.

digaleriil on üks oluline eelis: selle
parandamisel ja täiendamisel saavad
osaleda nii professionaalid kui ka
asjaarmastajad. Vanematel piltidel
vajavad tihti täpsustamist koht ja asimuut, paljudel puudub ka ligikaudne
pildistamise aeg.
Digiajastul on pildistamine ja
fotode saatmine muutunud igapäevaseks, nii et värske pildimaterjaliga
pole probleeme. Paljud digikaamerad
lisavad pildifailile ka geograafilised
koordinaadid ning vaate asimuudi.
Kindlasti oleks galerii väärtuslik
täiendus eelmise sajandi algusest
pärinevad fotod (ka piltpostkaardid),
aga nendega tuleb muidugi rohkem
vaeva näha.
Küsimusi ja parandusi saab edastada aadressil: http://vee.kogud.emu.
ee/?do=contact. ■
Nimelt paljude imetajate seedesüsteemis seeduvad nii viljaliha kui ka
seemned. Mõistagi on selline olukord taime leviku seisukohalt ebasoodne. Kui selline organism sööb
enamiku vilju, muutub seemneline
levimine väga ebaefektiivseks. Sel
juhul peaks tekkima tugev loodusliku valiku surve, vältimaks säärast
raiskamist. Nii ongi arvatud, et valiku
survel võib taim evolutsiooni käigus
leida probleemile lahenduse, hakates
sünteesima keemilisi ühendeid, mis
on efektiivsemale seemnelevitajale
kahjutud, teistele aga mürgised.
Sama laadi evolutsioonilise taustaga võivad olla ka vilju moodustavate taimede ogad. Enamasti on
selliste taimede viljad söödavad nii
lindudele kui imetajatele. Sellisel
juhul on imetajate juurdepääs viljadele pärsitud füüsiliselt. ■
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eaduslikule uurimistööle see
otseselt tõesti kaasa ei aita. Ka
aastakümnete eest ilmunud
koguteosed Eesti järvedest ja jõgedest ei teinud seda. Nad olid lihtsalt
kohustuslikud vahekokkuvõtted ja ka
omamoodi aruanded maksumaksjale.
Nüüdseks on need kopsakad koguteosed raamatupoe lettidelt kadunud,
mis näitab, et nende vastu oli huvi,
ja ma eeldan, et sama huvi on ka virtuaalsete pildiraamatute vastu.
Me harjume tasapisi sellega, et
traditsiooniline pabertrükis on hakanud asenduma e-raamatu või veebilehega. Erinevalt paberväljaandest
puudub veebiväljaannetel leht trükivigade loeteluga – neid saab pidevalt
parandada.
Järveuurijate põhitöö on koguda
proove põhjasetetest, füto- ja zoo
planktonist, eri veekihtidest, veetaimedest jms ning neid hiljem

| i n tervjuu |

Aasta looma fotovoistlus

"SUSI JA TEMA TEGEMISED"
Ajakiri Looduses0ber ja
Looduskalender.ee kuu Lutavad
valja fotovoistluse, kuhu on oodatud koik hundipildid. Nii pildid, kus
hunt ise peal, kui jaadvustused
tema tegevusjalgedest. Eriti oodatud on just viimased.
Looduskalender.ee veebilehele
Ules Laetud pildid saavad algusest
peale olema avalikud. llmekamad saavad koha Looduskalendri
hundiaasta uudistevoos. Pilte
avaldatakse nii kaasa saadetud lUhilooga, aga ka ekspertide kommentaaridega. Lisaks
kasutatakse fotosid hundiaasta
uudiseid illustreeriva materjalina ning avaldatakse ka ajakirjas
Loodusesober.

Voistluse piduUk lopetamine
toimub joulukuu alguses ja selle
tapsemast toimumisajast teavitavad Loodusesober.ee ja
Looduskalender.ee

hundiga pildid, hundi tegevusjalgedega pildid ja hundi nimega seotud
temaatikaga fotod.

Nouded pildile
Pildid peavad olema tehtud Eestis.
Ootame voistlusele seni avaldamata Ulesvotteid hundist ja tema
jalgedest. Oluline on Lisada iga pildi
juurde Lu hike, kuni 500 tahemarki
pikk Lugu. Lugu voib olla kas pildi
Ulesvotmise kirjeldus voi siis pildile
tabatud olustiku kirjeldamine.

Auhlnnad
Voitjatele on preemiaks vabalt
valitud varjepaevad seiklusfirma
"360 kraadi" Alutaguse fotovarjes
koos Canon Overalli profitehnika
kasutamisega. Valikus on Canoni
valgusjoulised teleobjektiivid ja
profikered.
Varjesse minnakse koos loodusfotograafi voi hundieksperdiga.
Lisaks mitmed eriauhinnad.

Kategoorlad
Voistlevad tanavu tehtud pildid ja
Uldarvestuses koik voistlusele saadetud Ulesvotted. Eraldi voistlevad

Llsateave:
toimetus@Loodusesober.ee
Loodusesober.ee
Looduskalender.ee

"'""''""'"'"''"~ 0 V E R A L L . E E
looduse
omnibuss
lmdusesomr
autoriõigusLOODUSKALENDER.EE
MTÜ Loodusajakiri
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Nagu sukk ja saabas. Ema haudus ööpäev läbi, käies vaid harva isaselt süüa võtmas

Vöötkakkude pesitsus
Räpina poldril
Toomas Mastik, Kadri Niinsalu

Kõik algas sellest, et 7. aprillil nägime Põlvamaal Räpina poldril kahte
vöötkakku. Siis ei osanud me veel midagi kahtlustada. Järgmisel hommikul
läksime uuesti poldrile, et näha ja kuulda valgeselg-kirjurähni.
40
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asetukas, kus rähni otsisime,
kuulsime järsku vöötkakkude omavahelist suhtlemist.
Siis märkasime selja taga ühe kaku
siluetti ning edasi liikudes leidsime
järsku, et meie ees on kasetüügas
rohkete õõnsustega. Hakkasime läbi
oma fotoaparaatide tüügast üle vaatama. Ja järsku hüüdsime justkui
ühest suust – kakk! Emane vöötkakk
istus õõnsuses täiesti märkamatult ja
tervitas meid oma kudrutava häälega. Tegime mõned fotod ja taandusime tuldud teed. Avastus oli võimas!
Järgmisel päeval käisime taas
samas kohas eemalt piilumas.
Olukord oli endine. Isane istus
sama puu oksal, kus eelmisel päeval, umbes 30 meetri kaugusel pesas
istus emane. Enam me ei kahelnud:
tegemist peab olema pesitsemisega.
Sellest alates jälgisime kakupere
tegevust üle 40 päeva kuni pesakonna äralennuni.
Alguses oli kakupesal ka katus.
21. aprilli tormiga murdus nende
pesatüüka ülemine osa aga täpselt
pesa kohalt ära ja pesa jäi katuseta.
Teine tormisem ilm oli 18. mai paiku.
Siis murdus pesa lähedal kaks puud
ümber, kuid mõlemad nii õnnelikult,
et langesid vaid meetri või paari kaugusele kakupesast.
Lindude avastamise päeval olid
kakkudel ilmselt munad juba pesas.
Neid pidi olema vähemalt neli. Ühe
muna suutsid ilmselt varesed varastada, sest 30. aprillil leidsime pesast
pisut eemalt katkise muna, milles oli
veel loote jäänuseid.
Nii munade kui ka pesapoegade
ajal hoolitses toidu eest ainult isalind.

Enne 21. aprilli tormi oli pesal katus peal

Menüü koosnes vaid hiirtest. Endale
püüdis ta üksnes värsket kraami,
emasele sobis ka „sahvris” hoitud

hiir. Kui emane tegi pesas toidumangumise häält, siis lendas isane kohe
oma „sahvrisse” ja tõi sealt ühe hiire.

Kevadüllatus
Täna [31. märtsil] ennelõunal läksime Räpina poldrile kevadet otsima. Jäime seisma kesk Raigla küla lagedat, et silmapiiri kaeda. Palju oli
hallvareseid, nii põllul kui ka kaugel eemal puude ladvus. Aga üks kuju paistis kuidagi imelik. Jõudsime oma kilomeetri lähemale, enne kui
sai selgeks, et tegemist on vöötkakuga. Imestasime mõne minuti, kuni lind lendas järsult minema.
Naasime pärast lõunat. Kuivanud kasetüügaste peal istus paarkümmend rahulikku hallvarest. Samas oli innuka vileviisi üles võtnud värbkakk ja tüükalt tüükale lendas närviliselt hallõgija. Need linnud olid sisse piiranud vöötkaku. Üsna pea tuli välja, et ühe tüüka otsas istub
veel teine vöötkakk. Jälgisime neid eemalt pool tundi, nad toimetasid päris agaralt ringi ega lasknud end segada ka jahimehest, kes vedas
mootorsaaniga lähedal asuva puki juurde vilja. Tundus, et tegemist on paariga.
Ühel hetkel ilmus emaslind metsast meie ette noore kase latva. Umbes kolme minuti pärast lükkas end kaselt liugu ja prantsatas pajupõõsa alla, kust tabas väga suure roti. Saak käes, lendas tagasi kaasikusse ning hakkas oksal sööma nii isukalt, et karvatuuste lendas igas
suunas. Peagi tuli tema juurde ka isane, kes oli samal ajal veel kaugemal metsa taga laulma hakanud. Linnud istusid ühel oksal ja nautisid
täiega kevadet.
Huvitav-huvitav, kas need kummalised tegelased kavatsevad ka pesa punuda? Poldril käivad praegu kõvad parandustööd, kopp seisab
keset vöötkakkude territooriumit. Ei tea, kuidas nad inimtegevust taluvad?
PAUL HUNT

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

OKTOOB E R 2013 EEST I LOO DUS I585I

41

| PA N I N T Ä H E L E |

Vöötkakk (Surnia ulula) on levinud nii
Euraasia kui ka Põhja-Ameerika okasmetsades ja metsatundras. Euroopas
pesitseb regulaarselt vaid Venemaal,
Soomes, Rootsis ja Norras. Eestis kohtab teda harva, enamasti satub ta siia
talviti. Pesitsusaegseid vaatlusi oli meil
seni teada vaid seitse. Pesaleide oli seni
neli: 1893. aastal leiti pesa koos pojaga
Saaremaal, enne 1897. aastat leiti pesa
Harjumaal Leholas, 1942. aastal märgati
kolme pojaga pesa Tartumaal Ilmatsalu
lähedal ja 1974. aastal lennuvõimestus
paar-kolm poega pesas Loode-Eestis
Nõmmemaal.
Vöötkakk on ligikaudu hakisuurune
lind. Varitsuspaigas, näiteks telefoniposti
otsas istudes, meenutab ta veidi suurt tüsedat hallõgijat, lennul aga suurt raudkulli
oma pika saba, väikeste teravate tiibade
ja kiirete madalate tiivalöökide poolest.
Iseloomulik on rappelend saagijahil:
see on veidi pehmem ja õhulisem kui
tuuletallajal. Erinevalt paljudest teistest
kakkudest tegutseb ta nii päeval kui ka
videvikus.
Vöötkakk kuulub kolmandasse kaitsekategooriasse.

Alguses võis poegade koorumist aimata üksnes emase käitumise järgi. Esimene pea kerkis üle
„rõduääre” umbkaudu tosin päeva pärast koorumist

Seejärel kutsus ta emase pesalt ära ja
andis toidu talle pesast umbes 20–30
meetri kaugusel üle. Emane sõi kiirelt kõhu täis ja lendas kohe pesale
tagasi.
Aeg-ajalt kimbutasid pesal istuvat
ema ja eemal istuvat isa varesed. Kui
isasel „üle viskas”, siis tegi ta üksinda
varestele „üks null”.

Esimene poeg koorus arvatavasti
2. või 3. mail. Seda järeldasime emase
käitumisest. Pärast söömist ei istunud
ta enam kohe pesale, vaid oksendas
pessa. Poegi ei olnud veel näha, aga
vaikse ilma korral oli kuulda hästi
õrna piiksumist.
Pojad koorusid ilmselt mõnepäevaste vahedega ja kokku oli neid
42

kolm. Kui pojad olid koorunud, siis
tõi isane toitu enamasti pesa lähedale. Emane lendas pesalt ära, võttis isaselt hiire, lendas sellega tagasi
pesale ja hakkas poegi toitma. Vahel
harva tõi isane toidu ka otse pessa.
Toit pisteti suhu sellele pojale,
kes oli kõige lähemal ja toidu enda
nokka haaras. Kõige väiksem poeg
sai kõvasti nügida ja vahel tallati
päris jalge alla. Vahepeal isegi muretsesime, mis temast saab.
Poegade räppetombud sõi emane
ära. Mõistatuseks jäi ainult see, kuhu

Toit pisteti suhu kõige lähemale ja kõige
innukamale järeltulijale. Väikseim sai kõvasti
nügida ja vahel tallati päris jalge alla

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I586I EEST I LOO DUS OKTOOB E R 2013

| PA N I N T Ä H E L E |

Mai lõpus ukerdasid pojad juba pesa lähedal mahalangenud puutüvedel

said noorte väljaheited, sest pesaalune oli väga puhas.
Esimene poeg ronis pesast välja
ilmselt 26. mail. Ta jalutas pesa
lähedal mahalangenud puutüvedel. Mõnepäevaste vahedega ronisid
pesast välja ka teised pojad.

