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Ravimuda ja mineraalvesi
Kalade kuulsad kuulmeluukesed
Konuvere sild ja Soomaa nimi

Laptopid.ee on tegutsenud üle 9 aasta, olles Eesti suurim äriklassi sülearvutite müüja

Dell Latitude E7240
Intel i5-4300U 2900 Mhz
4GB DDR3 RAM
128GB SSD, ID kaardilugeja
12.5" HD (1366 x 768) LED
Intel HD 4400 1GB
Windows 7/8 Pro 64bit
Kaal 1.3 kg
Garantii 3 aastat
Aku kuni 7 tundi

Dell Latitude E7440

Intel i5-4300U 2900 MHz
4GB DDR3 RAM
DVD kirjutaja
NVIDIA GeForce GT 720M 2GB + Intel HD
500GB 7200rpm + 8GB SSD
14" HD+ (1600x900) LED
999€
Windows 7/8 Pro 64bit
Kaal 1.9 kg
Garantii 3 aastat
Aku kuni 12 tundi

1299€

799€

699€

Lenovo Thinkpad T440s
Intel i5-4300U 2900 Mhz
8GB DDR3 RAM
128GB SSD, ID kaardilugeja
14" HD+ (1600x900) LED
Intel HD 4400 1GB
Windows 7/8 Pro 64bit
Kaal 1.5 kg
Garantii 3 aastat
Aku kuni 9 tundi

Lenovo Thinkpad T410s

1599€

1199€

Dell Latitude E6410

Intel i5-520 2933 MHz
4GB DDR3 RAM
DEMO
DVD kirjutaja
mudel
128GB SSD
14.1" WXGA+ (1440x900) 1999€
Intel 5700MHD 1024MB
Windows 7 Professional 64bit
Kaal 1.7 kg
Garantii 1 aasta
Aku kuni 4 tundi

375€

Lenovo Thinkpad T400

Intel i5-520M 2933 MHz
4GB DDR3 RAM
DVD kirjutaja, ID kaardilugeja
DEMO
250GB 7200rpm
mudel
14.1" WXGA (1280x800) LED
Intel GMA 4500MHD 1GB
699€
Windows 7 Professional 64bit
Kaal 1.9 kg
Garantii 1 aasta
Aku kuni 4 tundi

Intel Core2Duo 2400 MHz P8600
DEMO
3GB DDR3 RAM
mudel
cd-dvd combo
160GB 7200rpm
475€
14.1" WXGA (1280x800) LED
Intel HD Graphics 5700MHD
Windows Vista või XP
Kaal 2 kg
Garantii 1 aasta
Aku kuni 4 tund

325€

225€

HP Probook 470
Intel Pentium 2020M 2400 Mhz
4GB DDR3 RAM | DVD kirjutaja
500GB 7200rpm
17.3" HD+ (1600x900) LED
AMD Radeon 8750M 2GB
Windows 8 Premium 64bit
Kaal 3 kg
Garantii 1 aasta
Aku kuni 7 tundi

799€

475€

Dell Latitude E6420
Intel i5 2520M 3200 MHz
4GB DDR3 RAM
DVD kirjutaja, ID kaardilugeja
250GB 7200rpm
14" HD+ (1600x900) LED
Intel HD 3000 1GB
Windows 7 Professional 64bit
Kaal 2.1 kg
Garantii 1 aasta
Aku kuni 5 tundi

DEMO
mudel

1199€

425€

Kohapeal üle 100 kvaliteetse äriklassi sülearvuti!!!

Meie valikust leiate ainult
vastupidavad sülearvutid.
Neid on võimalik kohapeal,
hubases sülearvutite
salongis, vaadata-katsuda
ja muidugi ka osta.
Kivimurru 34, Tallinn
Telefon: 6 835 543
Mobiil: 5 666 5943
laptopid@laptopid.ee
www.laptopid.ee

Sülearvutite rent
alates 4€
Sülearvutite akud
alates 50€
Sülearvutite ekraanid
alates 50€
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Oktoobri lõpuni kingime soovijatele sülearvutiga kaasa koti ning hiire koguväärtusega 40€
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tassitud pori sunnib ülepäeviti tolmuimejat käivitama. Või kas linnainimene üldse saabki seda pori tunda
ja näha, sest asfaldi ja kivisillutisega
on kõrvaldatud seegi ebamugavus.
Kui pealiskaudselt käsitleda,
siis on poriga peaaegu ühte masti
muda: niisked ja kleepuvad on nad
ühtviisi. Ent mõni muda võib olla
lausa varandus. Just sellisest mudast
oktoobrinumbris juttu tulebki: geoloogid Kairi Põldsaar ja Marge Uppin
juhivad tähelepanu nii ravitoimelisele mudale kui ka mineraalveele.
Kurortoloogias on neid mõlemaid
Eestis kasutatud väga pikka aega.
Ometi katkesid ravimudauuringud
juba enne taasiseseisvumist, sedamööda pöörati vähem tähelepanu
muda suurepärastele raviomadustele. Hea on tõdeda, et see mõõnaaeg
on möödas. Üha rohkem otsitakse
kosutust ja abi tervisehädadele looduslikest vahenditest, sealhulgas on
hinda läinud mudaraviprotseduurid.
Samamoodi on elavnenud huvi
ravimudauuringute vastu. Sellega
tegelevad nii Värska sanatoorium
kui ka Tallinna ülikooli Haapsalu
kolledž. Selle kolledži juures on juba
mitu aastat tegutsenud TERE KK ehk
terviseedenduse ja rehabilitatsiooni
kompetentsikeskus, mille üks põhisuund ongi uurida Eesti ravimuda
leiukohti, muda koostist ja selle tänapäevaseid kasutusvõimalusi.
Nõnda jääb talvehooajaks vaid
soovitada mõnusaid mudavanne
meie kohalikes spaades. ■

Toimetaja Katre Palo
521 8771, palo.katre@gmail.com
Sõnumitoimetaja Toomas Jüriado
742 1143, toomas.juriado@el.loodus.ee
Keeletoimetaja Monika Salo
742 1186, monika.salo@el.loodus.ee
Küljendamine Produktsioonigrupp OÜ
tiitlepp@gmail.com
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
Vastutav väljaandja Tiina Talvi
tiina@loodusajakiri.ee
Reklaamijuht Elo Algma
610 4106, reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine ja info Ursula Erlang
610 4105, loodusajakiri@loodusajakiri.ee
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eie esivanemad on andnud
oktoobrile päris kummastavaid nimetusi: viinakuu,
kooljakuu (ka novembrit on nii nimetatud), roojakuu ja orjakuu. Peale
nende meenub veel rehekuu, kolletamiskuu ja porikuu. Küllap on vasteid
veelgi. Tuleb tõdeda, et esiemadisad olid julge ja otsekohese mõttelennuga. Tänapäeval kasutatakse
maakeelseid kuunimetusi kirjasõnas
harva, suuliselt veel harvem. Tuleb
paraku tõdeda, et kui „õiget” varianti
kõrval ei tooda, siis teeb vanapäraste
kuunimetuste tarvitus nõutuks küll.
Mis kuu on urbekuu? Või siis radokuu? Kui guugeldada ei saa, siis ei
mõtlegi välja.
Meie loodusajakirjade perre kuuluva Loodusesõbra lugeja on seevastu
juba harjunud, et kirjapildis on tarvitusel rahvapärased vasted: oktoober on porikuu, siis tuleb kooljakuu
ja aasta lõpetab jõulukuu. Kirjasõna
rikastamise mõttes kohtab rahvapäraseid kuunimetusi siiski ka mujal
ajakirjanduses. „Viinakuu” kutsub
ju ometi kasutama, kuigi algupäraselt ei ole see olnud otseses seoses
viinaviskamisega. See vihjab hoopis
raskele maatööle: teoorjuse aegu tuli
talupoegadel sel kuul mõisate viinaköökides tööd rügada. Peale selle
tuli reht peksta: nõnda on oktoober
kandnud ka rehekuu nime.
Kui viinakuu või rehekuu tähendus on nüüdisaja nooremale soole
arvatavasti võõravõitu, siis porikuu
tekitab ilmselt kõige vähem nõutust.
Oktoober on meil tõepoolest tavaliselt sopane ning saabastega tuppa

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee

PÕH
J

Porikuul mudast
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TÜ tõusis maailma ülikoolide
pingereas rekordkõrgele kohale
Tartu ülikool teatas 16. septembril, et just avalikustatud ühe maailma suurima ülikoolide pingerea QS World
University Rankings andmetel on TÜ tõusnud läbi aegade
kõrgeimale positsioonile, 379. kohale.
TÜ järjekindel tõus on seda hinnatavam, et pingeritta
lisandub pidevalt uusi, kiirema majanduskasvuga riikide
hästi rahastatud ülikoole. 2013. aastal oli TÜ vahemikus
461.–470.
Kõrge positsiooni saavutamise taga on TÜ edenemine
kõigi edetabeli koostamisel arvestatavate näitajate poolest. QS arvestab akadeemiliste juhtfiguuride ja kõrgkoolijuhtide küsitlust, üliõpilaste ja õppejõudude suhtarvu,
ülikooli kui tööandjat, teaduspublikatsioonide mõjukust,
välisõppejõudude ja -üliõpilaste osakaalu.
Peale üldpingerea reastab QS alates 2007. aastast
maailma ülikoole viies suures teadusvaldkonnas: humanitaarteadused, tehnoloogia ja inseneriteadused, eluteadused ja meditsiin, loodusteadused, sotsiaalteadused. Igas
valdkonnas reastatakse 400 parimat. Nagu eelmistelgi
aastatel on TÜ esindatud kahes valdkonnas: humanitaarteadustes jagatakse 302., sotsiaalteadustes 394. kohta.
Edetabeli esiotsas on juba kolmandat aastat püsinud
Massachusettsi tehnikainstituut (MIT), teist ja kolmandat
kohta jagavad Imperial College London ja Cambridge’i
ülikool ning neljandal positsioonil on Harvardi ülikool.