Vanim poeg tegi esimese lennukatse 1. või 2. juunil. See oli
30-meetrine õhulend maandumisega maha. Keskmine poeg õppis
lendama 5. või 6. juunil. Viimast
korda nägime linde 10. juulil. Siis

olid noored juba väga aktiivsed ning
tegutsesid puulatvades, jahil käisid
siiski vanalinnud.
Kogu nende pesaelu jälgimise aja
olid mõlemad vanalinnud väga julged ega näidanud kordagi üles vaenulikkust. Oli võimalik hiilida, hiljem
lausa jalutada isasele kolme kuni viie
meetri kaugusele ja ta ei teinud teist
nägugi. Võisime seal teda tunde jälgida, ent ta ei lasknud ennast meist
häirida. Tegi oma igapäevaseid toimetusi: magas, kuulatas krabinaid,
püüdis hiiri.

Pika saba ja teravate tiibade poolest
meenutab vöötkakk lennul raudkulli

Kui kõik pojad olid juba pesast
väljas, märkasime kord üht neist
ühel tüükal. Hiilisime vaikselt talle
lähemale. Seepeale tõi ema vaid korraks kuuldavale hoiatushäälitsuse ja
see oligi kõik. Kui emalind veendus,
et ohtu pole, usaldas ta poja meie
lähedale ja läks ise süüa tooma. Poeg
oli väga julge ja uudishimulik ning
tundis huvi kaamera häälte vastu. ■
Toomas Mastik ja Kadri Niinsalu on linnuhuvilised ja loodusesõbrad, kelle meelistegevus on jäädvustada Eestimaa loodust.
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Põhja-Ameerika
puuhiiud
Hendrik Relve

P

õhja-Ameerika suurimate
mõõtmetega puud paiknevad
enamjaolt mandri lääneosas
Vaikse ookeani lähedal. Hiidpuid leidub enamasti Rannikuaheliku läänenõlvadel, kuhu kanduvad ookeani
kohal tekkinud niisked õhumassid.
Selle ala lõunaosas, California osariigis, on teada kaks rekordpuud. Üks
neist on kindral Shermani nime kandev mammutipuu (Sequoiadendron
giganteum), keda peetakse maailma
suurima tüvemahuga puuks. Seda
hiidu on mul olnud võimalus ka
mõõta [1].
Teine puu on maailmas esirinnas
oma kõrguse poolest: tegu on ranniksekvoiaga (Sequoia sempervirens),
keda tuntakse Hyperioni nime all.
Möödunud aastal mõõdeti tema kõrguseks 115,6 meetrit [2].
Suuremat osa kogu tohutu pikast,
kuid võrdlemisi kitsast metsade
ribast, mis ulatub Alaskast põhjas
kuni San Francisconi lõunas, nimetatakse üldiselt Põhja-Ameerika
vihmametsade regiooniks. Kliima
poolest jääb regiooni lõunapoolne
osa lähistroopikasse ja põhjapoolne
parasvöötmesse.
Põhja-Ameerika parasvöötme vihmametsi peetakse maailma ulatuslikemaiks: nad hõlmavad poole kõigist
parasvöötme vihmametsadest (¥ 2).
Selliseid metsi leidub väheldastel aladel veel näiteks Lõuna-Ameerikas,
Austraalias ja veidi isegi Euroopas.
Ka sealsete puude mõõtmed on
tihti suuremad kui mujal paras44

FOTO: KÜLLI RELVE

Ameerika Ühendriikides pidavat kõik olema suurem kui mujal maailmas. Mõne
okaspuuliigi puhul peab see arvamus tõesti paika. Tänavu augustis käisime
USA-s Olympicu rahvuspargis mõõtmas hiidpuid.

¥ 1. Forksi hiidelupuu (Thuja plicata) on maailma jämedaim elupuu. Selleks et seada
mõõdulint ühtlaselt ja täpselt tüvega risti, on vaja mitut mõõtjat. Mõõdulint peab olema hulga
pikem kui Eesti puurekordite mõõtmise korral. Saime hiidelupuu tüve ümbermõõduks 19
meetrit. Fotol on puud mõõtmas (vasakult paremale) Toomas Vikerpuur, Hendrik Relve ja Maie
Vikerpuur

vöötme vihmametsades. Kõige
enam puuhiide leidub Kanadas
Briti Columbia provintsis ja USA-s
Oregoni ning Washingtoni osariigis.

Andmeid leiab USA suurte puude
riiklikust registrist. Enne kui tänavu
augustis reisile asusime, olin hoolega kogunud teavet huvipakkuvate
puude mõõtmete, asukoha ja ligipääsetavuse kohta. Sageli sisaldab nii
mõnigi allikas vastukäivaid andmeid.

Kõige ühtlasem ja rikkalikum, ühtlasi kergesti kättesaadav andmebaas
on nn suurte puude riiklik register
(National Register of Big Trees).
Seda registrit haldab väga
arvuka liikmeskonnaga vabaühendus Ameerika Metsad (American
Forests), kelle üks tegevusala on kirja
panna andmed tähelepanuväärsete
mõõtmetega puude kohta USA-s.
Allorganisatsioone ja liikmeid leidub
peaaegu kõigis USA osariikides, kus
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tihtipeale peetakse omaette rekordpuude andmebaasi.
Kui võrrelda Põhja-Ameerika
mõõtmismetoodikaid ja rekordpuude
pingeritta seadmise põhimõtteid
Euroopa omadega, ilmneb mõistagi
erinevusi. Nii puude kõrgus kui ka
tüve ümbermõõt on esitatud teistsugustes mõõtühikutes: jalgades ja tollides. Puu ümbermõõtu mõõdetakse
4,5 jala ehk 1,35 cm kõrguselt maapinnast. See on siiski peaaegu sama
kõrgus, mis on tavaks Euroopas: 1,3
meetrit maapinnast.
Suurem erinevus seisneb rekordpuude järjestamises. Kui Euroopas
seatakse puuhiiud tavaliselt ritta eraldi
tüve ümbermõõdu ja kõrguse järgi, siis
Ameerika Ühendriikides kujuneb pingerida punktide alusel. Punktisumma
hõlmab andmeid tüve ümbermõõdu,
puu kõrguse ja võra ulatuse kohta.
Iga näitaja annab teatud arvu punkte,
need liidetakse kokku ja seejärel koostatakse pingerida.
Meie meeskond tegi mõõtmisi siiski
Euroopa standardite järgi. Suurimatel
puudel kavatsesime mõõta kõrguse
ja tüve ümbermõõdu (1,3 meetri
kõrguselt maapinnast, vajaduse
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¥ 3. Selliseid läänetsuugasid (Tsuga heterophylla) kohtasime oma retkedel sageli.
Kuigi fotol olev puu on jämedam kui mistahes okaspuu Eestis, ei küündinud ta selle liigi
rekordjämeduseni. Tüsedaima läänetsuuga tüve ümbermõõt ulatub üle kaheksa meetri. Puu
kõrval seisab geodeet Toomas Vikerpuur
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¥ 2. Suurem osa parasvöötme vihmametsi
jääb Põhja-Ameerikasse

korral mujalt). Kõrgust ja ümbermõõtu võrdlesime enamikul juhtudel Ameerika suurte puude riiklikust
registrist saadud andmetega, mida
pidasime ametlikuks teabeks.
Oli ette teada, et puuhiiud on
märksa suuremad kui Eestis, ühtlasi
asuvad sealsed uhkused sageli keerulisel maastikul. Neid asjaolusid silmas
pidades oli meil kaasas mitmekesine mõõteriistade kogu. Paksemate
tüvede tarvis oli 30 meetri pikkune
mõõdulint, laserkõrgusmõõtja või-

maldas mõõta näiteks saja meetri
kõrgusi latvu, varustusse kuulusid
ka altimeeter ja GPS-seade.

Väsitav retk USA jämedaima kuldküpressi juurde. Puudejahi piirkonnaks valisime USA Washingtoni
osariigi Olympicu rahvuspargi (vt
asukohta ¥ 2). Selles üsna Kanada
piiri ääres asuvas ulatuslikus rahvuspargis (pindala 373 380 ha) on
säilinud põliseid ja võimsaid parasvöötme vihmametsi; tänapäeval on
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¥ 4. USA jämedaima kuldküpressi (Chamaecyparis nootkatensi) tüve ümbermõõt 1,3 meetri
kõrguselt maapinnast on 13,3 meetrit

need nii USA-s kui ka Kanadas väga
haruldased kooslused.
Esmalt suundusime Quinaulti järve
ümbrusesse Olympicu rahvuspargi lõunaosas. Seda paika nimetatakse vihmametsa hiiglaste oruks. Kusagil mujal
maailmas, isegi troopilises piirkonnas,
ei leidu vihmametsas nii väikesel alal
võrreldavat hulka rekordmõõtudega
puuliike. Siin kandis pidi kasvama
koguni neli maailma rekordpuud:
kõige jämedam ebatsuuga, tsuuga,
kuusk ja elupuu. Peale nende veel
USA jämedaim nutka ebaküpress ja
USA jämedaim läänetsuuga. Kõigi hiiglaste juurde ei oleks me kuidagi jaksanud matkata. Nõnda jätsime kõrvale
enamiku kaugel mägedes kasvavatest
üksikutest hiiglastest: nendest käisime
uurimas vaid üht kuldküpressi.
Kui olime pärast pikka ja väsitavat matka jõudnud rekordjämeda
nutka ebaküpressi ehk kuldküpressi
(Chamaecyparis nootkatensi) juurde (¥ 4),
tundsime pisut pettumust. Muidugi oli
selle tüvi isegi silmaga hinnates märksa
kogukam kui Eesti jämedaimal, TammeLauri tammel, aga puu latv oli murdunud ja enamik võrast kuivanud.
Väga mägine reljeef tegi meie mõõtetöö keerukaks. Siiski õnnestus kahelt
küljelt leida koht, kust paistis nii murdunud ladva kõrgeim tipp kui ka tüve
46

alaosa. Nii läks meil korda mõõta puu
keskmiseks kõrguseks 39,7 meetrit
(ametlik mõõt on 41,3 m).
Tüve ümbermõõdu mõõtsime kõigepealt 1,3 meetri kõrguselt maapinnalt, kuid ka siin segas mõõtmist järsk
kallak. Kallaku keskelt saime puu
ümbermõõduks 13,3 meetrit. Samas
oli ilmselge, et tegu oli tüve jämenenud juurmise osaga. Teatavasti on
tüve ümbermõõtu alati korrektsem
mõõta sealt, kus jämenenud juurmine
osa lõpeb ja algab enam-vähem ühtlase jämedusega tüveosa.
Ent kuldküpressil, nagu hiljem
teistelgi puudel, oli see raskendatud.
Meie ees oleval puul lõppes juurekael
alles 2,7 meetri kõrgusel maapinnast.
Juurtel turnides saime hoopis tagasihoidlikuma ümbermõõdu: 8,5 meetrit. Selle puu ametlik ümbermõõt on
aga 11,5 meetrit (mõõdetud 1979),
mistõttu järeldasime, et ameeriklased
olid oma tulemuse saanud meie kahe
mõõdukõrguse vahepealt.
Samas tundub, et siinsete väga
jämedate ja ebakorrapäraste tüvede
puhul on kasvõi 20-protsendine
mõõtude kokkulangevus päris hea
tulemus. Eesti oludes oleks selline erinevus loomulikult lubamatu: ümbermõõdu puhul jääb meil lubatud viga
ühe protsendi piiresse.

Kuigi kõnealuse nutka ebaküpressi
mõõtmed ja välimus olid siinsete
teiste hiidudega võrreldes tagasihoidlikud, oli retk puuni ja tagasi elamusrikas. Sellel päeval olime teel üheksa
tundi ja kõndisime järskudel mägiradadel (vertikaalsete kõrguste vahe
750 m) kokku 21 kilomeetrit.
Neis kõrvalistes paikades on kerge
ära eksida, kuid GPS-seade aitas seda
vältida. Nägime tõeliselt majesteetlikke puistuid. Kui võrdlesin neid
mõttes varem nähtud parasvöötme
vihmametsadega Austraalias, UusMeremaal ja Lõuna-Ameerikas, polnud kahtlust, et siinsed on märksa
võimsamad. Enamasti kasvasid neis
metsades mertensi tsuugad (Tsuga
mertensiana), läänetsuugad (Tsuga
heterophylla), hiidelupuud (Thuja
plicata) ning teised okaspuuliigid.
Okaspuuliike on palju rohkem kui
Euroopa metsades.