Tartu ülikooli kõige uuem hoone on Physicum

Teistest Balti riikidest on edetabelis Tallinna tehnikaülikool (501.–550.), Vilniuse ülikool (551.–600.), Vilniuse
Gediminase tehnikaülikool (701.+) ja Läti ülikool
(701.+).
Sel aastal andis ankeetküsitlusele vastates ülikoolidele
oma eksperdihinnangu kokku üle 90 000 teadlase, akadeemilise arvamusliidri ning tööandja.
Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) teatas omakorda, et
on värskelt avaldatud Euroopa tehnikaülikoolide pingereas 10. kohal ja maailma tehnikaülikoolide üldpingereas (Worldwide Professional University Rankings)
138. kohal. Üldpingerida juhivad Harvardi ülikool, MIT,
Stanfordi ülikool. Euroopa tehnikaülikoolidest edestavad TTÜ näiteks ETH Zürich, Ecole Polytechnique Pariis,
Chalmersi ja Taani tehnikaülikool.
TÜ/TTÜ/Loodusajakiri

Matsalus võitis jälle Saksamaa film

FOTO: AGO RUUS

21. septembril sai ajalooks 12. Matsalu loodusfilmide festival. Grand prix’ pälvisid järjekordselt sakslased: Thoralf
Grospitzi ja Jens Westphaleni film „Austraalia loodus
1 – punakängurute riik” jutustab Austraalia südames,
kuudepikkuses kuumas ja põuas elavatest suurimatest
kukkurloomadest punakängurutest.
Seekord pakuti festivalile filme lausa 70 riigist.
Geograafia aina laieneb: esimest korda sai näha
Afganistani, Gaboni, Namiibia, Ida-Timori ja Süüria filme.
Võistlusprogrammi oli valitud 29 filmi, mis võistlesid
tavapäraselt kahes kategoorias: „Loodus” ning „Inimene
ja loodus”. Hindamiskomisjoni juhtis mullu võitnud
režissöör sakslane Oliver Goetzl, välismaalastest kuulusid
žüriisse veel türklane Murat Yilmaz ning USA ajakirjanik

Võidufilmi autorid Thoralf Grospitz ja Jens Westphalen paraku
festivalile ei jõudnud, küll aga saatsid videotervituse

ja fotograaf eestlane Priit Vesilind, peale nende hindasid
filme Loodusesõbra peatoimetaja Helen Arusoo, looduskaitsja Alex Lotman ja filmimees Arvo Vilu.
Oma võitja valikut põhjendas žürii niimoodi: „Selles
väga värvikas filmis satume silmitsi Austraalia loodusega.
Filmi suurepäraste kaadrite ja omavahel läbipõimunud
tegevusliinide kaudu saame väga lähedalt jälgida loomade käitumist. On tunda, et film baseerub kindlatel
teadmistel. Tundke end kui Ruu kukrus!”.
Esimese preemia väärilised filmid olid seekord kategoorias „Loodus” „Raba” (Saksamaa, režissöör Jan Haft) ning
kategoorias „Inimene ja loodus” linateos „Jahtides jääd”
(USA, režissöör Jeff Orlowski). Parima režii auhinna said
vastavalt jaapanlane Ichiro Yamamoto („Aedniksipelgad”)
ning austerlased Steve Nicholls ja Sarah Whalley
(„Mittelooduslik valik”); parima operaatoritöö preemia
Martyn Colbek (Austria, „Namiibia kõrberiik”) ja Petteri
Saario (Soome, „Keset vett 1: Pellinki ja Haapasaari”).
Žürii eriauhinna pälvis kolm filmi: „Kõrbesaared”
(Portugal, režissöör Madalena Boto), „Elukarussell – viljapuuaed” (Saksamaa, režissöörid Annette Scheurich ja
Klaus Scheurich) ning „Vaimolendid – Njassa nähtamatu
kuningriik” (Lõuna-Aafrika, režissöör Keith Begg).
Välja anti ka mitu kiituskirja ja eriauhindu (vt.
www.matsalufilm.ee/festival/index.html).
www.matsalufilm.ee/Loodusajakiri
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Mürgiseenemargid: kaks ei jäänud kolmandata
Omniva (end Eesti Post) andis 11. septembril välja „Eesti
seente” sarja postmargi, millel on kujutatud punakas
narmasnutt.
1. septembrist on sisemaise standardkirja saatekulu
55 senti ja just sellise nimiväärtusega on ka uus mark.
Seda on trükitud 50 000 eksemplari. Margi saatetekst
Omniva kodulehel hoitab: „Punakas narmasnutt (Inocybe
erubescens) on väga mürgine, sisaldab muskariini, mürgisus ei kao ka kupatamisel ega kuivatamisel. Üsna
kiiresti pärast söömist ilmnevad mürgistustunnused:
iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, rohke higi-, süljeja pisaravool, sageli pupillide ahenemine ja nägemishäired. [---] Lääne-Euroopas põhjustab punakas narmasnutt igal aastal palju mürgistusi, sealhulgas on
teada surmajuhtumeid. [---] Kasvukohaks on pargid

ja lehtmetsad juuni lõpust
juuli alguseni. Parkides kasvab siis, kui sinna hakkavad
ilmuma ka esimesed kahvatupunased pilvikud ning
nendeks punakat narmanutti
peetaksegi ja korjatakse, aga
linnaparkidest seenekorjamist peaks üldse vältima.”
See on seenemargi sarja kolmas mark ja nagu kaks
eelmist, on selle kujundanud kunstnikud Ülle Marks ja
Jüri Kass. Ka kahel eelmisel margil on mürgised seened:
2012. aastal ilmunud postimaksevahendil valge kärbseseen, mullusel roheline kärbseseen.
Omniva/Loodusajakiri

Katastroofid sundisid mullu rändama 22 miljonit inimest
87,1%. Ohus võivad olla nii vaesed kui ka rikkad riigid; siiski langeb esimeste arvele üle 85% ümberasumisi.
Näiteks Filipiinidel sundis taifuun Haiyan elukohta vahetama 4,1 miljonit inimest ehk miljon rohkem kui kogu
Aafrika, Ameerika, Euroopa ja Okeaania peale kokku.
Suhtarvudes väljendatult põhjustasid hooajalised üleujutused suuri ümberpaiknemisi ka Aafrika Lähis-Sahara
riikides, esmajoones Nigeris, Tšaadis, Sudaanis ja LõunaSudaanis, s.o riikides, mida niigi ohustavad nii konfliktid
kui ka põud. Kuna eeldatavasti kahekordistub Aafrika
elanikkond 2050. aastaks, kasvab seal tõenäoliselt kõige
kiiremini ka ümberasumisoht.
Suuri ümberasumisi
on ette tulnud ka kõige
arenenumates riikides.
Näiteks taifuun Man-yi
ajas Jaapanis kodudest
välja 260 000 ja tornaadod
USA Oklahoma osariigis
218 500 elanikku.
IDMC direktori Alfredo
Zamudio sõnul on suurem
jagu katastroofe samavõrd inimese kui looduse
põhjustatud: „Parem linnaplaneering, üleujutustevastased kaitserajatised
ja tõhusamad ehitusstandardid suudaksid neid
mõjusid suuresti leevendada”. Niisiis on vaja kiiresti rakendada meetmeid,
mis aitaksid kogukondadel
muutuva ja aina ettearIDMC ümberasumiste kaart: ainult halliga värvitud riikides pole inimesi, kes loodusõnnetuste tõttu on
vamatuma ilmaga toime
pidanud kodust lahkuma. Viirutatud riikides on kliimapõgenikke miljoni elaniku kohta vähemalt 3500,
tulla.
oranžiga märgitutes aga kokku vähemalt 50 000. Esile on toodud ka üksikriikide suurima põgenike arvuga
IDMC/Loodusajakiri
loodusõnnetused
ALLIKAS: IDMC

Nädal enne 23. septembril New Yorgis toimunud kliimamuutuste tippkohtumist avalikustas Norra põgenike nõukogu ümberasumiste seire keskus (IDMC) raporti, millest
nähtub, et mullu tuli loodusõnnetuste tõttu oma kodu
maha jätta 22 miljonil inimesel. Seda on kaks korda rohkem kui 1970. aastatel. Raporti kinnitusel on see suuresti
tingitud inimeste koondumisest linnadesse ja linnade
kasvust eriti loodusjõududest rohkem ohustatud riikides.
Raport kinnitab, et loodusõnnetuste eest ei ole kaitstud ükski maakera piirkond, ent viimastel aastatel on
selgelt enim kannatanud Aasia, kus tuli ümber asuda 19
miljonil inimesel, mis hõlmab ümberasunute koguarvust
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Osoonikihti kahandavaid aineid saab tasuta ära anda
sinna väga pikaks ajaks ja hakkavad lõhkuma osoonikihti
moodustavaid osoonimolekule. Hõrenenud osoonikiht
laseb läbi rohkem UVB-kiirgust ja see võib põhjustada
haigestumist nahavähki ja silmahaigustesse, kahjustada
veeökosüsteeme ning vähendada taimede saagikust ja
põllumajandustoodangut.
Osoonikihti kahandavate ainete kasutust piirab Montreali protokoll, mille sõlmimisest täitus
16. septembril 27 aastat. Protokolli on ratifitseerinud kõik maailma riigid, üks eeskujulikum liitunu on
Euroopa Liit.
Kogu Euroopas keskendutakse nüüd sellele, et need
ained kokku koguda ja keskkonnaohutult käidelda.
Eestis võtab Eesti keskkonnauuringute keskuse käitlemiskeskus kampaania käigus Suur-Sõjamäel selle aasta
lõpuni tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (nii
kasutatud kui ka kasutamata). Käitlemiskeskusest saavad ettevõtted laenutada ka kogumismahuteid, et saaksid
suuremat süsteemi tühjendada või enne kogutud ained
käitlemiskeskusse tuua.
Kampaania on mõeldud ettevõtetele, kellel on osoonikihti kahandavaid aineid või kes plaanivad nende tarvitusest loobuda. Kui tahetakse ära anda neid ohtlikke
aineid sisaldavaid seadmeid (näiteks külmkapp), siis tuleb
pöörduda tootjavastutusorganisatsiooni poole (MTÜ EES
Ringlus, MTÜ Eesti Elektroonikaromu).
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

ALLIKAS: NASA JA NOAA / WIKIMEDIA

Osoonikihti kahandavate ainete keelu tõttu saab aasta
lõpuni Eesti keskkonnauuringute keskusesse neid tasuta
ära anda. Järgmise aasta 1. jaanuarist on keelatud neid
aineid seadmetesse lisada.
Osoonikihti kahandavad ained on lenduvad ja väga
püsivad, nii et kui nad jõuavad stratosfääri, jäävad nad

Suurim osooniauk Antarktika kohal avastati 2006. aasta septembris

Merikotkaste kaitse paraneb
FOTO: URMAS SELLIS

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas
7. septembril 22 merikotka püsielupaiga piirid ja kait-