Puuhiiud Quinaulti järve ääres.
Quinaulti järve lõunakaldal leidsime
kerge vaevaga üles sitka kuuse (Picea
sitchensis), keda peetakse kogu kuuskede perekonna kõige jämedamaks
puuks maailmas (¥ 5).
Täies elujõus kuuse maapinnalähedane osa koosnes hiidmadudena
looklevatest juurepundardest, taeva
poole kõrgus uskumatult jäme tüvi.
Puu paikneb võrdlemisi tasasel maal,
seepärast oli seda üsna lihtne mõõta.
Standardkõrguselt (maapinnast 1,3 m)
saime ümbermõõduks 16,6 meetrit.
Teise ümbermõõdu võtsime juurmise jämenenud osa kohalt ehk 2,4
meetri kõrguselt. Sealt oli mõõdulinti
ümber tüve seada üksjagu keeruline,
sest kohati tuli puujuurel liikuda
kui akrobaat, ent tulemuseks saime
12,7 meetrit. Seega, kahe ümbermõõdu vahe on tervelt neli meetrit.
Riikliku registri andmetel pidi tüve
ümbermõõt olema 17 meetrit. See oli
saadud samalt kõrguselt kui meie esimene mõõtmine: andmed klappisid
küllalt hästi.
Sitka rekordkuuse kõrguse mõõtmist hõlbustas asjaolu, et puu lähedal olid avarad lagendikud. Nõnda
sai mõõta kahelt poolt puud üle 70
meetri kauguselt ning tulemused näitasid, et kuuse keskmine kõrgus on 59
meetrit. See ei erinenud kuigi palju
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riikliku puuregistri andmetest: seal on
tema kõrguseks märgitud 63 meetrit.
Olgu lisatud, et siinne sitka kuusk
on küll maailma jämedaim, kuid mitte
kõige kõrgem. Kõrgeimate teadaolevate sitka kuuskede ladvad USA-s ja
Kanadas küündivad üle 96 meetri.
Jämedaima ja kõrgeima eba
tsuuga, täpsemini rohelise ebatsuuga
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
var. menziesii; ¥ 7) otsing ei läinud
aga sama lihtsalt. Nimelt kasvavad
kõik rekordebatsuugad Quinaulti
järve juures samas metsatukas keeruka reljeefiga mägimaastikul, kusjuures neist kõige võimsam pole
tähistatud. Pidime ta ise üles otsima.
Selleks kõndisime kõigepealt
mõnesaja meetri laiuse metsaosa
läbi ja valisime hõredalt paiknevate
puuhiidude hulgast silma järgi välja
kõige võimsamad: neid sai viis.
Mõõtmiste käigus selgus, et kolmel küündis tüve ümbermõõt üle
kümne meetri ja kõrgus üle kaheksakümne meetri. Seega on nad võrreldavad meie Olümpia hotelliga
Tallinnas (84 m kõrge).
Siingi pani mägine reljeef meid
üksjagu proovile. Tihti oli võimatu
leida punkti, kus kogu tüvi ära paistaks. Tuli kasutada kombineeritud
võtteid, mõõta tüve kõrgust osade
kaupa ja võtta appi altimeeter, et
määrata maapinna kõrgust. Niimoodi
mõõtes ja rehkendades saime lõpuks
ka tulemused, kuid kindlasti ei ole
need niisama täpsed kui näiteks sitka
kuuse puhul. Muu hulgas takistas
ümbermõõdu võtmist üle pea ulatuv
tihe võsa ning nõlvade järsud kalded.
Keegi ei pääsenud nahamarrastusteta.
Mõnikord osutus probleemiks see,
et sajandivanuste ebatsuugade juurmiste osade ümber oli kuhjunud
aukartustäratav kõdukiht, millest
omakorda kasvas välja noori puid.
Kõigi nende raskuste kiuste saime
rekordpuu siiski selgitatud. Selle eba
tsuuga keskmiseks kõrguseks mõõtsime kahest eri ilmakaarest 88,4
meetrit. Tüve ümbermõõt tuli kahe
meetri kõrguselt: 11,6 meetrit. Niiöelda õigelt ehk 1,3 meetri kõrguselt
on tüvi 13 meetri jämedune. Ent see
on väga ligikaudne tulemus, kuna
juurmist osa kattis polstrina tüse kõdukiht ja segasid ka kännuharude vahelt
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¥ 5. Maailma jämedaima sitka kuuse (Picea sitchensis) tüvi on meie mõõtmise järgi 16,6
meetri tüsedune (1,3 meetri kõrguselt). See puu on kõige jämedam kuusk maailmas

kasvavad noored puud. Kõrvutades
neid mõõtusid riiklikus registris toodud andmetega (kõrgus 92 m ja tüve
ümbermõõt 12,9 m), on meie saadud näidud siiski küllaltki lähedased.
Ilmselt olimegi üles leidnud siinse metsaosa ametliku rekordpuu.
Tuleb märkida, et siinne ebatsuuga
ei ole siiski maailma suurim. Tüve
ümbermõõdu poolest jämedaim ebatsuuga asub mõnekümne kilomeetri
kaugusel mägedes. Selle Queetsi

ebatsuuga nime all tuntud puu tüve
ümbermõõt on veidi üle 13,5 meetri.
Peaaegu sama jäme ebatsuuga on
teada Kanadas Vancouveri saarel.
Maailma kõrgeim praegu elus olev
ebatsuuga on aga mõõdetud USA-s
Oregoni osariigis. Doeneri ebatsuuga
nime all tuntud puu kõrguseks on
puuronijad mõõtnud 109 meetrit.
Kõigist maailma puudest jääb ta kõrguse poolest alla vaid mõnele ranniksekvoiale.
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saime tüve ümbermõõduks 19 meetrit. Tüves haigutas tohutu õõnsus,
mis nägi seest välja kui müstiline,
hämar ja avar tuba. Puu võra oli peaaegu kuivanud, vaid üksikud ladvatutid olid haljad.
Selle hiidelupuu kõrgust oli võimalik kontrollida üpris harukordse
meetodiga. Nimelt paistis otse tüve
kõrval seistes läbi hõreda võra kõrgeim ladvaots kenasti välja. Nõnda
tuli vaid laserikiir otse üles kõrgeima
ladvaoksani suunata. See mõõtmisviis andis Quinaulti hiidelupuu keskmiseks kõrguseks 44 meetrit (¥ 8).
Riikliku registri andmetel on selle
puu tüve ümbermõõt 19,3 meetrit
ja kõrgus 53 meetrit. Niisiis ühtis
ümbermõõt meie tulemusega suurepäraselt, seevastu kõrguste vahe
tuli kummaliselt suur, tervelt üheksa
meetrit. Põhjus võib peituda asja-

¥ 6. Rohelise ebatsuuga (Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii) tüve
ümber on näha ligi kahe meetri kõrgune
paksu kõdukihiga ümbritsetud puu juurmine
osa, selle peal saab lausa kõndida. Meie
meelest ei ole sel juhul piisav mõõta tüve
ümbermõõt vaid 1,3 meetri kõrguselt
maapinnast. Sestap mõõtsime ta üle ka sealt,
kus algab enam-vähem ühtlane tüveosa.
Fotol uurivad puud Maie Vikerpuur (vasakul)
ja Külli Relve (paremal)

Maailma jämedaim elupuu. Elupuu
liikidest kasvavad suurimateks hiid
elupuud. Nendest pidid kolm kõige
jämedamat asuma Olympicu rahvuspargi edela- ja lääneosas. Andmed
puude mõõtude kohta on paraku eri
allikates erisugused. Sestap otsustasime nad kõik ise üle mõõta.
Esimene hiidelupuu, keda kirjandusallikates kõige sagedamini
maailma jämedaimaks elupuuks peetakse, kasvab Quinaulti järve läänekaldal. Kõigepealt võtsimegi suuna
sinna. Leidsime ta lühikese tõusu
järel mööda järsku nõlva. Juba silmaga hinnates oli selge, et tema tüvi
on jämedam kui siin varem mõõdetud okaspuuliikidel. Rinnakõrguselt
¥ 7. Meie mõõdetud suurima rohelise
ebatsuuga kõrgus oli 88,4meetrit ja
tüve ümbermõõt kahe meetri kõrguselt
maapinnast 11,6 meetrit
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üle poolesaja kilomeetri loode poole
ning ekselda kitsastel metsateedel.
Kõige enam vaeva nõudis Nolani
oja lähedal kasvav elupuu, keda
tuntakse Forksi elupuuna (¥ 1).
Tema tüve ümbermõõt osutus täpselt niisama suureks kui Quinaulti
elupuul: 19 meetrit. Kolmanda,
Kalalochi lähedal asuva hiidelupuu
tüve ümbermõõduks saime aga pisut
rohkem: 19,3 meetrit (¥ 9).
Kentsakal kombel ilutses kõigi
kolme elupuu juures silt, mis kuulutas, et just siin asub maailma jämedaim elupuu. Meie mõõtmiste põhjal
tuli tiitel anda siiski Kalalochi hiid
elupuule, ehkki napi edumaaga. Ka
temal oli enamik võrast kuivanud.
Seevastu tüvi oli erakordselt pilkupüüdev, koosnedes eri tooni ja jämedusega omavahel kokkukasvanud
ning põimunud ribadest.
Oleme Ameerika hiidpuude mõõtmisretkest mõndagi juurde õppinud.
Esiteks adusime, kui tohutult võimsaks võivad mõned puuhiiud kuskil maakera nurgas kasvada. Teiseks
kogesime, et võrreldes kodumaiste
puurekorditega on neid tihti palju
keerulisem mõõta. ■
1. Relve, Hendrik 2011. Rännates Ameerika metsades. – Eesti Mets 3: 40.
2. Relve, Hendrik 2012. Kuidas mõõta kõrgeid
puid? – Eesti Loodus 63 (10): 588–591.

¥ 8. Quinaulti hiidelupuud peetakse ligi
tuhande aasta vanuseks. Puu on peaaegu
kuivanud. Mõõtsime ta kõrguseks 44 meetrit
ja tüve ümbermõõduks 1,3 meetri kõrguselt
maapinnast 11 meetrit
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Hendrik Relve (1948) on Eesti põlispuude uurija,
ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.

olus, et ametlikud mõõtmisandmed
pärinevad üle poole sajandi tagusest
ajast: arvatavasti oli suur osa ladvast
vahepeal ära murdunud.
Teisi hiidelupuid ei olnud
Olympicu rahvuspargist aga sugugi
kerge üles leida. Selleks tuli sõita
¥ 9. Kolme maailma võimsaimat hiidelupuud
üle mõõtes selgus, et jämedaim nendest on
põneva tüve kujuga Kalalochi hiidelupuu.
Tema tüve ümbermõõt on 1,3 meetri kõrguselt
maapinnast 19,3 meetrit. Fotol hoiavad
mõõdulinti Toomas Vikerpuur (vasakul) ja
Hendrik Relve (paremal)
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Noor leinaremmelgas ’Chrysocoma’ Mati Laane aias

Muudatusi
salikoloogias
Mati Laane

Salikoloogia on õpetus pajudest ja remmelgatest: ühed on põõsad, teised
puud, kuigi kuuluvad samasse perekonda (Salix). Pajud on meie floora kõige
liigirikkam puittaimeperekond. Ent pajud muutuvad alatasa, muteeruvad ja
evolutsioneeruvad, annavad hübriide ja variatsioone, nii et mitut ühesuguste
tunnustega isendit on isegi samas võsas raske leida. Seda on looduses
ühtpidi põnev jälgida, teistpidi on segadust väga raske süstematiseerida.
Salikoloogid vaidlevad lõputult ja paljud pandud nimetused lähevad ajalukku
vaid sünonüümidena.
50
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Hõberemmelga põlisteks looduslikeks kasvukohtadeks on kahtlusega peetud Koiva jõe ja Endla järve
kallast, rabedat remmelgat olevat
looduslikult leitud Viljandimaalt ja
läänesaartelt.
Enamasti leidub neid remmelgaid
siiski kultuuris või naturaliseerunult ja võib-olla on ka looduslikeks
arvatud populatsioonid saanud siiski
alguse näiteks mõisaparkide puudest. Soomes rabedat remmelgat
floora hulka ei arvata ja lätlasedki
on kahelnud, et neid Eesti flooras leiduks. Seega on meie flooras kindlalt
kaks pärismaist remmelgaliiki: raagja raudremmelgas. Esimesel on tuhmid, teisel läikivad lehed.
Põõsaspajud levivad enamasti
vegetatiivselt, mille puhul teistsugused isendid tekivad mutatsioonidena,
mitte ristudes. Remmelgad levivad
üldjuhul seemnetega, neid on lihtne
ristata ja tavaliselt hübridiseeritaksegi remmelgaid omavahel, harvem
ka pajudega.
Suur remmelgate süstemaatika
klaarimine, eriti iluaianduses, algas
siis, kui Venemaa teaduste akadeemia Uurali osakonna salikoloog Irina
Beljajeva tõestas, et Põhjamaades
tuntud rabe remmelgas polegi üldse
puhas liik, vaid liikidevaheline hübriid: Salix alba (hõberemmelgas) ×
Salix euxina = Salix ×fragilis.
Rahvusvahelises taimenimede
indeksis on 2009. aastal registreeritud uus remmelgaliik Salix euxina
I. Belyaeva. Varem oli see takson
kirjeldatud kui rabeda remmelga teisend var. decipiens. Uut liiki tunnistavad ka Ameerika ja Euroopa taimede
andmebaasid.
Liigi areaal on esialgu määratud
küllaltki väikesena Mustast merest
põhja pool. Nüüd tuleb ka selle uue
registreeritud liigiga kunagi ammu
ristudes tekkinud hübriidliigile anda
uus nimi. Esialgu on selleks S. ×fra
gilis ning S. fragilis jääb edaspidi
ainult vanaks sünonüümiks, nagu ka
senine hübriidliik S. ×rubens, mis on
hõberemmelga ja rabeda remmelga
ristandite teaduslik nimetus.
Lisan selgituseks, et uus hübriidliigi nimetus antakse ainult kahe
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E

estis on enamasti kõne all
neli kodumaist remmelgaliiki.