See merikotka emalind on pildistatud Virtsu lähedal

sekorra. Kõnealused pesapaigad asuvad Hiiu-, Harju-,
Jõgeva-, Lääne-, Pärnu-, Saare-, Tartu- ja Võrumaal.
Merikotkas on ohustatud liik, kelle arvukus hakkas Eestis taastuma alles 1970. aastate teisest poolest.
Veel 1960. aastate lõpus ei olnud teateid ühegi eduka
pesitsemise kohta, kuid nüüd läheneb meil pesitsevate merikotkapaaride arv 250-le.
Ettepaneku võtta merikotkaste pesapaigad püsielupaikadena kaitse alla tegi Eesti parimaid röövlinnu
eksperte koondav Kotkaklubi.
Merikotka püsielupaik tähendab pesapuud ümbritsevat kaitsetsooni, kus inimtegevus on piiratud. Ajal,
mil kotkad pesitsevad, 15. veebruarist 31. juulini, võib
nende pesasid ümbritsevatel aladel olla vaid erandjuhtumitel, näiteks järelevalve- ja päästetöödel. Ka võib
keskkonnaamet lubada pesitsusajal teha püsielupaigas
teadus- ja hooldustöid.
Muul ajal ehk 1. augustist 14. veebruarini võib
püsielupaigas viibida, küttida, kala püüda, seeni ja marju
korjata. Püsielupaika läbivaid teid ja radu on samuti lubatud kogu aeg liikumiseks kasutada.
Peamiselt pesitsusaegse rahu tagamiseks loodud piiranguvööndites on lubatud ka majandustegevus, aga vaid
kaitse-eeskirjaga kehtestatud tingimustel.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri
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Islandi vulkanoloogidel, seismoloogidel ja meteoroloogidel on käed-jalad tööd täis: augusti keskel Euroopa suurima liustiku Vatnajökulli loodeservas asuva Bárðarbunga
vulkaani juures alanud maavärinate seeria polnud septembri lõpuks vaibunud. Maavärinaid on täheldatud ka
teistel vulkaanidel: Tungnafellsjökullil, Askjal, Islandi
rahvusmäeks valitud Herðubreiðil jt. Kokku fikseeriti
esimese kuuga umbes 25 000 tõuget.
Bárðarbungast kirde pool, juba liustiku alt välja jääval
laavaväljal nimega Holuhraun avanes augusti lõpul vana
vulkaaniline lõhe, millest voolab laavat. Mõned laavapursked on küündinud üle saja meetri kõrgusele ja kogu purskelõhe pikkus ligi kahe kilomeetrini. Siiani pole õnneks
olnud liustikualuseid purskeid, mis võiksid põhjustada
suure üleujutuse ja tekitada tuhka. Küll on laava jõudnud Jökulsá á Fjöllumi jõeni, mistõttu on taevasse tõusnud
tohutu aurupilv. Ühtaegu purskega on üle 20 meetri alla
langenud Bárðarbunga keskosa ja vajub aina edasi.
Olukorra teeb hoopis hullemaks asjaolu, et lõhedest
eraldub atmosfääri mürgiseid gaase; juba on leitud hukkunud linde. Eriti suur on vääveldioksiidi hulk, aga kindlaks
on tehtud ka vesinikkloriidi ja vesinikfluoriidi sisaldus. On
soovitatud olla valmis kasutama isikukaitsevahendeid ka
küllalt kaugel purskekohast, sest tugev tuul on mürgipilvi
kandnud nii ida- kui ka põhjaranniku asulateni.
Mis saab edasi, pole muidugi võimalik ennustada,
aga põhiliselt peeti septembri lõpus silmas kolme stsenaariumi. Esiteks võib purse Holuhraunil lõppeda ja
Bárðarbunga kokkuvajumine peatuda. Samas võib vulkaani alanemine ja üksiti purse saada suurema hoo ning

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Poolteist vukaanikuud: Island vapub endiselt, lisandunud
on mürgigaasid

Mida üks jökulhlaup teha võib, selle tumm tunnistaja on lõunarannikul
mustale Skeidarársandurile omalaadseks mälestussambaks jäetud
vägeva maanteesilla väändunud rusu: maantesild purunes täielikult
1996. aasta Grimsvötni purske põhjustatud hiigeluputuses

purskelõhe pikeneda lõuna poole Dyngjujökulli liustiku alla, mis põhjustaks liustiku ulatuslikust sulamisest
tuleneva suuruputuse ehk islandi keeles jökulhlaup’i ja
rohke tuha tekke. Ja kolmandaks võib purse toimuda ka
Bárðarbunga kaldeeras ning see tooks kaasa eriti ulatusliku jökulhlaup’i ja tuhasaju.
en.vedur.is/Loodusajakiri

Tartlased korrastavad Mathieseni parki
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Tartus on võetud käsile professor Andres Mathieseni puukoolina rajatud Puusepa ja Lunini tänava vaheline park.

Korrastustööde käigus harvendatakse parki ja tehakse
isekasvanud vähem väärtuslike puude arvelt kasvuruumi
väärtuslikumatele puudele.
Kokku on kavas langetada 173 puud, asemele istutatakse 37 puud ja 121 põõsast. Raie- ja istutustööd on
pargi uuenduse esimene etapp, tulevikus on plaanis näiteks rajada parki ka jalgteed.
Park sai alguse 1938. aastal professor Andres
Mathieseni rajatud puukoolina. Just sealt pärineb enamik teise maailmasõja järel Tartus istutatud puid.
Hiljem on park metsistunud. 2012. aastal tellis linn
pargi uuendamiseks projekti GreenMan raames rekonstrueerimisprojekti ning kogus kohalike elanike ja asutuste
soovitusi, kuidas parki kujundada.
Nüüd avanes võimalus sama projekti raames taotleda
raha esmasteks töödeks: sanitaar- ja harvendusraieks
ning uusistutusteks. Juurde istutakse enamasti okaspuid,
et ilmestada valdavalt lehtpuudega parki.
Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

Mathieseni pargis septembri alguses
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Võrgupaigas www.tallinn.ee/Mustamae-loodus-ja-puhkealad saab teha
tutvust Tallinna keskkonnaameti
uue trükisega „Mustamäe loodus ja
puhkealad”.
Sirje Aheri koostatud rohkete
fotodega raamatuke annab ülevaate
Mustamäe linnaosa looduse vaatamisväärtustest ja üksikobjektidest;
võtmeteema on Mustamäe elanike või-

malused loodusega sinasõbraks saada.
Tutvustatakse Mustamäe parke, laste
ja loomade mänguväljakuid, kergliiklusteid ning looduskauneid rohealasid,
esmajoones Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala. Lisatud on ka detailne
kaart, et oleks lihtsam orienteeruda.
Raamatust on olemas ka venekeelne variant (www.tallinn.ee/
Publikatsii).

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Mida leiab loodusesõber Mustamäelt?

Vaade Mustamäe nõlvalt

Keskkonnaindikaatorid aitavad muuta
keskkonnainfo arusaadavamaks
Keskkonnaindikaatorite projekti tulemusi kokku võtva trükise „Eesti keskkonnaindikaatorid – arendustöö ja
tulemused” veebiversiooni leiab võrgupaigast www.keskkonnainfo.ee/
failid/Keskkonnainvesteeringud_EST_
web.pdf. Trükist esitleti 4. septembril
keskkonnaagentuuris peetud keskkonnaindikaatorite projekti lõpuseminaril.
Keskkonnaministeeriumi uuring
Eesti elanike keskkonnateadlikkuse
kohta kinnitas, et keskkonnainfo
kättesaadavus on küll aasta-aastalt
paranenud, kuid kohati on andmed
killustatud. Keskkonnaindikaatorite

süsteem koondab olulised näitajad
kokku ning aitab anda lihtsustatud
ülevaate näiteks majandustegevuse
aktiivsuse, maavarade kaevandamise
ja veekogude või elurikkuse seisundi
omavahelistest seostest. Ühtlasi on see
hea abivahend, et kujundada laiale
kasutajaskonnale mõeldud keskkonnainfo väljundeid, aga ka edastada
infot kitsamatele kasutajarühmadele
(nt keskkonnakaitset koordineerivate
asutuste ametnikele).
Keskkonnaindikaatorite ajalugu
Eestis ulatub 1998. aastasse, kui
koostati Eesti esimene keskkonna-

indikaatorite süsteem. Kuna aja jooksul muutub nii ühiskond, majanduse
ülesehitus kui ka keskkonnaprobleemid, tuleb indikaatoreid perioodiliselt ajakohastada. Seetõttu alustaski
keskkonnaagentuur 2012. aastal projektiga „Mis toimub Eesti ühiskonnas
– Eesti keskkonnaindikaatorite süsteemi väljatöötamine, tutvustamine ja
rakendamine”. Projekti maksumus oli
35 060 eurot ning seda rahastas oma
keskkonnaprogrammist KIK. Projekti
kohta saab lähemalt lugeda veebiaadressilt www.keskkonnainfo.ee/main/
index.php/et/meist/projektid.

Projekti „Inimene ja loodus” materjalid
on kõigile kättesaadavad
11.–12. septembril Pihkvas lõpliku joone alla saanud Eesti, Läti ja
Venemaa ühisprojekti „Inimene ja
loodus” (vt EL nr 9, lk 59) raames on
koostatud hulk õppematerjale, mida
saavad kasutada kõik huvilised.

Nii saab Tartu keskkonnahariduskeskuse kodulehelt tasuta alla laadida liblikate- ja liblikaröövikute,
pungade ja puude ning veetaimede
määramislehti: www.teec.ee/ET/
oppematerjalid_programmid/oppe-

materjalid/. Kalade määraja, mille
on koostanud Anu Metsar Eesti maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusest, on
võrgupaigas www.ctc.ee/trukised/
kasiraamatud. Kõik materjalid on
saadaval ka vene ja inglise keeles.

Kestab hiite kuvavõistlus
Maavalla koja veebilehe rubriigist
www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&
kuvad=18 saab teada, kuidas osaleda koja järjekordsel kuvavõistlusel
„Maavalla hiied 10226”, kuhu on
oodatud ülesvõtted hiitest ja teistest
ajaloolistest looduslikest pühapaikadest. Samas on võimalik oma võistlustöid kuni oktoobri lõpuni üles laadida.
Tänavu kaheksandat korda peetavale võistlusele võib saata nii
Eestis kui ka mujal maailmas tehtud

ülesvõtteid. Peale üldise ja noorte
rahalise peaauhinna jagatakse hulk
eriauhindu teemarühmades: püha
puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu,
pärimus, Vana-Võromaa, Virumaa,
saared, looduskaitse, muinsuskaitse
ning maailma pühapaigad.
Viidatud võrgupaigas on ka põhjalik näidetega ülevaade, millised
kuvad ei sobi sellele võistlusele, veel
on lugemist nii looduslikest pühapaikadest kui ka nende kaitsest.

Mullusel kuvavõistlusel tunnistati
noorte peaauhinna vääriliseks
13-aastase Dan Müüri foto
„Sügis Kalme ohvrikivi juures”

Kuvavõistluse võitjad selguvad
23. novembril Tartus hiie väe
tunnustamissündmusel.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kuidas putukat
ära tunda IX
Liblikad ja „puruvanad”
Mati Martin

Oleme putukatutvustuses jõudnud selliste putukateni, kelle tiivad on täielikult
või osaliselt kaetud soomustega või veidi peenemate karvadega. Need on
liblikalised ja ehmestiivalised, kes on lähedalt sugulased. Väliselt vaadates
ja ka nende eluviisi uurides võib muidugi tekkida kahtlus, sest tegemist on
ääretult erinevate putukarühmadega.

8

FOTO: URMAS TARTES

L

iblikalised püüavad meie pilku
tavaliselt niidul või metsaserval, teada-tuntud on ka nende
värvikirevad ja karvased röövikud.
Ehmestiivalised tegutsevad hoopis
varjatumalt, ent nendegi vastseid
teame hästi: neid veekogudes innukalt oma majakest järel vedavaid
putukaid nimetame puruvanadeks.
Ent kas kõik majakese või märsiga
tegelased on ehmestiivalised või
kas kõigil ehmestiivalistel on ikka
majake? Ehk elab isegi mõni liblikaliik vees? Nendele küsimustele saab
lugeja vastuse, kui on selle artikli
lõpuni lugenud.
Liblikaliste seltsi (Lepidoptera) kuulub vähemalt 174 250 liiki. Seega on
nad liikide arvu poolest teine selts
mardikaliste järel. Eestis läheneb liikide arv 2400-le. Nagu mardikaliste
puhul, keskendume ka siinses kirjutises Eestis elutsevatele rühmadele,
sest ei jagu ruumi, et kogu liblikaliste
vormi- ja värvikirevusest aimu anda.
Liblikad on väga mitmesuguse suurusega (tiibade siruulatus
3–280 mm) putukad. Nende ühis
tunnus on tiibu katvad imeväi
kesed soomused, mis annavad
tiibadele värvi ja mustri. Seetõttu ei
maksa liblikat sõrmedega puudutada:
tiivasoomused kleepuvad meie naha

¥ 1. Pisitiib Micropterix calthella õietolmuga maiustamas

külge ning tiivamuster on rikutud.
Osal liikidel on tiivasoomuseid väga
vähe, need läbipaistvate tiibadega
liblikad sarnanevad pigem herilaste
või kimalastega (¥ 13, 26).
Tiibu on liblikatel kaks paari.
Mõnel liigil on need väga suured ja
laiad, mõne liigi emasliblikatel aga
tugevasti taandarenenud, nii et neid
pole nähagi.
Oleme harjunud teadma, et liblikad imevad pika imilondiga nektarit.
Enamik nii teebki. Väikestel ja ürgsetel pisitiiblastel (Micropterigidae) on
aga suised haukamistüüpi ja nende
toiduks on hoopis seeneeosed, tol-

muterad või muu elusat päritolu
aines. Osa liblikalisi ei toitu valmikuna üldse, kõik vajalik on tallele
pandud vastseeas.
Liblikavastseid nimetatakse röövi
kuteks. Röövikute välimus ja karvasus on liigiti väga erinev, nendest võiks
kirjutada eraldi artikli. Paljude karvaste
röövikute karvad murduvad kergesti
ja võivad jääda rööviku kätte võtnud
inimese naha sisse või tekitavad sissehingamisel allergiat. Osa karvu on
ühenduses mürginäärmetega.
Väga mitmesugused on ka röövikute nukkumisviisid, seda tehakse
kas lihtsalt oksa küljes rippudes,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Seda, et päevaliblikad öösel lendaks,
pole küll ette tulnud, sest lennuks
vajavad nad päikesesoojust.
Väga levinud on tava jagada liblikad suuruse järgi pisemateks ja
vanamoodsama kehaehitusega
pisiliblikateks (Microlepidoptera)
ning suuremateks ja moodsama
kehaehitusega suurliblikateks
(Macrolepidoptera). Aga nagu looduses ikka, ei kehti seegi jaotus eranditeta. Ürgse moega pisiliblikate seas
leidub ka suuri liike, nagu ka moodsate suurliblikate hulgas pisikesi.
Ka teadlased, kes püüavad süstematiseerimisel rangelt järgida loomade sugulust, on rühmitamisega
kimpus. On mitu võimalust liblikaid
alamseltsideks jaotada. Kui aluseks
võetakse emasliblika suguavade arv,
siis jagunevad liblikad ühe sugu
avaga liblikateks (Monotrysia)
ja kahe suguavaga liblikateks
(Ditrysia; 98% kõigist liblikaliikidest).
Viimati nimetatud on putukate seas
ainulaadsed selle poolest, et emasliblikal leiduvad eri avad munemiseks
ja paaritumiseks, s.t sugurakkude
saamiseks isaselt.
Süsteemi aluseks võib võtta aga
ka ees- ja tagatiibade ühenduse ja
suiste tüübi. Nii jaguneb liblikaliste
selts kolme alamseltsi: pisisama
soonelised, suursamasoonelised
ja erisoonelised. Kahel esimesel
rühmal on ees- ja tagatiibade kuju ja
soonestus üsna samasugune, viimasel rühmal aga erineb. Suised on esimesel kahel rühmal vanapärasemad,
lõuad on alles, kolmandal rühmal on
aga lõugadest kujunenud imilont.
Siin lähtumegi sellest süsteemist kui
kõige ülevaatlikumast.

liblikad on fülogeneetiliselt ühtne
rühm, s.t omavahel lähedalt sugulased. Hämarikuliblikate hulka
koondatakse aga n-ö ülejääk: kõik
ülejäänud, kahvatuma välimusega
rühmad, kelle seas mõnedki on vaid
üsna kaugelt sugulased. Mõnedki
nn hämarikuliblikate liigid lendavad
tegelikult meelsamini hoopis päeval.

¥ 5. Riidekoi röövik võib kestuda kuni
poolsada korda
FOTO: URMAS TARTES

seinale toetudes, mullas lebades,
võrgendkookonis või tugevas, toidutaime tükikestega varjatud kookonis
varjul olles.
Nukust koorunud liblikavalmik
ei ole kunagi kohe lennuvõimeline:
alguses on tal tiibade asemel vaid
lühikesed köndid. Need tuleb lasta
rippu ning õõnsatesse tiivasoontesse
surutakse kehavedelik hemolümf,
nii et tiivad võtavad oma õige kuju.
Umbes tunni jooksul hakkab tiibade
kitiin õhu käes jäigastuma ning enam
ei veni: kui liblikas ei saa tiibu aegsasti sirutatud, jäävadki need kortsu
ja putukas lennuvõimetuks.
Liblikahuvilisi nimetatakse lepi
dopteroloogideks. Nende hulgas
on nii asjaarmastajaid kui ka elukutselisi teadlasi ja seetõttu on ka huvi
liblikate vastu erisugune. Näiteks
avaldub see selles, kuidas liblikaliike
rühmitada või süstematiseerida.
Asjaarmastajad lepidopteroloogid
jaotavad liblikad nende eluviisi järgi
tavaliselt kahte rühma: päevalibli
kad ehk need, kes lendavad päikesepaistel, ja hämarikuliblikad või ka
ööliblikad, kes lendavad hämaras
või öösel. Enamjaolt näevad nende
kahe rühma liblikad üpris eri moodi
välja.

¥ 6. Pikktundelkoi tundlad reedavad suurt
huvi lõhnamaailma vastu
FOTO: URMAS TARTES

¥ 3. Humala-eistekedriku emasliblikad on
pruunikaskollakad, isasliblika (pildil) tiivad
aga lumivalged

FOTO: URMAS TARTES

¥ 4. Lepa kireskoi on küll väike, kuid väga
ilusa tiivamustriga liblikas

¥ 2. Alglibliklase Dyseriocrania
subpurpurella rööviku kaevand tamme
lehes

Kuidas liblikaid jaotada? Päeva

FOTO: DONALD HOBERN / WIKIMEDIA COMMONS

FOTO: MICHAEL KURZ / WIKIMEDIA COMMONS

FOTO: URMAS TARTES
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¥ 7. Võrgendikoid on väikesed, aga väga
silmatorkava välimusega liblikad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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¥ 8. Kuslapuu-sirtiibkoid võime kohata
metsas vaarikal olles

SUURSAMASOONELISTE
ALAMSELTS
FOTO: URMAS TARTES

¥ 9. Tupekoi röövik kannab endaga kaasas
taimetükikestest valmistatud tuppe

FOTO: URMAS TARTES

¥ 10. Väikeste märslaste peenekoelised
märsid on sageli ainult paari-kolme
millimeetri pikkused

¥ 11. Suuremad märslased teevad oma
märsi taimetükikestest

PISISAMASOONELISTE ALAMSELTS
Pisisamasoonelised (Laciniata, ka
Microjugata) liblikad on kõik väga väikesed ja kuuluvad ühte sugukonda
pisitiiblased (Microperigidae). Eestis
on neid liblikaid kõigest neli liiki, tiibade siruulatus on neil 8–10 mm.
10

Pisitiiblastel on mitu ürgset tunnust, mille poolest nad sarnanevad
pigem muude putukarühmade kui
teiste liblikatega: suised on haukamistüüpi, alalõuakobijad pikad, seevastu
alahuulekobijad, mis teistel liblikatel
on üldjuhul pikad, on neil lühikesed.
Ees- ja tagatiivad on peaaegu samasuguse kuju ja soonestusega, omavahel peaaegu seostamata. Eestiival on
siiski väike jätke jugum, mis aitab seda
lennu ajal tagatiivaga koos hoida.
Tiivad on küllaltki karvased ja
enamasti kaetud violetsete soomustega ning kuldselt helkivate vöötide
või laikudega (¥ 1).
Pisitiiblased lendavad päeval ja toituvad õietolmust, neid võime kohata
näiteks kasetüvedel. Röövikud elavad samblikel ja võivad toituda ka
teiste elusolevuste lagunevatest jäänustest.

Suursamasooneliste (Glossata, ka
Jugata, Macrojugata) hulka kuulub
mitmesuguse kuju ja suurusega
liike, kelle eestiival on hästi arenenud jugum.
Väikseimad nendest on algliblik
lased (Eriocranidae; tiibade siruulatus
7–12 mm; Eestis 5 liiki). Neil leidub
küll imikärss, kuid see on lühike,
aga alalõua- ja alahuulekobijad on
suhteliselt pikad. Tiivad on violetse
helgiga või kollakad. Alglibliklased
lendavad kevadel ja päeva esimesel
poolel. Jalutud röövikud kaevandavad taimelehtedes (¥ 2). Nukul on
liikuvad lõuad, millega ta närib läbi
nukuhälli ja väljub sellest. Alles seejärel koorub nukust liblikas.
Eistekedriklased (Hepialidae)
on tunduvalt suuremad liigid (tiibade siruulatus 22–65 mm).
Suurimad selle sugukonna liigid
elavad Austraalias. Eestis elutseb
neli keskmise suurusega liiki, tavaline on näiteks humala-eistekedrik
(Hepialus humuli), kelle emasliblikad on pruunikaskollakad, isasliblikad aga lumivalgete tiibadega (¥ 3).
Eistekedriklaste suised on rudimentsed (taandarenenud ja tarbetud),
imilont puudub. Huvitav on eistekedriklaste paarumine: juunis-juulis
lendavad isasliblikad hämariku saa-

budes aeglaselt pendeldades taimestiku kohal, emased istuvad taimedel
ja ootavad, kuni isased pärast pulmatantsu nendeni jõuavad.
Enamik liblikaliike kuulub eri
sooneliste alamseltsi (Frenata), neid
rühmitame täpsemalt allpool. Ees- ja
tagatiib on neil eri kuju ja suurusega,
neid ühendab frenulum, mis kujutab
tugevat harjast (isasel) või veidi peenemate harjaste kimpu (emastel).
Päevaliblikatel asendab seda tagatiiva
eesserva lai sagar. Erisooneliste hulka
kuuluvad väga mitmesuguse suuruse
ja eluviisiga liblikad.