’Chrysocoma’ Haapsalus Väikese viigi läänekaldal

kindlaksmääratud liigi omavaheliste
hübriidide (kloonide ja sortide) rühmale. Kui mingi hübriidliigi isendit
ristatakse kolmanda liigi või teise
hübriidiga, tuleb jälle nimetada uued
hübriidliigid. Kui üht või mitut hübriidi vanemat täpselt ei teata, tuleb
uus kloon kuulutada perekonnasiseseks hübriidiks või kultivariks,
näiteks antud juhul, vähemalt ajutiselt, Salix ’Bullata’, mitte S. fragilis
’Bullata’.
Eestis on tava, et teadusliku nimetuse muutudes ei pea eestikeelset
nimetust muutma, kui takson jääb
samasse perekonda. Nii on hübriidliik eesti keeles ikka rabe remmelgas,
samuti selle hübriid hõberemmelgaga
punakas remmelgas – üks meie linnades levinud ja armastatud rippoksaline remmelgas, näiteks Tallinnas
Ristiku tänava puiestee koosseisus.

Leinaremmelgad on veekogude,
linna- ja kodukujunduses oma välislaadi tõttu ääretult olulised. Ent nende
süstemaatika ja kasvatamise võimalused on Eestis küllaltki keerukad.
Enamiku remmelgate oksad hakkavad vanaduses rippuma, kuid noorte
puude rippoksalisus on saadud, ristates
emataimi babüloni remmelgaga.
Babüloni remmelga nimetas Karl
Linné 1738. a Hollandi aeda toodud isendi järgi, kuid see isend
hukkus peatselt. Kõiki Euroopas ja
Ameerikas levinud babüloni remmelgaid peetakse ühe väidetavalt 1748.
aastal Tigrise jõe kaldalt Inglismaale
toodud puu järglasteks (klooniks).
See on alati ainult emasurbadega
ning ta võrsed on pruunid, mitte kollased. Hiljem on see kloon nimetatud
sordiks ’Babylon’; meie kliima jaoks
on ta liiga külmaõrn.
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Looklevad võrsed Uurali-rühma raagus remmelga kultivaril

Seni oleme aiakujunduseks leinaremmelgana reklaaminud soojast Euroopast sisse toodud babüloni
ja hõberemmelga kollasevõrselise
teisendi ristamisel saadud hübriidsorti S. ×sepulcralis ’Chrysocoma’
(S. alba var. vitellina (’Vitellina’) ×
S. babylonica). Olen seda ise paarkümmend aastat kasvatanud ja levitanud. Algse pistoksa tõi Tiit Juhani
mulle Wisley botaanikaaia arboreetumist Inglismaalt. Puu talub hästi
Kloostrimetsa kliimat, kuid on hädas
tüvehaigustega, mis võivad olla seotud külmakahjustustega. Mul ei ole
tagasisidet, kuidas minu puu sajad
järglased on mujal Eestis kohanenud. Soomes igatahes ei olevat ükski
’Chrysocoma’ pidama jäänud.
Eestis ja Soome Mustila arboreetumis on häid kogemusi babüloni ja
rabeda remmelga rippoksalise hübriidiga (S. ×pendulina ’Blanda’ või
’Elegantissima’). Nende kahe liigi
omavahelisi hübriide on süstemaatikas nimetatud mitmeti: S. ×pen
dulina Wenderoth, S. ×elegantissima
K. Koch ja S. ×blanda Andersson.
52

Neist esimene on prioriteetne, kuid
nüüd tuleb rabeda remmelga hübriidiks kuulutamise tõttu võtta ka
nende hübriidide puhul tarvitusele
uus nimetus. Eestis kasvab võimsaid nn pendulina-leinaremmelgaid
Viimsis rannarahva muuseumi õuel
ja ümbruses.
Nõukogude ajal (1975) tõi Rudolf
Reimann (1909–1993) Ukrainast
Sofijevka dendraariumist kaasa leinaremmelga oksi. Harju Arukülas
kasvas see kloon 35 aastat, vaid väga
külmadel talvedel said viimaste aastate võrsed külmakahjustusi. Rudolfi
kingitus Laine Lepale (1918–2007) –
puu kännuvõrsest kasvanud isend –
kasvab Linnu teel Tallinnas praegugi.
Kindlasti on seda leinaremmelga
klooni säilinud Eestimaa paljudes
aedades, sest need kaks aeda olid
aastakümneid populaarseimad aiad
Tallinna kandis.
Sofijevka dendraariumi praeguse
kataloogi järgi on puu istutatud
1950. a ja tema nimi on ’Vitellina
Pendula’, maailmas peetakse seda
nüüd S. ×sepulcralis ’Chrysocoma’

sünonüümiks. See sort aretati ja
avalikustati 1888 Späthi puukoolis Berliinis. Algul turustatigi seda
S. vitellina pendula nova nime all,
kuni 1908 sai ametlikuks nimeks
’Chrysocoma’.
Ameerikas tuntakse hõbe- ja
babüloni remmelga hübriide rohkem nime all ’Tristis’ (ld ’kurb’).
Nüüdismeetoditega on tõestatud, et
selle nime alla on liidetud vähemalt
Ameerikas nelja ristluse tulemused
nende liikide vahel. Sünonüümidena
kasutatakse nimetusi S. ’Sepulcralis’,
S. ×chrysocoma, S. alba ’Vitellina
Tristis’ jt.
Ühed kenamad ja siin suhteliselt
talvekindlaks osutunud leinaremmelga ’Chrysocoma’ isendid või hübriidid kasvavad Haapsalus Väikese
viigi läänekaldal. Need sinna istutanud naabermaja pererahva jutu
järgi olevat algpuu toodud Haapsallu
1960. aastatel Stockholmist, kuid on
nüüdseks hävinud. Sagadi mõisa
isendi kasvatamiseks tõi Urmas Kaja
pistoksa Aaspere kooli juhatajalt
Voldemar Nagelilt Võiperest.
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dendroloogilt Raimonds Cinovskiselt.
Ta oli need sordid hankinud Moskva
botaanikaaiast, kuhu need olid toodud kusagilt Uuralist. Sordid olid
huvitava võraga ja külmakindlad,
hakkasin neid paljundama ja levitama. Et neid nimetuid sorte polnud
ametlikult registreeritud, pidin etiketile siiski mingi nime kirjutama ja
„Iluaianduse käsiraamatus” olen neid
tutvustanud kui ’Ural 1’, ’Ural 2’ ja
’Ural 3’.
Nüüd, otsides internetist uusi teateid rabeda remmelga kohta, leidsin,
et need sordid on aretanud salikoloog Irina Beljajeva (snd 1957) isa
Venjamin Šaburov (1926–2010),
kes varem oli olnud Sverdlovski
(Jekaterinburgi) botaanikaaia direktor. Šaburov on aretanud üle 20
remmelgasordi, kuigi need on rahvusvaheliselt ilmselt tänini registreerimata.
Õnneliku kokkusattumusena on
ka aretaja pandud sordinimed numbritega, nii et minu ’Ural 2’ peaks
olema ’Sverdlovskaja Izvilistaja 3’ ja
madalakasvulisem ’Ural 3’ arvatavasti ’Sverdlovskaja Izvilistaja 1’.
Šaburovi aretustöös on andnud
kõige põnevamaid tulemusi külmakindlate remmelgate ristamine babüloni remmelga teisendiga var. tortuosa
(varem S. matsudana ’Tortuosa’),
kellelt päritud tunnus on väänlevad võrsed ja veidi keerdus lehed.
Tortuosa-teisend ise on meil külmaõrn; Uurali aretustöö lähtevanemat
kasvatati lausa kasvuhoones, aga see
on kõigi ’Ural’ ehk (’Sverdlovskaja
Izvilistaja’) rühma sortide üks vanematest.
Kes tunneb huvi müstiliste Uurali
aretiste vastu, peaks uurima venekeelseid sordikirjeldusi, sisestades
Google’isse kirillitsas: Вениамин
Иванович Шабуров.
Muuseas on Venemaal kirjeldatud
ka nähtust, kus külmaõrnalt emaspuult võetud pookoksa pookimisel
isasalusele on poogendist kasvanud
puu, kes on osutunud täiesti külmakindlaks ja kellel on nii emas- kui
ka isasurvad. See on küll natuke
loodusseaduste vastane, sest üldiselt peetakse pajuliste sugukonda

Foto: Mati Laane

Keerdoksalise remmelgasordi
pistoksi sain 1990. lõpul Salaspilsi

Leinaremmelgas Viimsis Jaakobi kiriku ja rannarahva muuseumi väravas

ju kahekojaliseks. Selline pookimisel saadud kimäär (vn симбиот, ingl
chimera) on Šaburovi Uurali remmelgate aretuses üks lähtevanemaid.
Ka tuntud vene sordiaretaja Ivan
Mitšurin sai omal ajal külmakindlale
alusele või külmakindlale vahepoogendile pookides väidetavalt häid
tulemusi: nõnda paranesid viljapuusortide omadused ja külmakindlus.
Šaburov on aretanud mitu isegi
Tjumeni oblastis külmakindlat
rippoksalist (kõrgetüvelist) remmelgat ning vähemalt ühe sordi, mis on
ühtaegu keerd- ja rippoksaline.

Kahel viimasel aastakümnel on
meile imporditud lühiealist rippoksalist raagremmelga sorti ’Kilmarnock’
(isastaim) tüvele poogituna; neid
kasutatakse kalmistutel ja madalas haljastuses. Varem oli see sort
Eestimaa kollektsioonaedades levinud Salaspilsi botaanikaaia emapuult
saadud pookokstest poogituna. Ent
juba enne teist maailmasõda levitas
Kelchi puukool Viljandis raagremmelga rippoksalist teisendit S. caprea
var pendula (isastaim). ■
Mati Laane (1946) on botaanik ja aednik.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

OKTOOB E R 2013 EEST I LOO DUS I597I

53

| K E S K KO NN A K A I TS E |

Osoonikihti kaitstakse
ka tulevikus
Kaidi Virronen

1987. aasta 16. septembril sõlmiti Montreali protokoll, mille siht on riikide
koostöö kaudu kaitsta osoonikihti. Sestap peetakse iga aasta sel päeval
rahvusvahelist osoonipäeva, et pöörata tähelepanu osoonikihi seisundile.

M

ontreali protokoll on üks suurima liikmeskonnaga rahvusvaheline leping, mille on nüüdseks
ratifitseerinud 197 riiki. Ühtlasi on tegu ühe
edukama leppega, kuna märkimisväärne kogus osoonikihti kahandavaid aineid on õnnestunud järk-järgult
kasutusest kõrvaldada. Praegusajal saab öelda, et osoonikihi seisund on hakanud paranema. Arktika piirkonna
keskmine osoonisisaldus peaks taastuma 2050. aastaks
ja Antarktika osooniauk kaduma 2060. ja 2075. aasta
vahel. Teadlased arvavad, et osoonikiht taastub selle
sajandi lõpuks, ent selle eeldus on Montreali protokolli
järgimine.