„KOID”
Väikesi liblikaid nimetavad inimesed
tavaliselt koideks [3, 7, 19]. Nende
hulgas on tõesti palju liike, kelle röövikud kaevandavad taimekudedes
või mujal elusat päritolu materjalis.
Tuntumad „koid” on kireskoid
keerukoilaste (Gracillariidae) sugukonnast. Need on väikesed, kuid
imeilusa tiivamustriga liblikad, kelle
röövikud elavad taimelehe sees.
Enamik kireskoisid elab ainult ühel
või mõnel lähedasel taimeliigil. Lepakireskoi (Phyllonorycter rajella) tekitatud laike võib kohata peaaegu igal
lepa lehel. Need on kaevandid, mille
on närinud lehe sees toituvad röövikud. Kui õigel ajal peale sattuda,
võib kaevandist leida liblika nuku ja
sellest liblikagi välja kasvatada (¥ 4)
[10]. Sarnane liik, õunapuu-kireskoi
(Ph. blancardellus) on sage õunapuul.
Päriskoilased (Tineidae) on mitmesuguse suurusega, kuid enamasti
väikesed, sageli karvase peaga liblikad, kelle röövikud elavad võrgendist tuppedes. Hulk liike on
inimkaaslejad: meie tubades toimetavad nahakoi (Tinea pellionella),
riidekoi (T. bisellinella; ¥ 5), tapeedikoi (T. tapezella) jt [9], teraviljaladudes elab terakoi (T. granella). Üks
suurimaid koisid Eestis on torikukoi
(Scardia boletella), kelle tiibade siruulatus on kuni 13 mm. Nagu nimigi
ütleb, tegutsevad tema röövikud
torikseentes.
Pikktundelkoilastel (Adelidae)
on liblikate kohta erakordselt pikad,
kehast mitu korda pikemad tundlad
(¥ 6). Selle tunnuse poolest sarnanevad nad veidi ehmestiivalistega.
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Hulga liblikaliikide röövikud tegutsevad enda kootud võrgendipesades.
Ühed tuntumad nendest on võr
gendikoilased (Hyponomeutidae):
enamjaolt valged, ent kirjatud mustade täpikestega. Röövikud elavad
hulgakesi koos võrgendpesas, hiljem liiguvad nad laiali, kuid tegutsevad võrgendi all [1, 2, 21]. Nad
nukkuvad sealsamas siidjas kookonis. Toomingatel on tavaline toominga-võrgendikoi (Yponomeuta
evonomyellus), õunapuudel aga
õunapuu-võrgendikoi (Y. malinellus)
(¥ 7). Oluline on teada, et võrgendikoi eri liigid on välimuselt äravahetamiseni sarnased, kuid üksteise
toidutaimeliikidele üle ei koli.
Mähiskoilased (Gelechiidae) on
väga liigirikas sugukond, kellele on
iseloomulik tagatiiva teravnenud
eesnurk. Nende hulgas on palju taimekahjureid. Tuntumad on puuvillal
elav Pectinophora gossypiella ja kartulit kahjustav Phthorimaea operculella,
keda õnneks veel Eestist pole leitud.
Ladudes kahjustab teravilja terakoi
(Sitotroga cerealella). Vaarikate valmimise paiku võime selles elupaigas
näha lendlemas väga ilusate tiibadega kuslapuu-sirptiibkoid (Ypsolopha
dentella; ¥ 8).
Mõne liblikaliigi röövikud ehitavad enda kaitseks taimetükikestest
varjendi ehk märsi või tupe, mida
siis kaasas kannavad. Näiteks tupe
koilased (Coleophoridae): väga väikesed (4–5 mm) saledate pikkade
tiibadega ja tihti metalliläikelised
liblikad. Nende röövikud kaevandavad esialgu taimekudedes, hiljem

FOTO: WWW.ENTOMART.BE / WIKIMEDIA COMMONS

¥ 13. Klaastiiblaste tiivad on osaliselt
läbipaistvad ning nad meenutavad suuresti
kiletiivalisi

valmistavad lehetükikestest tuped,
mille sees varjuvad ja puulehtedel
edasi liiguvad (¥ 9).
Samalaadse eluviisiga on ka märs
lased (Psychidae), kes valmistavad
oma märsi sageli üsna suurtest taimetükikestest. Enne nukkumist kinnitatakse märss puutüve või mõne
muu tugevama aluspinna külge.
Majaseintel ja postidel võib sageli
kohata väga väikesi, paari millimeetri
pikkusi ja peene struktuuriga märsse
(¥ 10), metsas aga silma jääda isegi
kuni viie sentimeetri pikkune märss
(¥ 11). Märslase emasliblikas on
tiivutu ja muneb märsile. Munast
koorunud järglased valmistavad oma
esimese märsi ema märsi tükikestest,
et siis selle kaitse all laia maailma
rändama minna.
Sulgtiiblased (Pterophoridae) on
rohurindes elavad liblikad, kellel
on omapärased servast lõhestunud
tiivad ja pikad jalad (¥ 12). Sellise
välimusega sulanduvad nad hästi
oma elukeskkonda.
Klaastiiblased (Sessiidae, ka
Aegeriidae) meenutavad välimuselt
hoopis kiletiivalisi või kahetiivalisi (sääski): tiivad on läbipaistvad,
soomuseid leidub peamiselt vaid
tiivasoontel (¥ 13). Röövikud kaevandavad puude või põõsaste okstes
ja juurtes, ka vaarikavartes, harvem rohttaimede juurtes. Aiakahjur
on sõstravartes elav sõstra-klaastiib
(Synanthedon tipuliformis) ja vaarikavartes kaevandav vaarika-klaastiib
(Pennisetia hylaeformis). Suurim

¥ 14. Tammemähkur võib mõnel pool
osutuda ka tammede kahjuriks
FOTO: URMAS TARTES

¥ 12. Sulgtiiblaste ainulaadne tiivaehitus
vastab hästi nende nimetusele
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¥ 15. Paljud leediklased on väga omapärase
tiivamustriga. Pildil on nõgeseleedik

klaastiib on haava koore all või juurtes elav suur haavaklaastiib (Sesia
apiformis), kelle välimus jäljendab
uskumatult hästi vapsikut.
Hästi tuntud liblikad on ka mäh
kurlased (Tortricidae). Nagu nimigi
ütleb, mähivad röövikud võrgendniidiga oma toidutaime lehe rulli
ja naudivad üsna ohutut elu kokkupõimitud lehtede või muude taimeosade vahel, mõned liigid ka
viljades. Liblikad ise on väikesed,
enamasti laiade ja tömpide tiibadega.
Mähkurlaste hulgas on väga palju
kahjureid. Õunu kahjustab õunamähkur (Cydia pomonella), herneid
hernemähkur (C. nigricana); neid
teab iga inimene, kes on näinud ussitanud õunu ja herneid. Tammedel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

OKTOOB E R 2014 EEST I LOO DUS I555I

11

FOTO: MATI MARTIN

¥ 16. Varreleedik jõuab suvel ka Eestisse,
kuid siin talvituda ei suuda ja maisi ei
kahjusta

rühm, on värvikad ja läikiva, sageli
sillerdava helgiga, meenutavad välimuselt vaksiklasi või öölasi (¥ 15)
[17, 18]. Leedikuid võime kohata
ka köögikapis [9]. Leedikute hulgas
on palju taimekahjureid. Üks tuntumaid on varreleedik (ka maisileedik;
Ostrinia nublialis; ¥ 16), kelle röövikud kaevandavad taimevartes, eriti
meeldib neile mais. Selle liigiga on
inimene pidanud võitlust juba üle
saja aasta, aga jagu pole saanud. Kui
maisitaimi mitte mürgitada, võivad
varreleedikud hävitada kuni 98%
saagist. Mesinikele on hästi tuntud
vahaleedik (Galleria mellonella), kelle
röövik toitub mesitarudes vahast.
Mõne leedikuliigi röövikud elavad vees: tuntuim on väike lumivalgete tiibadega vesinäkk (Acentria
nivea). Mõne liigi vees elavad röövikud teevad endale taimetükikestest
majakese, kuhu varuvad aeg-ajalt
hingamiseks õhku. Selline liik on
näiteks tiigileedik (Nymphula nitidulata) (¥ 17). Vähe sellest, mõnel liigil, näiteks vesinäkil, ei tule tiivutud
emased valmikud isegi veest välja.

PÄEVALIBLIKAD

FOTO: MATI MARTIN

¥ 17. Tiigileedikut võime kohata väikeste
tiikide kaldail, aga ka suuremate järvede
ääres

¥ 18. Teiste loomade väljaheited on
paljudele päevaliblikatele olulised
valguallikad. Pildil naudivad einet väikekiirgliblikad

elab roheline tammemähkur (Tortrix
viridana; ¥ 14).
Väga arvukas liblikarühm on lee
diklased (Pyralidae). Laiatiivalised
leedikud, üks leediklaste arvukaim
12

Kõige silmatorkavam liblikarühm on
kindlasti päevalibliklaste ülemsugukond (Papilionoidea; ingl butterflies).
See on rühm omavahel lähedalt
suguluses olevaid liblikate sugukondi, kes ka välimuselt teistest üsna
hästi eristuvad. Neil on tipust jämenenud tundlad ja laiad värvikirevad
tiivad, mis asetatakse puhkeolekus
seljale vastamisi kokku. Tähtis tunnus on ka see, et lendamiseks vajavad nad päikesesoojust, mistõttu
näeb neid lendamas vaid ilusa ilmaga
ja päevasel ajal. Tavaliselt peavadki
inimesed liblikatest rääkides silmas
just päevaliblikaid [4, 5, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 22].
Eesti ühed suuremad päevaliblikad
on ratsulibliklased (Papilionidae).
Sellesse sugukonda kuulub Eesti suurim päevaliblikas pääsusaba (Papilio
machaon) ja looduskaitse all olev mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne).
Teine tuntuim sugukond on
põualibliklased (Pieridae). Need on
enamasti valkjad või kollakad liblikad, kelle seas on palju nii aedviljade
kui ka viljapuude kahjureid, näiteks

FOTO: URMAS TARTES
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¥ 19. Poriloikudel või mujal pinnasel
toituvad päevaliblikad ajavad arvatavasti
taga eelkõige tavalist keedusoola. Tiiva
alakülg on paljudel liikidel kahvatu, muutes
nad sarnaseks kõdunenud lehega

suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae),
naeriliblikas (P. napi) ja põualiblikas
(Aporia crataegi).
Tähtis sugukond on ka koerliblik
lased (Nymphalidae): jällegi suhteliselt suured kirjude tiibade ja osaliselt
taandarenenud eesjalgadega liblikad
(seega on toimivaid jalgu vaid kaks
paari). Eestis on tavalised väike-koerliblikas (Aglais urticae), päevapaabusilm
(Inachis io), väike-kärbtiib (Polygonia
vau-album), aga ka sinakalt helkivate
tiibadega suur-kiirgliblikas (Apatura
iris), kelle tumepruuni isasliblika tiivad helgivad metalselt. Seda põhjustavad tumedate soomuste vahel olevad
läbipaistvad soomused, kus valgus
murdub ja peegeldub seetõttu tagasi
sinisena: tegu on nn optilise värvusega, mida ei põhjusta värvained ehk
pigmendid. Maailmas on teisigi optilise
värvusega liblikaliike.
Nüüdisajal paigutatakse koerliblikatega ühte sugukonda ka silmlaikudega silmiklased (¥ 20).
Meeldejääva välimusega on veel
sinilibliklased (Lycaenidae), kus
osa liike on küll hoopis punased või
pruunid, kuid tiiva alakülje muster on neil kõigil sarnane (¥ 21).
Mõnede siniliblikaliikide röövikud
arenevad sipelgapesades [11, 12].
Hõlpsasti tunneb ära ka punnpeala
sed (Hesperidae). Nime on need väikesed, enamasti kollaka või hallika
tooniga liblikad saanud iseloomulikult suure pea ja silmade järgi.
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¥ 21. Enamiku sinilibliklaste tiibade ülakülg
on sinine, kuldtiiblaste alamsugukonnas
siiski mitte. Tiiva alakülg on aga kõigil
sinilibliklastel üsna samasugune: must kiri
hallikal või sinakal taustal. Suur-kuldtiib õiel
toitumas

Kõigi Eesti päevaliblikatega aitab
põhjalikumalt tutvuda hiljuti ilmunud raamat [22].

SUUREMAD HÄMARIKULIBLIKAD
Suuremad hämarikuliblikad võime
jagada kolme rühma. Esimene rühm
on nn väikesed sugukonnad: hulk
sugukondi, milles on vähe liike.
Mõned näited nende kohta.
Kedriklased (Lasiocampidae) on
Eesti hämarikuliblikate seas ühed suurimad, enamasti laiade vöödilise mustriga tiibadega karvased liblikad, kes
valmikuna ei toitu. Röövikud on tihedakarvalised ja talvituvad kookonis,
ka nukkuma asuv röövik koob enda
ümber tugeva kookoni. Nad tegutse-

FOTO: WWW.ENTOMART.BE / WIKIMEDIA COMMONS

¥ 22. Tammekedrikud paarumas
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¥ 20. Rohusilmik on üks tavalisemaid
silmiklasi, keda võib näha lendamas isegi
kergelt pilvise ilmaga

vad enamasti öösiti. Tammekedriku
(Lasiocampa quercus) isasliblikas lendab
päeval (¥ 22). Väga sage on rohukedrik (Philudoria potatoria), männikuid
võib mõnikord kahjustada männikedrik (Dendrolimus pini).
Maailmas enim tuntud liblikad on küllap siidikedriklased
(Bombycidae), nimelt siidikedrik
(Bombyx mori). Hiinas on neid kasvatatud siidi saamise eesmärgil ligi
5000 aastat (¥ 23). See liik on
Aasia päritolu, kuid loodusest kadunud ja püsib üksnes kasvandustes.
Emasliblikas muneb kuni 400 muna.
Röövik toitub ainult mooruspuulehtedest ning ketrab enne nukkuma
asumist endale kookoniks ümber
umbes kilomeetri jagu siidniiti, eritades selle siidinäärmetest. Ühe kilogrammi siidniidi tootmiseks kulub
220 kg mooruspuu lehti, millest saab
söönuks umbes 700 röövikut.
Paabusilmlased (Saturniidae) on
eriti troopilistele metsaaladele iseloomulikud laiade tiibadega, sageli üsna
suured liblikad (tiivasiruulatus kuni
30 cm). Tiibadel on aknataolised,
soomusteta alad, nn silmlaigud. Nad
tegutsevad öösiti, osa liikide isased ka
päeval. Paabusilmlaste hulka kuulub üks maailma suurimaid liblikaid
atlas-paabusilm (Attacus atlas). Eestis
on levinud kaks liiki, mais ja juunis
lendavad kevadpaabusilm (Eudia
pavonia; ¥ 24) ja kiire lennuga kollapaabusilm (Aglia tau).
Surulased (Sphingidae) on kitsaste
tiibadega jõulised kiiresti lendavad
liblikad. Koguni toituvad nad lennu
pealt, „surudes” õie kohal ja imedes sellest pika imilondiga nektarit.
Enamik liike tegutseb öösiti. Surude
röövikutele on iseloomulik tagakeha
tipus paiknev ogajas jätke. Tuntumad
liigid on sirelisuru (Sphinx ligustri) ja
männisuru (Hyloicus pinastri) [16],
omapärase tagatiibade mustriga
uhkeldab silmiksuru (Smerinthus
ocellatus; ¥ 25). Päeval lendavad
õite kohal kimalasi meenutavad lott
surud (perekond Hemaris; ¥ 26).
Surude seas on ka rändliike, kes liiguvad lausa mitme riigi vahet. Eestis
on lepidopteroloogide püünistesse
sattunud näiteks sellised rändliigid
nagu troopilise levikuga tontsuru
(Acherontia atropos) ja subtroopilise

¥ 23. Siidikedrikut on inimene koduloomana
pidanud juba ligi 5000 aastat
FOTO: ENTOMOLO / WIKIMEDIA COMMONS
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¥ 24. Kevadpaabusilm koorub valmikuks
juba aprilli lõpus või mais

levikuga päevasuru (Macroglossum
stellatarum), kes lendab päeval.
Karuslasi (Arctiidae) tunneme
peamiselt nende karvaste pruunide
röövikute järgi, kes sageli innukalt mööda maapinda roomavad
ja sobivat nukkumispaika otsivad.
Valmikud on ka karvased omapärase laigulise tiivamustri ja arenenud
imilondiga. Väga tavaline on punaste
tagatiibadega harilik päevakoer
(Arctia caja). Päeval võib rohukõrtel
puhkamas trehvata teelehe-karuslast
(Parasemia palntaginis; ¥ 27).
„Väikestest sugukondadest” tuleks
kindlasti mainida veel verikireslasi
(sugukond Zygaenidae). Need enamasti tumesini- või rohe-punastes
toonides metalselt helkivate laiguliste
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¥ 25. Mis tont sealt piilub? Nagu paljud
liblikad, kohutab ka silmiksuru oma vaenlasi
ootamatult silmlaike paljastades

FOTO: MATI MARTIN

¥ 26. Harilik lottsuru siguriõiest nektarit
imemas. Oma välimusega jäljendab ta
kimalast, aga erinevalt tollest ei lasku ta
kunagi õiele, vaid lendab selle kohal

¥ 27. Teelehe-karuslane peab puhkepausi

tiibadega liblikad torkavad hästi silma
niitudel ja teeservades (¥ 28). Nende
lend on demonstratiivselt aeglane.
Nad võivad seda endale lubada, sest
nende kehavedelik on mürgine [6].
14

FOTO: MATI MARTIN

Peale „väikeste sugukondade” on
veel kaks suuremat sugukonda: öölased ja vaksiklased.

Öölased (Noctuidae) on keskmise
suurusega või suured (paelöölaste
perekond, Catocala) omapärase tiivamustriga peamiselt öösel tegutsevad liblikad. Neil on hästi arenenud
imilont. Röövikud toituvad mullas
taimejuurtest või maapealsetest taimeosadest. Öölaste hulgas on palju
taimekahjureid, näiteks lina-täht
öölane (Autographa gamma; ¥ 29).
Kui enamiku liblikaliikide valmikud
söövad peaasjalikult nektarit või ei
toitu üldse, siis öölaste hulgas on ka
sootuks teistsuguse maitse-eelistusega liike. Näiteks ängelheina-öölane
(nimetatakse ka vampiiröölaseks;
Calyptra thalictri), kes muide elab ka
Eestis, toitub taimemahlast, kuid väidetavalt võib imeda ka verd (¥ 30).

Vaksiklased (Geometridae) on enamasti saleda keha ja suurte laiade
tiibadega liblikad, üldkujult sarnased päevaliblikatega, kuid enamjaolt
pisemad ja kahvatumad. Vaksikute
röövikutel on tavaliselt ainult kaks
paari ebajalgu keha tagaotsas, seetõttu liiguvad nad edasi vaksates.
Sellest tuleneb nii nende eestikeelne
kui ka ladinakeelne nimetus. Nii valmikutel kui ka röövikutel on hästi
arenenud varjevärvus ehk krüpsis:
nad jäljendavad taimeosi või näiteks
linnusõnnikut (¥ 31, 32). Liblikad
on tavaliselt ühte tooni puukoorega,
paljude liikide röövikud püsivad
peale selle veel puhkeajal varjepoosis: ebajalgadega taimeoksast kinni
hoides ja keha nurga all välja sirutades meenutavad nad raagu.
Röövikud arenevad enamasti põõsastel ja puudel. Ka vaksikute seas on
hulk taimekahjureid, nagu näiteks
männivaksik (Bupalus pinarius).
Et öölaste ja vaksiklastega lähemalt tutvuda, tuleks kasutada põhjalikumaid allikaid [20], sest neis
sugukondades on palju liike: öölasi
on ainuüksi Eestis üle 400, vaksiklasi
aga üle 300 liigi.
EHMESTIIVALISED
Nagu juba mainitud, on ehmestiivalised (Trichoptera) liblikalistega üsna

¥ 28. Kireslased saavad endale lubada loidu
lendu ja rahulikku õitel peesitamist, sest on
mürgised
FOTO: MATI MARTIN
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¥ 29. Lina-tähtöölane on tuntud rändliblikas

lähedalt sugulased. Liike on aga suurusjärgu võrra vähem, ligi 12 000,
Eestis umbes 150. Ehmestiivalised
on väikesed kuni keskmise suurusega (keha pikkus 0,5–30, harva kuni
70 mm) putukad. Neil on kaks paari
hõredalt karvadega kaetud tiibu,
mis puhkeolekus pannakse seljale
katusjalt kokku (¥ 33). Valmikutel
on pisikesed lakkumissuised, osa
valmikuid ei toitugi. Ehmestiivalised
lendlevad peamiselt õhtuhämaruses
ja öösiti veekogude läheduses, kuid
võtavad ette ka pikemaid retki veekogudest kaugemale.
Vastsed arenevad vees, neid on
nii rööv-, sega- kui ka taimtoidulisi. Eluviisi järgi võib vastsed jagada
kolme rühma. Kodade ehitajad,
nn puruvanad, ehitavad enesele
kaitsva tupe taimeosakestest, kivikestest, teokarpidest või oksaraagudest (¥ 34). Selline ehitis on avatud
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¥ 31. Puhkav pargitähnikvaksik püüab
jäljendada linnu väljaheidet

¥ 32. Niiduvaksik, üks meie niitude
tavalisemaid südasuviseid lendlejaid

mõlemast otsast, nii pääseb vesi
hästi lõpusteni. Võrgukudujad ehitavad oma kaitsva kesta võrgunii-

dist. Kolmandad liiguvad vabalt, kuid
varjatult veekogu põhjas. Mõned
aeglase vooluga ojades vabalt elavad
liigid koovad lehtrikujulise püünisvõrgu, millega püüavad veehõljumit.
Nukkumiseks valmistab ehmestiivalise vastne endale nukuhälli.
Enne valmikuks koorumist ujub
nukk nukuhällist välja ja sageli jõuab
kaldapiirkonda või tuleb isegi veest
välja. Alles siis väljub nukust valmik,
kes erinevalt liblikast on üsna kohe
lennuvõimeline.
Ehmestiivaliste liike eristataksegi
põhiliselt vastsete ja nende majakeste
järgi, sest valmikud on välimuselt
üsna sarnased. Üldiselt viitab suur
ehmestiivaliste liikide arv veekogu
puhtusele. Kõige suurem ehmestiivaline Eestis on puruvanade hulka
kuuluv Phrygaena grandis, keda
võime veekogude läheduses kohata
ka päevasel ajal: kui teda häirida,
tõuseb ta lendu ja põgeneb. ■
1. Javoiš, Juhan 2005. „Sarviline” saatan. – Eesti
Loodus 56 (7): 354–357.
2. Kuusik, Aare 1970. Võrgendikoidest ahistatud
puud. – Eesti Loodus 21 (8): 490–493.
3. Martin, Mati 1983. Sirelikoi. – Eesti Loodus 34
(5): 325–327.
4. Martin, Mati 1983. Ogasäär-sinitiib. – Eesti
Loodus 34 (7): 467.
5. Martin, Mati 1983. Valgetähn-pajuliblikas
Nymphalis xanthomelas. – Eesti Loodus 34 (7): 520.
6. Martin, Mati 1984. Kireslased. – Eesti Loodus 35
(6): 389.
7. Martin, Mati 1991. Mida me võiksime teada
koidest. – Eesti Loodus 42 (7): 458–461.
8. Martin, Mati 1996. Kas Eesti putukate seas on
rännumehi. – Eesti Loodus 47 (4): 122–124.
9. Martin Mati 2003. Kutsumata külalised.
Maalehe Raamat.
10. Martin, Mati 2004. Lepp loomade toidulauana.
– Eesti Loodus 55 (8): 352–354.