Osoonikihi taastumiseks on vaja luua soodsad olud. Ei
piisa sellest, kui loobutakse üksnes osoonikihti kahandavate ainete kasutusest. Osoonikihti mõjutavad paljud
tegurid. Teadlased on jõudnud järeldusele, et kliimamuutused ja osoonikihi seisund on omavahel seotud.
Täpsemaid uuringuid nende seoste kohta alles tehakse,
kuid teada on tõsiasi, et vähendades osoonikihti kahjustavate ainete tarvitust, on võimalik pidurdada kliimamuutusi, sest nii mõnedki osoonikihti kahandavad ained
on üksiti kasvuhoonegaasid.
Osoonikihi taastumine või hävinemine ning kasvuhoonegaasidest tingitud atmosfääri temperatuurimuutused on omavahel seotud. Kui kasvuhoonegaaside
sisaldus atmosfääris suureneb, siis ei saa osoonikiht
taastuda enam säärastes oludes, mis valitsesid enne kihi
õhenemist.
Globaalne soojenemine seisneb selles, et kasvuhoonegaaside toimel tõuseb temperatuur maapinnalähedases
õhukihis ja troposfääris üldiselt, seevastu stratosfääris
õhk jaheneb (seal paikneb ka osoonikiht). Paraku on
inimühiskond kasvuhoonegaase väga intensiivselt kasutanud ja neid on rohkesti atmosfääri jõudnud. See on
tinginud stratosfääri temperatuuri umbes kahekraadise
languse viimase paarikümne aasta jooksul. Praegusel
ajal jahtuvad stratosfääri alumised kihid ligikaudu 0,6
kraadi kümne aasta kohta; ülemised kihid aga sellest
54

Osoonikiht Arktika kohal
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¥ 1. Joonis kajastab ilmekalt seda, et osooni kogus on tihedalt
seotud stratosfääri temperatuuriga: mida madalam on temperatuur,
seda rohkem pärlmutterpilvi tekib ning seda väiksem on
osoonisisaldus. Stratosfääri temperatuur Arktika kohal on langenud
alates 1979. aastast, kuid selle põhjust ei ole teadlased veel kindlaks
teinud [1 järgi]

veelgi kiiremini: poolesaja kilomeetri kõrgusel umbes
kaks kraadi kümne aasta kohta. Stratosfääri jahtumise
tõttu laguneb osoon aeglasemalt.
Samas tõuseb kliimasoojenemisega troposfääri temperatuur, mistõttu tungib see atmosfäärikiht kõrgemale,
selle kohal olev stratosfäär aga õheneb. Kahjuks mõjutab
selline muutus osoonikihti: kõrgemal hõredamas õhus
laguneb osoon intensiivselt. Jahedamas atmosfääris tekib
üha sagedamini polaarstratosfääripilvi ehk nn pärlmutterpilvi, mis samuti suurendavad osooniaugu tekke võimalusi (vaata vt ka ¥ 1). Seega võib järeldada, et osooni
tekke ja lagunemise keemilised reaktsioonid olenevad
ümbritsevast temperatuurist.
Ühtlasi on täheldatud, et õhuringlus stratosfääris kulgeb
varasemast erinevalt. Eespool nimetatud tegurite koos-
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Stratosfääri temperatuur
(°C)

mõju tõttu on väga raske prognoosida, kui kiiresti osoonikiht taastub.

Montreali protokoll aitab sihile
jõuda. Lepingu liikmesriikide ühi-
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sel jõul on suudetud osoonikihti
kahandavate ainete tarvitust oluliselt piirata ja neid käibelt kõrvaldada,
ühtlasi on neid asendatud teiste
keskkonnahoidlikumate ainetega.
Enim levinud kasutusaladel saab seni
tavapäraste ainete asemel rakendada
peamiselt fluoritud kasvuhoonegaase, kuid ka looduslikke külmaaineid. F-gaasid on tehisgaasid, neid
nimetatakse fluorosüsivesinikeks ehk
HFC-deks. Neid kasutatakse osoonikihti kahandavate ainete asemel
külma- ja kliimaseadmetes, tulekustutussüsteemides, aerosoolides jne.
F-gaasid, mis koosnevad süsinikust,
vesinikust ja fluorist, ei kahanda küll
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¥ 2. Osoonikihi kahanemise ja kliimamuutuste vahelised seosed on keerukad ja
hõlmavad paljusid tegureid. Kõik osoonikihti kahandavad protsessid on esitatud sinisega,
kliimamuutustega seotud protsessid oranžiga [1 järgi]

¥ 3. Atmosfääris on osooni kõigil kõrgustel
maapinnast kuni umbes 95 kilomeetrini,
enamjagu (90%) osoonist jääb aga
stratosfääri. Arktika kohal tekib osooniauk
tavaliselt kevadtalvel, tavaliselt on see
väike: pindalalt alla miljoni ruutkilomeetri.
Üksikutel külmadel talvedel võib selle pindala
veebruaris-märtsis ulatuda viie-kuue miljoni
ruutkilomeetrini. Iseäranis karmil 1995/1996.
aasta talvel laiutas Arktika kohal lausa 11,8
miljoni ruutkilomeetri suurune osooniauk

osoonikihti, kuid nad põhjustavad
globaalset soojenemist.
Fluoritud kasvuhoonegaasid ja
osoonikihti kahandavad ained, kliimasoojenemine ning kahanev osoonikiht on omavahel seotud, seetõttu
on mitu Montreali protokolliga liitunud riiki seisukohal, et neid tuleks
käsitleda koos. Ka Euroopa Liit on
teinud jõupingutusi selle nimel, et
Montreali protokoll hõlmaks ka
F-gaaside tarvituse. Samuti nähakse
vaeva, et fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid Euroopas kontrolli
all hoida: rakendatud on heidet piiravaid meetmeid, kutsutakse üles
vähem kasutama F-gaase, nende
asemel tuleks eelistada energiatõhusamaid ja keskkonnale ohutumaid
lahendusi. ■
1. Vital ozone graphics – http://ozone.unep.org/
Events/25_anniversary/Vital-Ozone-Graphics-3.
pdf (vaadatud september, 2013).
Kaidi Virronen (1988) on keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialist.
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Eesti kliima minevikus ja tänapäeval
Andres Tarand, Jaak Jaagus, Ain
Kallis. Keeletoimetaja Leelo Jago.
Tartu ülikooli kirjastus, 2013.
631 lk
Teoses kirjeldatakse Eesti ja lähimaade
kliimat vahemikus 1020–2010, toetudes Vene- ja Liivimaa kroonikatele
ning Eesti ja ka naabermaade arhiivimaterjalidele. Töö tulemusena on õnnestunud valmis
saada klimatoloogi unistus pikkadest pidevatest andmeridadest alates 14. sajandi talvedest ja 17. sajandi suvedest. Esimest korda on avaldatud varasemate entusiastlike ilmavaatlejate tähelepanekute tulemused praeguse
Eesti ja Läti, aga ka Lõuna-Soome aladelt.
Erakordseid ilmastikunähtusi kirjeldades on läbi uuritud suurem osa Eesti ja baltisaksa ajalehti. Ekstreemsemad
nähtused, näiteks maavärinad, on loetletud raamatu lisades; teave nende kohta on interneti kaudu kättesaadav
järgmisel aastal. Seni ainus Eesti nüüdiskliimat iseloomustav Kaarel Kirde monograafia on ilmunud 1939. aastal.
Raamat koosneb kuuest peatükist. Kõigepealt annab
Jaak Jaagus ülevaate kliimat kujundavatest teguritest,
nagu kiirgus, tsirkulatsioon ja geograafilised tegurid.
Seejärel võtab Andres Tarand kokku kroonikute teadmised ilmast ja ilmastikust, kõikvõimalikud kaudsed
andmed, näiteks jää- ja lumikatte kestus jm ning ka
varasemate ilmavaatluste andmestiku. Viiendas peatükis analüüsib nüüdiskliimat, klimaatilisi aastaaegu, õhutemperatuuri, sademete aastast käiku jm Jaak Jaagus.
Viimane peatükk, mille on kirjutanud Ain Kallis ja
Andres Tarand, tutvustab erakordseid nähtusi, nagu vesipüksid, välk, tulva- ja ajuvesi jne. Raamatu lõpetavad
põhjalikud isiku- ja kohanimede registrid.
Aastakümnetepikkuse töö ja kümnete inimeste kaasabil valminud teos on eelkõige käsiraamat, mis on küllap
vajalik kõigile kliima- ja loodushuvilistele. Teost saab osta
Tartu ülikooli kirjastusest (TÜ raamatukogus) 12 euro
eest ja näiteks Apollo raamatupoodidest 16,95 euro eest.

Kunst ja loodus pargis.
Kujunduslike ja liigikaitseliste
eesmärkide ühendamine parkide
restaureerimisel ja hooldamisel
Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel
Urve Sinijärv. Doktoritöö, teine
trükk. Juhendanud Juhan
Maiste, oponent Kalev Sepp.
Keeletoimetaja Maris Jõks, kujundus Andres Tali.
Eesti kunstiakadeemia, 2013. 256 lk
Töö põhisisu on lahendada 11 Saare maakonna looduskaitsealuse pargi restaureerimisülesanne, koos valikute
põhjendustega on seda kirjeldatud sõnaliselt ja fotomontaažide abil. Eesmärk on pakkuda iga pargi seisundist ja
probleemidest lähtudes lahendus, mis vastaks töö põhieesmärgile: taastada ajalooline ruumistruktuur ja kujun56

dusidee ning ühtaegu soodustada elurikkuse hoidu ja
kasvu pargis.
Uurimisobjektid olid Audla, Koikla, Lööne, Mõntu,
Oti, Pidula, Pädaste ja Tumala mõisa park, Kuressaare
lossipark, Kärla kirikupark ja Muhu pastoraadi park.
Põhjalikule teoreetilisele ülevaatele järgneb vaatlusaluste
parkide detailne kirjeldus: kujunemine ja varasem ajalugu, elustiku iseloomustus, praegune olukord ja restaureerimislahendus.
Kuigi pealtnäha on tegemist vaid suhteliselt piiratud
ala käsitleva doktoritööga, on selle tähendus kindlasti
märksa laiem. Sellest teosest saavad uusi ideid ja teadmisi
kõik pargihuvilised, rääkimata kitsamalt Saare maakonna
parkide huvilistest ja pargikujundajatest. Apollo raamatupoes maksab teos 13,85 eurot.

Muldade väliuurimine
Koostanud Alar Astover, Endla
Reintam, Enn Leedu ja Raimo
Kõlli. Keeletoimetaja Kalle
Hein. Kujundus ja makett Eesti
Loodusfoto. Eesti maaülikool,
2013. 70 lk
Põllu- ja metsamajanduslikku
maakasutust planeerides, maid hinnates ja ökoloogilistel uuringutel on tarvis vallata mulla
väliuurimismeetodeid. Teos on vajalik esmatasandi mullauuringute tegijatele, et lahendada praktilisi maakasutusülesandeid, ning ka mullateaduse õppe- ja teadustöös.
Juhend annab ülevaate põhimõistetest ja töövahenditest, uurimisala ja punktide valikust, mullaprofiili
kirjeldamisest, reaktsiooni, turba lagunemisastme jm
määramisest. Antakse juhiseid, kuidas koostada ja tõlgendada maa-ameti digitaalset mullakaarti. Teos on tervikuna veebis kättesaadav: pk.emu.ee/userfiles/PKI/muld/
Muldade_valiuurimine_veeb.pdf.

Õueonu aasta
Tiit Kändler. Kujundanud Eerik
Kändler. Teaduslugu, 2013. 80 lk
Õuevaatleja ja õuemõtleja raamatu õu
ei ole ümbritsetud taraga, ei naabritest
ega rahvast ega riigist tehtuga. Õu on
kõige rahvusvahelisem nähtus, mida
meil Eestis võtta on. Raamatus kirjeldatakse õue, nagu seda võiks näha looduse- ja meele mõlgutamise sõber. Selles raamatus on
kuude kaupa kirjutatud rõõmudest, mida oma avatud
meelel pakub õu, kui seda õue vaid lahkelt ja taravabalt
võtta.
Raamat on kirjutatud ja joonistatud 2010. aasta
oktoobrist järgmise septembrini. Õueonu lood on vahetult ilmunud ilm.ee Looduskalendris ja neid on näinud ka
teadus.ee lugejad. Just tervikuna, ühtede kaante vahele
koondatuna on neist Õueonu lugudest saanud uutmoodi
mõtlema ärgitav vahva lugemisvara.
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Eesti looduslikud toidutaimed.
Kasutamine 18. sajandist tänapäevani
Raivo Kalle, Renate Sõukand.
Toimetanud Eha Kõrge, kujun
danud Päivi Palts. Roheline Eesti.
Varrak, 2013. 311 lk
Suuremal või vähemal määral on
Eestis toiduks kasutatud peaaegu 200
kohalikku taime. Mõnda on neist kultiveeritud ja paljud
on algul peenramaalt ka metsistunud. Raamat tutvustab
Eesti alal elanud ja elavate inimeste kultuurilugu seoses
looduslike taimede toiduks kasutamisega. Vaadeldakse
neid taimi, kelle toiduks tarvitamise kohta on viide etnograafilises kirjanduses, pärimustekstides või autorite
kogutud andmestikus.
Erinevalt paljudest teistest juhendmaterjalidest, kus
on vaatluse all taimede tarvitus toiduks ja raviks, on
seekordne ülevaade teaduslik, rohkesti leidub viiteid
allikmaterjalidele. Rahvapärimuslikud taimekasutust
kajastavad tekstid on suuresti autorite töö tulemusena
kättesaadavad ka internetis (herba.folklore.ee).