¥ 33. Ehmestiivalised on enamasti pruunika
värvusega vähe silmatorkavad putukad, keda
välimuse järgi on raske liigini määrata
FOTO: HENRICKSROBERT / FOTER.COM

FOTO: MATI MARTIN

¥ 30.Vampiiröölane on väidetavalt võimeline toituma ka verest

¥ 34. Ehmestiivalise vastsete, nn
puruvanade tähtis määramistunnus on nende
majakese ehitusviis ja materjal
11. Martin, Mati 2006. Suur-kuldtiib. – Eesti Loodus
57 (8): 422–424.
12. Martin, Mati 2006. Nõmme-tähniksinitiib. –
Eesti Loodus 57 (12): 648–650.
13. Martin, Mati 2007. Sõõrsilmik. – Eesti Loodus
58 (3): 142–144.
14. Martin, Mati 2007. Suur-mosaiikliblikas ja
teelehe-mosaiikliblikas. – Eesti Loodus 58 (5):
254–257.
15. Martin, Mati 2007. Vareskaera-aasasilmik. –
Eesti Loodus 58 (7): 366–367.
16. Martin, Mati 2009. Kommentaar. – Lumet, Enn.
Männikiha. – Eesti Loodus 60 (3): 170–171.
17. Martin, Mati 2009. Tume marmorleedik on jõudnud Eestisse. – Eesti Loodus 60 (7): 358–359.
18. Martin, Mati 2010. Ussikeele-leedik naudib palavaid paiku. – Eesti Loodus 61 (8): 392–394.
19. Martin, Mati 2010. Toomingane toidulaud. –
Eesti Loodus 61 (9): 448–452.
20. Viidalepp, Jaan; Hans, Remm 1996. Eesti libli
kate määraja. Valgus, Tallinn.
21. Voolma, Kaljo 2011. „Hermeliinliblikad” hõbepajul. – Eesti Loodus 62 (9): 504–507.
22. Õunap, Erki; Urmas Tartes 2014. Eesti päevaliblikad. Varrak.
Mati Martin (1951) on zooloog, töötab Tartu
ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis.
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Kes oli Soomaa vader?
Andres Tõnisson

Soomaa rahvusparki tutvustavates sõnumites on sageli kordunud professor
Teodor Lippmaa nimi. Väidetavalt võttis just tema 1935. aastal kasutusele
Soomaa nime. Mõnikord on seost Soomaa ja Teodor Lippmaa vahel
nähtud kaudsemana: ta lihtsalt uuris Soomaad. Nime autorlus ei ole kuigi
põhimõtteline, tuntud botaaniku ja taimegeograafi Lippmaa teened Soomaa
eripära esiletoojana on tõesti suured. Ometi ei ole päris korrektne pidada teda
Soomaa nime esmakasutajaks.
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¥ 1. Johannes Gabriel Granö kahe elemendi maastike kaart, kus ta on muu hulgas eristanud
Soomaad, Sootagust ja Lahemaad

Oma kõige tuntumas taimegeograafilises töös „Eesti geobotaanika
põhijooni” (1935) annab Lippmaa
kogu Eesti taimkatte täpsustatud
liigestuse. Vahe-Eesti metsavöönd,
nagu me seda ulatuslikku roheala
praegugi tunneme, oli Lippmaal esitatud omaette valdkonnana (Estonia
intermedia), kusjuures ühel korral on
ta otse viidanud, et Vahe-Eesti taimegeograafilise valdkonna lõunaosa
on sama ala, mille Johannes Gabriel
Granö oli varem eristanud Soomaa
maastikuüksusena. Raamatus on
toodud ka leheküljepikkune kirjeldus Soomaast kui ürgseilmelisest,

valdavalt rabade ja lodumetsade piirkonnast.
Oluline on rõhutada, et Lippmaa
ei kasutanud oma Pärnumaa töödes üldse sõna „Soomaa”, ehkki see
nimi oli selleks ajaks juba hästi teada,
eeskätt geograafide hulgas. Näiteks
eespool mainitud Pärnumaa koguteose toimetaja magister Edgar Kant
on märkinud, et tinglik piir PõhjaPärnumaa ehk Sootaguse ja LõunaPärnumaa ehk Soomaa vahel kulgeb
umbes Pärnu jõe ja Sauga jõe vahel.
Lippmaa on Soomaad esimest
korda nimetanud alles oma geobotaanikaraamatus, seejuures selge

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

I560I EEST I LOO DUS OKTOOB E R 2014

ur

õ lt s a ma a

u ta

Pe i ps

P
e
gus
ota
o
S
Soo
S
Soomaa
oom
maa
a

Al

Su

Rotali
ot i
Rotalia

ma

a

la

m

Hagerimaa
H
Hage
ag
geri
g
erii a
eri
erimaa

LLavamaa
av
ava a
aa

aa

aa
re m
Voo
se
gu
Jõ e t a

16

Soome laht

he

I

lmselt pole liialdus väita, et Teodor
Lippmaa (1892–1943) tundis
Soomaa taimestikku paremini kui
keegi teine. Ta tundis kogu Pärnu
maakonna taimestikku paremini kui
ühegi teise maakonna oma. Tema
uuringud olid põhjalikud. Need olid
märksa mahukamad kui teistel botaanikutel mõne samaväärse ala puhul.
Tõsi, tema välitööd puudutasid peamiselt vaid neid Soomaa piirkondi,
mis jäid toonase Pärnumaa koosseisu
või külgnesid sellega (Aesoo, Riisa,
Tõramaa). Kõigepealt valmis tal koostöös abikaasa Hiljaga ülevaade kogu
Pärnumaa taimestikust ja siis selle
täpsustusena kihelkondade taimestiku ülevaade. See töö avaldati koguteose „Eesti” neljandas, Pärnumaa
köites (ilmunud 1930).
Järgnenud kahel suvel olid Lipp
maad taas nädalaid väldanud välitööl Pärnumaal, kogudes materjali.
Nende retkede põhjal avaldas professor Lippmaa saksakeelse monograafia „Lisandusi Edela-Eesti
floora ja vegetatsiooni tundmaõppimiseks”. Selles toodud liigestuse järgi kuulus Soomaa ala nn
Saarde taimegeograafilise maastiku
(Regio saardeensis) alla, mis hõlmas
kaarekujulise vahevöö Metsepolest
Vändra metsadeni ja mõlemas suunas veel kaugemalegi. Botaanik
Karl Eichwald on seda 1932. aastal ilmunud teost nimetanud lausa
„täiuslikumaks Eesti kohta koostatud
lokaalflooraks”.

| K A ITS E A L A |
FOTO: HEIKO KRUUSI

viitega Granöle. Tema rajoneering
lähtuski peamiselt Granö omast: sellele on osundanud ka Liivia Laasimer
oma 1965. aastal ilmunud raamatus
„Eesti NSV taimkate”.

Kuidas jõudis Soomaa nimeni
Granö? Teine Tartu ülikooli professor, soomlane Johannes Gabriel
Granö (1882–1956) on meie rahvusliku maateaduse rajaja. Ligi nelja
aasta vältel, 1919–1923, õpetas ta
ülikoolis mitmesuguseid kursusi ja
pani aluse Eesti geograafilisele uurimisele. Läheks pikaks kirjeldada
kõiki tema teeneid (valiti 1932 Tartu
ülikooli audoktoriks), aga Soomaa
kontekstis on oluline nimetada tema
klassikaks saanud tööd „Eesti maastikulised üksused”, mis ilmus ajakirjas
Loodus 1922. aastal.
Granö maastikuline liigestus tugineb nelja elemendi ehk pinnamoe,
veestiku, taimkatte ja asulate kartograafilisele sünteesile. Selle põhjal
on ta eristanud tüüpilised maastikud ja nendevahelised üleminekualad. Kõige selgepiirilisemalt eristus
oma naabritest Vooremaa, aga ka piir
Sakala kõrgustiku ja sellest läände
jääva metsavöö vahel on Granö kaartidel üks selgemaid.
Detailseimas maastikulises liigestuses, mis valmis nelja elemendi alusel,
kasutas Granö maastikuliste üksuste
puhul pikki, kõiki elemente hõlmavaid nimetusi. Näiteks „Kilingi looklevate jõgede, suurrabade ja metsade
ning erakõuede ja hõreda teestiku
maastik” – see ühtib hästi Soomaaga.
Tema taotlus oli pelgalt paikkonna
FOTO: MAA-AMETI GEOPORTAAL

¥ 3. Tavainimene teab Soomaad ennekõike viienda aastaaja järgi, ometi on kaitsestaatus
saanud alguse puisniitudest ja siinsest eriilmelisest taimestikust (1957. a rajati Halliste
puisniidu botaaniline kaitseala). Pildil Mulgi heinamaa

¥ 2. Esimest korda võttis nime Soomaa
kasutusele taimegeograaf Granö. Seda
maastikurajooni on ta kirjeldanud nõnda:
„Tasandikkude, suurrabade ja metsade
maastik Pärnumaa kesk- ja lõunaosas”.
Just sellisena ta õhust paistab: aerofotol on
Kikepera raba lõunaosa ja seda ümbritsevad
metsalaamad

nimetusega ära öelda kõik, mis on
sellele maastikule omane.
Peale nelja elemendi liigestuse
kasutas Granö kolme ja kahe elemendi liigestusi, kus arvestas vastavalt
kolme ja kahe nähtuse, näiteks pinnamoe ja taimkatte või muude parasjagu hästi klappivate komponentide
kooskõla. See liigestus on veidi lihtsam, kuna eristab vähem n-ö tuumikmaastikke. Tema jaotus võeti õige pea
aluseks paljudes kooliõpikutes, üksiti
jõudis kahe elemendi liigestus (nagu
Lippmaa näitel nägime) laiemasse
teaduskirjandusse.
Kahe elemendi liigestuses võttis Granö tarvitusele lühikesed
rahvapärased nimed: Jõetaguse,
Sakala, Ugala, Vooremaa, Palumaa,
Sootaguse (¥ 1). Nende hulgas oli
esimest korda ka Soomaa, mille
kohta on ta kirjutanud nõnda:
„Tasandikkude, suurrabade ja metsade maastik Pärnumaa kesk- ja lõunaosas”. Ühtlasi esitas Granö loetelu
valdadest, mida see paik haldusjaotuse mõttes hõlmab.
Üldiselt olid Granö maastikuüksused kasutusel kuni Teise maailmasõjani, kohati ka kauem. Näiteks
Rootsis 1956. aastal ilmunud koguteose „Meie maa II. Lääne-Eesti”
geograafia- ja taimkatte osa autorid,
vastavalt Karl Ristikivi ja Johannes
Lepiksaar, on Pärnumaa kirjelduses
lähtunud just Granö kahe elemendi