Eesti allikad
Kristel Vilbaste. Toimetanud
Marika Mikli. Kujundanud Päivi
Palts. Roheline Eesti. Varrak,
2013. 352 lk
Raamat tugineb peamiselt Gustav Vilbaste kogutud materjalile. Kirjutamisel
on kasutatud ka Eesti kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivi, kus üle
150 aasta on talletatud rahvapärimust. Allikate valik ei ole
olnud juhuslik. Polnud sugugi lihtne 4000 või mõnedel
andmetel koguni 15 000 allika seast leida raamatusse need
sada, mis oleksid kõige tuntumad. Välja on valitud rahvaallikad, kus inimesed ka tegelikult käivad.
Raamatust saab teada Eesti allikate uurimisloost: kes,
millal ja kuidas on allikaid kirjeldanud, palju neid on
meil eri hinnangutel; kõne all on rahvapärimus, hooldamine ja kaitse. Põhiosa teosest hõlmavad maakondade
kaupa tuntumate allikate kirjeldused: asukoht, praeguse
ja varasema olukorra kirjeldus, rahvapärimus ja muud
huvitavat. Siit saab teada, millised kirjeldatud allikatest
on kaitse all, keskkonnaregistris või Eesti topograafia
andmekogus. Teose kasutamist kergendab kohanimeregister. Loodushuvilistele on allikaraamat kindlasti
kasulik lugemisvara.

TIIT
KÄNDLER

LOLL ON
TARGAKS
SAADA

KIRJUTANUD JA
JOONISTANUD

EHK TARK
LITS TASKUS

Loodusmälestised 23. Harjumaa.
Põhja-Kõrvemaa: Kuusalu, Anija,
Aegviidu
Koostanud Hella Kink, Tiit
Petersoo, toimetanud Avo Miidel,
Anto Raukas. Keeletoimetaja Irja
Pärnapuu. MTÜ Pakri loodus
keskus, 2013. 23 lk
Loodusmälestiste sarja järjekordne
vihik juhatab lugeja Põhja-Kõrvemaale, Kuusalu ja
Aegviidu ümbrusse. Antakse ülevaade piirkonna geoloogilisest ehitusest ja minevikust, militaarsest lähiminevikust
(eriti Aegviidu polügoonist), aga ka pinnavormidest, veekogudest, soodest, kaitsealadest ja loodusmatkade radadest. Põhja-Kõrvemaal liikudes tasub see vihik kaasa võtta.

Luurajad lahkuvad linnast
Leho Männiksoo. Toimetanud Ele
Ainsoo, kujundanud ja küljen
danud Aita Linnas. Atlex, 2013.
252 lk
Legendaarse raadioajakirjaniku ja
ajakirja Eesti Jahimees kunagise peatoimetaja raamat jagab oma kogemustele tuginedes skauditarkusi. See pole
klassikaline rangevõitu õpetusi jagav käsiraamat, vaid
oma läbielatule toetuv abivahend neile, kes east olenemata, üksinda või üheskoos, kavatsevad minna loodust
avastama. Teos jagab põhitõdesid algajatele ja üht-teist
edasijõudnutele. Siit leiab juhiseid, kuidas loodusesse
minnes valida riietust ja varustust, lähtudes muu hulgas
aastaajast, mil moel ära tunda söödavaid ja mürgiseid loodusande, toimida ohtlike loodusnähtuste ja loomadega
(karu, rästik, puuk jne) kokku puutudes jne. Kindlasti
leiab siit nõuandeid noor loodushuviline skaut, aga huvitavat lugemist jagub ka täiskasvanud loodussõpradele.

Luua metsanduskool. Artiklid ja uurimused 12
Koostanud ja toimetanud Veiko Belials.
Luua metsanduskool, 2013. 69 lk
Traditsioonilises kogumikus on seekord taas mitu puude
hooldamist käsitlevat artiklit, sest tegemist on üha areneva valdkonnaga. Vello Keppart valutab südant Keila
linna väärtuslike rohealade saatuse pärast ja Aino
Mölder käsitleb energiapuidu ladustamist ja kuivatamist.
Õppetöö valdkonnas antakse analüüsiv ülevaade uuest,
üleeuroopalisele kvalifikatsiooniraamistikule kohandatud
ettevõtluspraktikate süsteemist.

Raamat paisutab teadusloogika
absurdini. Tegutsevad Newton,
Cantor ja Galileo, Einstein.

ÕUEONU
AASTA

Pajatatakse Iisak Naatani ja Alma
Naadi elust. Eesti eluga, kus
koerad istuvad puu otsas, rotid
väljuvad telekast, põimub
Euroopa teadus ja ajalugu.

Raamat kirjeldab õue, nii nagu
näeb looduse sõber Õueonu.
Neile, keda võlub loodus,
aed, maastikud ja nende
seosed igapäevaeluga ning
mõttemaailmaga. Osaliselt
ilmunud Looduskalendris.
Õueonu on õuemõtleja, kes
kannab õue alati kaasas.

Teaduslugu MTÜ, 2013
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Jaak Tambets
22. jaanuar 1963 – 6. september 2013
Foto: Tõnu Noorits

R

looduse fondis. Meie koostöö oli suurepärane, selle tulemuseks olid uued
rahvuspargid ja kaitsealad. See oli hullumeelne aeg, mis põletas seest ja tahmatas väljast. Siis, kui olnuks aeg leeki
vaiksemaks seada, keeras Jaak lambitahi kõrgemaks ja lisas õli.
Temast sai ministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja ajal,
mil uusi seadusi, konventsioone,
määrusi ja eeskirju võeti vastu
või kinnitati peaaegu iga nädal.
Paberikuhjad Jaagu laual ulatusid
üle tema pea: tuhanded õigusjärgsed omanikud taotlesid tagasi oma
maid, sajad kaitse-eeskirjad ootasid
kinnitamist. Ühtäkki polnud enam
võimalik töid delegeerida, sest mitte
keegi ei haaranud tervikpilti nii selFoto: Rein Kuresoo

eedel helises mu telefon,
ekraan näitas, et helistajaks on
Jaak, kuigi teadsin selleks hetkeks juba, et Jaaku enam pole. Jaak
oli sellisteks asjadeks võimeline – ka
siis, kui teda äkki enam ei olnud.
Mitu päeva võttis aega, enne kui
kõik päriselt kohale hakkas jõudma.
Tundsin Jaaku juba ülikooliajast.
Meid lahutas küll neli aastat, aga
kokku viis meid ilmselt äratundmine, et meil on ühine anatoomiline
iseärasus – huumorisoolikas. Paljudel
inimestel sellist soolikat ei ole, kuid
on suurem või väiksem soon – eks
nemadki sõbrunesid Jaaguga kergesti.
Pärast ülikooli said meist kolleegid, mina zooloogiamuuseumis, Jaak
zooloogiakateedris. Ühel ühisel ekspeditsioonil Turkmeeniasse saime veelgi
lähedasemaks: mitu päeva ajas Surm
meid ääretus pistaatsiasavannis visalt
taga. Sinna, iidse siiditee unimagunate ja feerulate vahele, ta meist
lõõtsutama jäigi. Arvan, et Jaak jäi
ta kaame näo lummusesse; oleme ka
hiljem koos ohtusid üle elanud, aga
võin ainult oletada, kui palju oli tal
eraviisilisi kohtumisi Surmaga oma
privaatsetel ekspeditsioonidel ise
endasse. Nendele matkadele ta sõbrad
talle enamasti järgneda ei tihanud.
Vabas Eestis said meist mõlemast
looduskaitsjad: tema keskkonnaministeeriumis, mina vastloodud Eestimaa

gelt kui Jaak. Läbipõlemine oli tol
ajal epideemiline ja Jaagul ei olnud
sellest pääsu.
Ta ei jäänud riiulile tolmu koguma
kauaks: Eesti loodushoiu keskuse
asutajana võis ta maha raputada
ametnikutöö rutiini ning algatada
ja ellu viia hulga Eesti looduskaitse
visioonikaid projekte. Minu jaoks
oli nüüdseks märksa kogenum Jaak
nagu Andrus Kiviräha Leemet –
mees, kes teadis ussisõnu.
Kui oli vähegi võimalust, käisime
perekonniti koos tema lemmikjahimaadel. Need olid nauditavad retked,
kahjuks oli Jaagu telefon ka keset
kõnnumaid ja vetevälju pidevalt
punane. Jutt käis ikka Narva kosest,
Sindi paisust ja kõikvõimalikest teistest nuhtlustest, millega looduskaitsjal kui alatisel maailmaparandajal
tuleb pidevalt rinda pista. Aeg-ajalt
kiskus ta nägu grimassi ühe raskeima
füüsilise valu käes, mida inimesele
on antud taluda. Tippkirurgid suutsid
lõpuks Jaaku aidata. Augustis koos
Saarnakil käies ärkasime enne päikesetõusu eraldi telkides ja hakkasime
korraga naerma. Teadsin, et Jaak on
saanud tagasi võimaluse olla õnnelik.
Uues hingamises keeras ta lambitahti
taas suuremaks, aga see oli juba liiga
lühike.
Armas Jaak, head kalaõnne Sulle
toonela vetel! Ja pane see pagana
telefon ükskord ära! ■

14. aprillil käisime koos Pikassillas. Jää on Emajõe vetest kummis. Siin ristusid kuderändel
olevate tõugjate ja hundikarja rajad
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Keskkonnaamet korraldas
sügise alguse puhul 15 maakondlikku matka looduskaitsealade radadele; juhendasid
keskkonnaameti töötajad ja
kohalikud giidid. Huvilised said
matkadest osa võtta tasuta.
Matkata sai nädalavahetustel madisepäevast mihklipäevani. Veel kalendrisuves
ehk 21.–22. septembril viidi matkale põlvamaalased (Rõuge energiarajale
Võrumaal), tartlased (Kääpale ja Sõõru metsadesse Jõgevamaal), idavirulased (Kauksi kanti seenele), mulgid ja valgamaalased (Teringi maastikukaitsealale Viljandimaal) ning võrukesed (Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealale
Põlvamaal). Nädala hiljem jõudis matkarõõm Jõgeva- (Kääpa kant), Harju(Valgejärve looduskaitseala), Lääne- (Nõva piirkonna kaitsealad), Hiiu- (Tihu
looduskaitseala), Saare- (veekogud ja veeobjektid), Pärnu- (KoongaKurese maastikud), Järva- (Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala Harjumaal)
ja Raplamaale (maakonna veeobjektid) ning Lääne-Virumaale (PõhjaKõrvemaa looduskaitseala Harjumaal).
Sügismatkad olid jätkuks kevadistele looduskaitsekuu matkade sarjale,
nende siht on parandada Eesti elanike keskkonna- ja looduskaitseteadmisi.
Matku toetab KIK.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

September:
suvest
sügisesse
Mihklikuu juhatas sisse tuuline ja sajune ilm,
mõnel pool tuli ette koguni rahehooge. Siis järgnes aga ligi kolm nädalat kaunist suvepikendust.
Öösiti võis kohati olla üsna jahe, ent päevad olid
päikeselised ja paiguti lausa palavad. Hoovihm
sai tavalisemaks kuu teisel poolel. Kohe pärast
pööripäeva muutus ilm kuulekalt sügiseseks:
jahedaks, tuuliseks ja sajuseks; oli hallahommikuid, pudenes lumekruupe.
Ilmateenistuse arvutuste järgi oli Eesti keskmine
õhutemperatuur septembris 12,2° (paljuaastane
keskmine 10,9°). Kõige soojem oli 10. septembril
Pärnu-Saugal ja kõige jahedam 26. septembril
Kuusikul: vastavalt 23° ja –3,2°. Keskmine sajuhulk oli 51 mm (norm 68 mm), kõige rohkem
sadas ööpäevaga 2. septembril Pärnu-Saugal:
24 mm. Päikesepaistetunde oli Eesti keskmisena
lausa 184, paljuaastane keskmine on 146 tundi.

2. september: avaaktus Tartu loodusmajas

Foto: Toomas Jüriado

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Keskkonnaamet viis loodushuvilised
matkama
Sügisene rabamatk

Vooluveekogude seisund paraneb

FOTO: ENN KULP / KIK

Keskkonnainvesteeringute keskuses (KIK) lõppes Euroopa ühtekuuluvusfondi (ÜF) vooluveekogude seisundi parandamise toetuse viies taotlusvoor.
Laekunud 26 taotluses küsiti rahastust kokku 11,2 miljonit eurot.
Valdavalt taotletakse toetust selleks, et kõrvaldada paise ja rajada tehis
kärestikke, kuid on ka lahendusi ehitada senistele paisudele kalapääsud.
KIK-i juhatuse liikme Andrus Kimberi sõnul on soovitud toetuste kogusumma suurem kui neljas eelnevas voorus projektidele eraldatud rahastus kokku: „See näitab, et juba lõpetatud projektid kalade rändetingimuste
parandamiseks on ennast õigustanud ning innustanud ka teisi taotlejaid.”
Tema sõnul on samast ÜFi meetmest toetust saanud ka Leevi ja Vaidva
jõe möödaviik-kalapääsud, mille tunnustatud kalaeksperdid on hinnanud väga õnnestunud
lahendusteks.
Kokku on KIK
nelja toetusvooru raames vahendanud ÜFi
toetust 26 projektile,
millega on parandatud vooluveekogude
seisundit. Projekte on
kokku toetatud 9,2
miljoni euroga.
KIK
Leevi jõe möödaviikkalapääs

03.09 Eesti maaülikoolis esitleti transgeenset
kloonvasikat.
03. ja 06.09 Kristel Vilbaste raamatu „Eesti allikad” esitlused Tallinnas ja Tartus.
03.–12.09 Keskkonnaameti maakondlikud
keskkonnahariduse infopäevad.
04.09 Narvas pandi nurgakivi veepuhastusjaamale.
04.09 Eesti Energia keskkonnapäev Auveres
„Põlevkivitööstuse kõrvalsaadused –
jäätmed või tooraine”.
05.–06.09 Tartu ülikooli loodusmuuseumi seenenäitus.
06.09 Võrus avati rekonstrueeritud looduskaitsealune Katariina allee.
06.09 Keskkonnaameti ja Saaremaa muuseumi nahkhiireõhtu Saaremaal Vikil.
07. ja 08.09 Looduse Omnilaeva sõidud
Pranglile ja Keri saarele.
07., 08., 14., 15., 21., 28. ja 29.09 Looduse
Omnibussi retked Tallinnas: Utriasse,
Narva- Jõesuusse ja Sinimägedesse:
„Militaarpärand täis elu”; sibularetk
vanausuliste juurde ja sünnipäevapiknik Palupõhjas (ka Tartust ja Pärnust);
Käru metsadesse ja Mukri rappa;
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Veterinaar- ja toiduamet (VTA) kinnitas Peipsi sibula riikliku toidukvaliteedikava, mis määratleb tooted
„Peipsi sibul” ja „Peipsi tippsibul”.
Peipsi sibul on esimene Eesti toiduaine, millel on oma kvaliteedikava.
Peipsi sibula pakendilt leiab edaspidi etiketi, mis sisaldab toote nime
(Peipsi sibul või Peipsi tippsibul),
toote netokaalu, väljendi „Riiklikult
tunnustatud toidukvaliteedikava”
ning talu või MTÜ Peipsimaa
Sibulatootjad nime.
Tunnustatud Peipsi sibul kasvab
kõrgetel peenardel, väetiseks kasu- Peipsi sibul otse kasvatajatelt
tatakse komposti ja koduloomade sõnnikut ning umbrohutõrjeks rohimist.
Seemnesordid on ajalooline Venemaalt pärinev kohalik sort ‘Bessonovski’ ja
Jõgeva sordiaretuse instituudis aretatud sort ‘Jõgeva 3’. Kõik tootmisetapid
alates seemnete ettevalmistamisest kuni pakendamiseni peavad toimuma iga
toidukvaliteedikavas osaleja talus (tootmiskohas).
Praeguseks on kvaliteedikavaga ühinenud kuus sibulakasvatajat, kes
kohustuvad kõiges järgima tunnustatud toidukvaliteedikava alusel kehtestatud nõudeid. Järelevalve nõuete täitmise üle jääb VTA hooleks.
VTA

17.09 Riigikantselei ja keskkonnaministeeriumi infopäev Eesti 100. aastapäevaks
rajatavate tammeparkide kohta.
17.09 Tõrvas avati reoveepuhastusjaam.
18.09 Keskkonnaameti loodusõhtul Räpinas
rääkis Ain Kallis ilmast ja kliimamuutustest, Viljandis Rauno Kalda nahkhiirtest
ning Jõgeval Peep Männil aasta loomast
hundist.
18.09 Eesti geoloogiakeskuse väliseminaril
Tartumaal Vasulas märgiti sealse seismojaama töötamise 10. aastapäeva.
18.09 Saaremaal lõpetati pidulikult Kudjape
prügila sulgemistööd; päev hiljem oli
samas rahvusvaheline seminar prügilate sulgemise kohta.
18.–20.09 V Läänemere maade kultuuripärandi
foorum „Muutuv mere- ja rannikukultuur” Tallinnas.
19.09 Ida-Virumaal tähistati pidulikult VKG
Ahtme soojuselektrijaama põlevkivi
tuha ladestuspaiga sulgemist.
19.09 Teabepäev „Vanaõli: kas põletusaine
või ohtlik jääde?” Tallinnas.

Kultuuriminister Rein Lang kinnitas mõisakoolide programmi komisjoni ettepanekud toetada seekord kolme miljoni euroga Hiiumaal asuva Suuremõisa,
Järvamaal Aruküla ning Harjumaal Vääna mõisakooli restaureerimist. Norra
toetab juba teist korda Eesti mõisakoolide restaureerimist, seekord on kaasatud ka Island ja Liechtenstein.
Programmi juhi Riin Alatalu sõnul on võrreldes teiste Ida- ja LõunaEuroopa riikidega üsna erandlik suunata Euroopa majanduspiirkonna fondidest kultuurivaldkonnale mõeldud toetused otseselt restaureerimistöödeks,
sest mujal eraldatakse raha rohkem kultuurivahetuseks ja nn pehmeteks
tegevusteks.
Seekord esitati taotlusvooru avaldusi 15 ajaloolise hoone restaureerimise
kohta kokku üle 10 miljoni euro ulatuses. Taotluste pingerida koostades hinnati paljusid aspekte. Määrav
oli uuringute ja restaureerimisprojekti ettevalmistamise
tase, sest vanade hoonete
puhul võib alati tulla üllatusi.
Samuti hinnati projekti mõju
kohalikule arengule, omavalitsuste finantsvõimekust
ja valmisolekut projekti ellu
viia. Jälgiti ka kooli jätkusuutlikkust ning kooli rolli kohalikku kogukonda ühendava
keskusena.
Aruküla mõisa peahoone on aastaid olnud koduks
Kultuuriministeerium Koeru koolile
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Mõisakoolide programmi
toetused on jagatud
17. september: punetav linnatoomingas
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Peipsi sibul sai riikliku kvaliteedikava
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Ida-Virumaale tehisloodust vaatama
(ka Tartust); Matsallu linde, fotosid ja
filme vaatama (ka Tartust, Viljandist ja
Pärnust); Mihklisse ja Soontaganasse;
Soomaa rahvuspargi 20. sünnipäevale
Hüpassaarde.
12.09 Keskkonnaameti väljasõiduseminar
„Puutöö traditsioonid metsakülades”
Avinurmes.
12.–22.09 RMK seenepäevad mitmel pool
Eestis.
13.09 Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja teaduskeskuse Ahhaa seminar „Toit, tervis
ja keskkond – õppevahendid koolidele”
Pärnus.
13.09 Keskkonnaministeeriumi infotund „Mis
saab Eesti rannaniitudest, loopealsetest ja puisniitudest?”.
13.09 Hundiöö Tallinna loomaaias.
13.–22.09 Eesti loodusmuuseumi igasügisene
seenenäitus.
14.09 Keskkonnaameti ja Juminda poolsaare
külade väliseminar Lahemaa ranna
alade militaarsest minevikust.
16.09 Ligi 200 riigis üle maailma tähistati
rahvusvahelist osoonipäeva.
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Uudistada sai ka Vihula
mõisa veskit

Amatöörkalapüük kogub populaarsust
Keskkonnaministeerium esitles septembri algul uuringut, millest ilmneb, et
kalapüük on Eesti elanike seas üha populaarsem looduses viibimise viis.
Mullu püüdis kala või oli selle juures abiks 28 protsenti vähemalt 15-aastastest elanikest. 39 protsenti kõigist harrastuskalastajaist püüdis kala aasta jooksul
üle kümne korra. Piirkonniti paistavad aktiivsusega silma Tartu kandi elanikud.
Kaks aastat varem olid kõige tegusamad samuti lõunaeestlased, neile järgnesid
Virumaa inimesed. Tallinna elanikud on nii värske kui ka eelmise uuringu järgi
keskmisest vähem aktiivsed: mullu käis tallinlastest kalal viiendik. Passiivsed
kalastajad ehk kalastamisel abistajad on järjest enam hakanud ka ise kala
püüdma. Üha sagedamini haaravad õngelati naised. Kalapüügi populaarsuse
kasvu kinnitas ka mullu tehtud elanikkonna keskkonnateadlikkuse uuring.
Harrastustuskalapüügi uuring hõlmas hobikalastust eelmise aasta jooksul
ning andmed on võrreldavad 2010. aastal tehtud uuringuga. Küsitleti 15-aastaseid ja vanemaid Eesti elanikke.
Keskkonnaministeerium

Tunnustame hiie sõpra!
Maavalla koda kutsub taas üles esitama ettepanekuid, kellele anda hiie sõbra
aunimetus, tunnustamaks hiite ja teiste ajalooliste looduslike pühapaikade
häid hoidjaid. Hiie sõber võib olla inimene, ühendus, ettevõte või asutus,
kelle sihikindla tegevuse tõttu on sel või eelmistel aastatel looduslik pühapaik
säilinud või selle seisukord paranenud.
Ettepaneku võib esitada iga era- ja juriidiline isik. Ettepanek peab sisaldama
hiie sõbra nime, tunnustamisväärse tegevuse kirjelduse ning paiga võimalikult
täpsed asukohaandmed, samuti esitaja nime, telefoninumbri ja (e-)postiaadressi. Ettepanekud tuleb saata hiljemalt 31. oktoobriks Maavalla kojale: koda@
maavald.ee või Maavalla koda, pk 136, 51002 Tartu. Hiie sõber kuulutatakse
pidulikult välja 23. novembril Tartus hiie väe tunnustamissündmusel.
Seni on hiie sõbraks kuulutatud Muhu saare pühapaikade hoidja Martin
Kivisoo, Paluküla Hiiemäe hoidjad Arvi Sepp, Lembi Välli ja Toivo Sepp,
Lehmja hiietammiku hoidja Mari-Ann Remmel, Maardu hiiemetsa hoidja
Jaanus Hiis ning ristipuude hoidja Marju Kõivupuu. Noore hiiesõbrana on
ära märgitud Minni Saapar, kes kooliõpilasena kaardistas Saaremaal Pihtla
vallas asuvad pühapaigad.
Maavalla koda

19.09 Keskkonnaameti loodusõhtul
Haapsalus vaadati filmi newyorklaste armastatud linnuvaatluskohast
Keskpargist, kommenteeris Marko
Valker.
19. ja 26.09 Loodusõhtud Tartu kunstimuuseumis, esinejaiks Ingmar Muusikus ja
Juhani Püttsepp ning Tiit Pääsuke.
22.09 Rahvusvaheline autovaba päev.
22.09 TÜ loodusmuuseumi loodusretk
Pärnumaale.
22.09 Vastupanuvõitluse päeva tähistanud
metsaistutustalgud Järvamaal Ambla
vallas.
22.09 RMK rattaretk „Kaunis Vooremaa”.
22.09 Algas loodusgiidide koolitus Lahemaal.
22.09 Kalendrisügise algus kell 23.44.
24.09 Karula rahvuspark tähistas 20 aasta
möödumist rahvuspargi loomisest.
24.09 Algas 31. oktoobrini kestev Prantsuse
teaduskuu Eestis; seekord on keskne
teema puit.
25.09 Eesti ornitoloogiaühingu ja Läti looduse
fondi koostööprojekti „Kotkad riigipiire
ei tunnista” lõpuseminar Valgas.
26.09 Keskkonnafoorumi Rohevik konverents
„Keskkonnasõbralik planeerimine”
Tartus.
26.09 Pärnus keskkonnaameti loodusõhtul
„Mis on ühist inimesel ja sipelgal?” rääkis Ants-Johannes Martin.
26.09 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolekul kuulati Peeter Saari ettekannet
„Valguskuulid”.
26.09 Keskkonnaamet avas Otepää looduskeskuses Otepää kõrgustikku ja loodusparki tutvustava püsinäituse.
27.09 Teadlaste öö üritused üle Eesti.
27.09 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi väljasõit Jõgevamaale.
27.–29.09 Eesti terioloogia seltsi 20. sügiskool
„Mammalia” Simisalu loodusmajas
Järvamaal.
27.–29.09 Tallinna linnuklubi esimesed sügispäevad Pärispeal.
28.09 Tallinna botaanikaaed lõpetas lõbusa perepäeva ja sügislaadaga suvise hooaja.
28.09 Aegviidus tähistati Eesti lepidopteroloogide seltsi 15. aastapäeva.
30.09 Rahvusraamatukogu loodusõhtute
15. hooaja avaõhtul vaadati Alar Kivilo
ja Remek Meele 11. Matsalu loodusfilmide festivalil linastunud filme.

Sügisvärvid: üks vikerkaar taevas,
teine puuvõrades
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Mittetulundusühing Eesti Veskivaramu tähistas
oma kümnendat aastapäeva üle-eestilise avatud
veskite päevaga: üle kahe tosina veski avas 21. septembril huvilistele uksed.
„Vajadus tutvustada veskite tehnikapärandit ja
tänapäevaseid kasutusvõimalusi on tekkinud seetõttu,
et teadmisi ja oskusi veskite alternatiivse kasutamise
kohta napib,” ütles MTÜ juhatuse liige Aet Kull.
Ühelt poolt taheti anda ülevaade, kuidas veskid
töötasid, teiselt poolt sai tutvustada võimalusi, kuidas
kasutada meie pärandkultuuri olulisi ehitisi uutes
rollides. Suuremat tähelepanu pöörati vesiveskitele.
Hulk seekord avatud veskitest on tavapäraselt külastajatele suletud. Vt ka www.veskivaramu.ee/.
Veskivaramu/Loodusajakiri

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Huvilised said astuda veskitesse
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Tuli tuha all

S

ügiskülmade saabudes
vajub nii mõnigi meist talveunne. Ei, mitte selleks,
et oma energiavaru taastada, otse
vastuoksa: et ebasoodne osa aastast võimalikult vähese energiakuluga üle elada.
Suured loomad, nagu karu,
kährik ja mäger, peavad talvel
vaid taliuinakut: nende keha
kuigivõrd maha ei jahtu, ehkki
hingamine ja muu ainevahetus
aeglustub tunduvalt. Väiksemad
loomad, näiteks nahkhiired, unilased, siil ja kasetriibik, ei saa
endale sellist luksust lubada.
Nende keha on niivõrd väike,
et sinna lihtsalt ei mahu piisavalt kütet, millega talv läbi sooja
hoida. Nii tuleb leppida sellega, et
jahtutakse enam-vähem niisama
külmaks kui keskkond. Piltlikult
öeldes hoitakse endal vaevu eluvaim sees: justkui oleks pisike
tukk hõõgumas sügaval tuha all.
Talveunes nahkhiirt ei tohi
segada. Ei kära, valguse ega soojusega, ammugi mitte teda puutuda ega kätte võtta. Kujutlege
ise, kui avate käredas talveöös
tuha alla mattunud tuleaseme:
korraks võivad tukid küll hõõgvele lüüa, kuid sama kindel on
see, et pakane nad kohe lõplikult
kustutab. ■

NÕEL HEINAKUHJAS

Eesti Looduse noortelehekülg
„Mikroskoop” ootab kaastöid!
Kirjutage, joonistage ja pildistage
meile ning saatke aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee.
Kirja teemaks märkige „Mikro
skoop”. Samuti on teretulnud
auhindade pakkumised mängu
„Nõel heinakuhjas” osalistele.
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1. Mis sõnast on tuletatud sõna „püüdma”?
2. Kuidas kaitseb tõlv mesipuud karu eest?
3. Mis värvi on emased kõrsikud?
4. Millega ratsutavad tondid?
5. Mida söövad ojapäevikuliste valmikud?
6. Mis on juuresoleval pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning saatke hiljemalt 1. novembriks koos
oma nime, vanuse ja kontaktandmetega aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee.
Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas”. Terasemate vastanute vahel loositakse
välja väikseid auhindu. Septembri auhinna – vabalt valitud raamatu Looduse
Raamatukogu sarjast - võitis Kaire Kallas.
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. novembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu.
Õigesti lahendanute vahel loosime välja Urve Sinijärve raamatu „Kunst ja loodus pargis” (2013). Eelmise ristsõna auhinna sai Aimi Martisen
Keilast. Õige vastus oli „... enne viimset päeva, ... ennustamisega üle vindi”. Kokku tuli 42 õiget vastust.
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75 aastat tagasi
Käesoleval semestril pöördus LUS-i
Entomoloogiasektsioon
metsaülemate
poole üleskutsega, milles paluti võimaldada öökorterit suvistel töödel viibivatele
loodusteadlastele. Rõõmustaval kombel on
üleskutsele vastanud jaatavalt üle 50 metsaülema. Sektsiooni nimel avaldan neile suurimat tänu lahke vastutuleku eest. Ühtlasi
palun kõiki loodusteadlasi, kes eeloleval
suvel soovivad kasutada ööbimisvõimalusi metskondades, sellest teatada varakult
allakirjutanule. [LUS-i Entomoloogiasekt
siooni sekretär Arnold Jüris, 1938]

50 aastat tagasi
Üle laiu levis päikesest küllastatud tuulehoog. Tundus, nagu oleksid päikesekiired
soojade ja kuldsete kätena paitanud heinkasvude elastseid kõrsi ja rohtude värisevaid
lehti. Tugevam tuuleiil rebis pihelgaõielt lahti
õilmeid ja puistas neid laiali kui õrnu lumelemmi. Kogu laid oma värvikirjude rannakivide, kruusaste rannavallide, roheliste niitude
ja lillekirjude nurmedega oli täis päikese
heledaid ja valgusrikkaid jooni. Siiani oli lagitaevas selge ja sinine ning päikese teemantne kiirgus sädeles merel. Kuid aegamööda
ja tähelepanu äratamata punusid nähtamatud sõrmed sinna lehvikja kiudpilve.
Edelataevast kerkis üles halle kaljurünkaid
ja valgeid lossitorne meenutavaid rünkpilvi.
Need lagunesid laiali ja katsid avara valkjashalli pilvemantlina taevasina ning päikese
kiirgava ketta. Päev kaldus õhtusse. Tuli lahkuda meeldivat elamust pakkunud paigast.
Suundusime rannale, kus meid ootas mootorpaat. [Johannes Piiper: Ullutalaiul, 1963]

25 aastat tagasi
Võib-olla arvutas mõni majandusmees välja:
viletsat põllupinda ei tasu harida, õigem on
saada rohkem saaki healt pinnalt. Üksikud
vanad talud majandikeskusest eemal jäävad
tühjaks, sest kõik on kaugel – pood, kool,
haigla. Keskuses ootavad aga uued majad
veevärgi ja kanalisatsiooniga. Sellest kõigest
räägitakse ja kirjutatakse praegu nii sageli, et
pole vaja korrata. Täna mõtleme nagu teisiti,
aga kui paljukest me teisiti teeme? Kui palju
noori tahaks minna tagasi Undimaale kas
või siis, kui seal võiks nuumata piiramatut arvu pulle? Kas ükski laps tahab päev
otsa küürutades korjata üksikuid mahalangenud leivaviljapäid? [Erast Parmasto:
Viiskümmend aastat hiljem, 1988]
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Kui kõneldakse looduskaitsest, siis liigub mõte kergesti lendoravale, must-toonekurele,
kotkastele või käpalistele. Ent lähiaastatel võiks Eesti looduskaitse vapiloomadeks pidada
hoopis lammast, veist ja hobust. Kavade järgi peaksime kümnendi lõpuks hooldama kaks
korda rohkem loodusväärtuslikke heina- ja karjamaid kui praegu. See jääb aga täide viimata,
kui pole piisavalt heinategijaid ega rohusööjaid. Et niidud võssa ei kasvaks, tuleks aidata
karjakasvatajaid: kari peab sõna otseses mõttes kasvama

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
245 (sünd 1768)
09.10 Christian Friedrich von Deutsch, saksa
arstiteadlane, TÜ professor ja rektor
(surn 1843)
210 (sünd 1803)
06.10 Alexander Georg von Bunge, botaanik,
TÜ professor (surn 1890)
11.10 Gregor von Helmersen, baltisaksa
geoloog (surn 1885)
185 (sünd 1828)
01.10 Nikolai von Schilling, baltisaksa
hüdroloog ja geograaf, admiral
(surn 1910)
165 (sünd 1848)
08.10 Gustav Onufri Alexander von Grofe,
matemaatik, TÜ õppejõud (surn 1895)
120 (sünd 1893)
22.10 Ernst Julius Öpik, astronoom (surn 1985)
115 (sünd 1898)
01.10 Artur Julius Ivar Herodes,
loomaarstiteadlane (surn 1982)
04.10 Elmar Emil Leppik, botaanik ja
fütopatoloog (surn 1978)
25.10 Helmuth Freymuth, füüsik (surn 1960)
100 (sünd 1913)
08.10 Herbert Rebassoo, matemaatik
(surn 1971)
95 (sünd 1918)
28.10 Artemi Vapra, terapeut (surn 1993)
30.10 Kalju Haldma, farmatseut ja keemik
(surn 1999)
90 (sünd 1923)
04.10 Uno Kopvillem, füüsik (surn 1991)
85 (sünd 1928)
01.10 Aino Born, loomaarstiteadlane
10.10 Jüri Parre, loomakasvatusteadlane
(surn 1996)

Dimitri Kaljo, geoloog, Eesti TA liige
Virma Murel, geograaf
Silvia Kivirähk, keemik (surn 2002)
Erast Parmasto (Seenevana), mükoloog,
Eesti TA liige (surn 2012)
23.10 Arnold Sau, rohumaateadlane
(surn 1983)
26.10 Erich Kukk, botaanik-algoloog
80 (sünd 1933)
28.10 Valter Petersell, geoloog
75 (sünd 1938)
01.10 Vaido Kraav, mereuurija
16.10 Salme Kangur, loomaarstiteadlane
18.10 Enn Säde, filmimees
24.10 Peeter Mardna, radioloog
70 (sünd 1943)
03.10 Ain Heinaru, geneetik
04.10 Külli Hiiesaar, entomoloog
09.10 Mati Heinloo, matemaatik
13.10 Esko Daniel, geoloog
28.10 Ene Alop, loomakasvatusteadlane
65 (sünd 1948)
04.10 Tiit Kändler, teadusajakirjanik
10.10 Eve Oja, matemaatik
10.10 Aleksandr Fljaišer, matemaatik
60 (sünd 1953)
03.10 Andrei Miljutin, zooloog
13.10 Jüri Kadaja, meteoroloog
19.10 Peeter Järv, loomakasvatusteadlane
55 (sünd 1958)
08.10 Andres Arend, arstiteadlane
50 (sünd 1963)
08.10 Mati Kivistik, looduskaitsja
19.10 Leho Luigujõe, ornitoloog
12.10
16.10
22.10
23.10
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Kontsert-lavastus

Urmas Alender 60
Kunstilised juhid:
Robert Jürjendal,
Aleksei Saks
Kunstiline nõunik:
Yoko Alender
Solistid: Ott Lepland,
Sandra Nurmsalu,
Kärt Tomingas,
Taavi Peterson,
Tanel Padar ja
Riho Sibul
“Need inimesed ja
Urmase laulud –
ühest küljest nii
lihtsad ja samas
igavikulised –
võimaldavad meil
kogeda midagi erilist
ka täna,” Yoko Alender

P 24.11 kl 17 Pärnu Kontserdimaja
K 27.11 kl 19 Nokia Kontserdimaja
N 28.11 kl 19

Vanemuise Kontserdimaja

Sõltuvalt istekohast, piletid müügil hinnaga 14-22 eurot
Piletilevis ja Ticketpros.
Vaata lisainfot www.piletilevi.ee või www.ticketpro.ee
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

KÜPS JA EESTIMAINE!

VALI AJAKIRJAD EESTI
LOODUSEST JA TEADUSEST!

Telli: www.loodusajakiri.ee
Jõhvikaks tordil on aastakäigu
tellijale tasuta raamat sarjast
„Looduse raamatukogu”.

Detsembris
ilmumas
Eesti Metsa
tellijatele
“Ameerika
metsad”

ja Loodusesõbra tellijatele
„Roheliste
Rattaretk 25”.
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Sarja raamatud saadaval ka hästi varustatud raamatupoodides.