ehk Sootaguse/Soomaa jaotusest.
Pigem tunnetuse kui uue geograafilise teabe alusel on Ristikivi jaganud
(kirjelduses, ilma kaardita) Soomaa
omakorda neljaks piirkonnaks ja
nimetanud selle maastikurajooni
keskuseks muide Kilingi-Nõmme!
Paremat pole lihtsalt kusagilt võtta.
Ent Granöl jääb näiteks Pärnu linn
Soomaa serva ning Pärnu poleks tingliku Soomaa „keskusena” sugugi targem. Hilisematel maastikuteadlastel,
nagu Endel Varep, Kallio Kildema,
Ivar Arold jt, on mõistagi olnud parem
lähteandmestik, kuid nende tehtud parandused ei muuda Johannes
Gabriel Granö töö põhiolemust.
Seega saab väita, et Soomaa nime
hakati rohkem kasutama pärast
Granö artikli ilmumist 1922. aastal. Ka Lahemaa nime on ta esimest
korda tarvitusele võtnud samas kirjatöös. Lahemaa on samuti n-ö kahe
elemendi maastik.
Kui Lahemaa rahvuspargi praegustes tutvustustes ei ole Granö panus
ununenud, siis Soomaa puhul kipub
see nii paraku olema. Kaudselt on ta
olnud mõlema nimetatud rahvuspargi vader. Granö kasutusele võetud
nimed on loodavate rahvusparkide
nimedena soovitanud aluseks võtta
juba järgmised uurijad. ■
Andres Tõnisson (1960) on geograafiamagister ja
Soomaa-huviline, töötab keskkonnaeksperdina.
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Eesti maapõue
tervistavad rikkused:
ravimuda ja
mineraalvesi
Kairi Põldsaar, Marge Uppin

Ravimudaga seostuvad paljudele õndsalt mudavannides mõnulevad unetud
seltsimehed tuntud filmiklassikast „Mehed ei nuta”. Eesti kvaliteetne ravimuda
on üks põhjus, miks siinsed kuurordid on endistviisi menukad ravipuhkuse
sihtkohad. Peale ravimuda peitub meil mitmes kohas sügaval maapõues
tervistavat mineraalvett. Seegi on olnud kurortoloogias luubi all.

N

tervendavaid raviteenuseid uuesti
avastama ja hindama. Kahtlemata
õigustatult, sest Eesti järve- ja meremuda ning mineraalvesi on kvaliteedi
poolest väga head. Eesti ravimuda
on juba aastakümneid kasutatud eri
haigusseisundite raviks nii Värskas,
Saaremaal, Haapsalus kui ka Pärnus.
Näiteks annavad meie imemudad

leevendust luu- ja liigesehaiguste
ja degeneratiivsete muutuste korral
ning piirdenärvisüsteemi haiguste
käes vaevlejatele. Ühtlasi ravitakse
meie sanatooriumides mudavannide
ja -mähistega lihasehaigusi, operatsioonidest ja vigastustest tingitud
liiteid ning arme, halvasti paranevaid haavu ja turgutatakse patsiente
FOTOD: HANS ROLAND VÕRK/ EFA.570.D-3521 JA EFA.570.D-3518

õukogude ajale omasest ravikuurortide kultusest ei saa
paraku enam rääkida. Siiski
on Eesti ravipuhkuse sihtkohana
praegugi kõrgelt hinnatud, eeskätt
lähinaabrite soomlaste, venelaste,
lätlaste ja leedulaste hulgas. Ka eestlased ise on hakanud oma kuurorte
ja seal pakutavaid lõõgastavaid ning

¥ 1. Ravimuda tervistavasse toimesse on Eestis usutud juba ligi paarsada aastat. Pildil kühveldatakse 1930. aastal Saaremaal ravimuda
paatidest vagonettidesse. Edasi liikusid vagonetid mööda raudteeliipreid hobujõul mudaravilasse
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traumade järel. Ka näiteks maksa-,
sapiteede- ja soolepõletike ning krooniliste nahahaiguste, nagu ekseemi,
psoriaasi ja neurodermiidi vastu saab
mitmes sanatooriumis abi. Ent ravitavate haiguste nimekiri on veelgi
pikem.
Peale muda kasutatakse näiteks
Värska ja Kuressaare sanatooriumis
kohalikku mineraalvett: seda tarbitakse hariliku lauavee ja raviveena,
ent ka mineraalveevannides. Värska
sanatooriumis lahjendatakse Värska
lahe ravimuda omakorda sealse
ülisoolase mineraalveega – selline
mineraalne kooslus on väidetavalt
ainulaadne kogu maailmas (¥ 3).
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Ravimuda ei ole lihtsalt muda ega
mineraalvesi pelgalt vesi. Ravimuda
on iselaadi looduslik segu, koosnedes
lagunemata orgaanilistest ainetest ja
mitmesugustest mineraalidest. Meie
järve- ja meremuda lasundid on tekkinud tuhandete aastate vältel geoloogiliste ja bioloogiliste protsesside
käigus.
Iga tuhandeaastane muda ei ole
siiski sobilik raviprotseduurideks.
Ravimudal peab olema mitu head
omadust. Peale teatud füüsikaliskeemiliste näitajate peab ravimuda
veesisaldus olema küllalt suur: üle
37%. Ühtlasi määrab muda headuse
sobiv tihedus ja nihketugevus, piisav
soojusmahtuvus, raskmetallide normikohane sisaldus ning patogeensete
bakterite puudumine. Tähtis on ka
mudas sisalduvate osakeste suurus:
mida peenem ja ühtlasem on põhimass ehk lõimis, seda mõnusam on
patsiendil mudavanne võtta.
Väga olulised on mudas sisalduvad
orgaanilised ühendid, neist peamiste,
nimelt humiinhapete raviomadustele on kurortoloogiauuringutes
pööratud palju tähelepanu [10, 13].
Ravimudade orgaanilise aine sisaldus
peab olema vähemalt üks-kaks protsenti kuivainest.
Ka mineraalvesi erineb tunduvalt tavalisest vihma- või põhjaveest: eelkõige mineraalainete,
harvem orgaaniliste komponentide
ja gaaside suurema sisalduse poolest. Eestis peetakse mineraalveeks
põhjavett, milles lahustunud mineraalainete sisaldus (TDS, total con-

Põhja-Uhtju
Rammu
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¥ 2. Eesti raviomadustega meremudade leiukohtadest on riiklikult arvele võetud Haapsalu
lahe, Mullutu-Suurlahe ning Käina lahe maardla, kus ka aktiivselt kaevandatakse. Järvemuda
ammutatakse Värska lahe ravimuda leiukohast. Muda ammutamine Ermistu järvest katkes
2009. aastal. Mineraalvett kasutatakse sanatoorses ravis Värska ja Kuressaare sanatooriumis,
pudelisse villitakse seda Värskas ja Häädemeestel [8]
Eesti keskkonnaregistris on arvele võetud kolme ravitoimelise meremuda ja kahe järvemuda
leiukoha varud
Varusid
kokku
(tuhat tonni)

Aktiivse tarbevaru osakaal
(tuhat tonni)

Prognoosvaru
(tuhat tonni)

Hiiumaa Käina lahe meremuda maardla
Haapsalu tagalahe meremuda maardla
Saaremaa Mullutu-Suurlahe meremuda
maardla
Järvemudad

1819,8
165,5
100,1

273,8
161,5
918,8

–
–
–

Värska lahe järvemuda maardla
Ermistu järvemuda maardla

1066,9
271,8

–
214,8

343
353

Meremudad

tent of dissolved solids) on vähemalt
kaks grammi liitri kohta. Kui TDS
jääb vahemikku 4–10 g/l, on tegu
juba raviveega, mida on soovitatav
tarbida teatud näidustuste korral ja
arsti ettekirjutusel. Joogiks ei tarvitata põhjavett, mille mineraalsus jääb üle 10 grammi liitri kohta.
Sellist ülisoolast vett kasutatakse
mineraalveevannides.

Muda ja vett on piiramatult. Muda
leidub Eesti pärastjääaegsetes veekogudes ja järvedes ning merelahtedes
üsna rikkalikult. Keskkonnaregistri
maardlate nimistusse on kantud kolm
peamist ravitoimelise meremuda
leiukohta (vt ¥ 2). Suurimad varud

on Hiiumaal Käina lahes: kokku üle
1,8 miljoni tonni; aktiivne tarbevaru
hõlmab sellest umbes 270 000 tonni.
Sellest leiukohast märksa agaramalt
on läbi aegade kaevandatud Haapsalu
Tagalahe ja Kuressaare MullutuSuurlahe ravimuda nii kohalike
sanatooriumide kui ka teiste Eesti
raviasutuste tarbeks. Suurim tervistavate omadustega järvemuda maardla
asub aga Värska lahes, kus on aktiivse
tarbevaruna arvele võetud veidi
üle miljoni tonni muda ning veel
343 000 tonni prognoosvaru. Värska
lahe ravimuda maardla on praeguse
kaevandamismahu korral (umbes
375 m3 aastas) peaaegu ammendamatu. Ka Ermistu järve üle 200 000
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¥ 3. Värska lahest pärit paks ravimuda lahjendatakse ravivannides 570 miljonit aastat vana ülisoolase Värska mineraalveega. Ravimudavanne
kasutatakse krooniliste põletike raviks ja kehast liigset vedelikku ning mürke eemaldava protseduurina

Kuressaare ümbruses, aga ka näiteks
Ikla mereäärsetes soppides.
Järvedest on raviomadustega
mudasid teada teiste hulgas näiteks
Ülemiste, Kahala ja Harku järves.
Nende kolme järve ravimudavarud
kokku on 27 miljonit kuupmeetrit [11]. Kindlasti leidub hulgaliselt
selliseidki järvi ja lahesoppe, mille
tervistavat muda ei ole veel avas-
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Sügaval on vesi soolasem. Põhja
veele on enamasti omane mineraalsus; mida sügavamale tungida, seda
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Põhjavee mineraalsus suureneb

tonnist mudast jätkuks isegi aktiivse
kaevandamise korral väga kauaks
(¥ 8).
Eesti ravimudade nimekiri ei
piirdu riiklikus maavarade registris
olevate maardlatega. Eri andmetel on
meil teada üle viiekümne ravimuda
leiukoha. Enamjaolt asuvad need
Väinamere lahtedes ja laguunides:
kümmekond Haapsalu lahes, mitu

¥ 4. Eesti aluspõhja kivimikihid on väikese lõunasuunalise kallakusega. Sügavamal lasuv põhjavesi on üldiselt suurema mineraalsusega,
mistõttu näiteks Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi põhjavesi on Lõuna-Eestis tunduvalt suurema mineraalainesisaldusega kui Kesk- või
Põhja-Eestis. Numbritega IV, V, VI on näidatud Värska sanatooriumis kasutusel olevate puurkaevude põhjaveekihid [8]
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¥ 5. Erisuguse soolsusega mineraalvett andvad kraanid Värska sanatooriumis. Enne iga
söögikorda soovitatakse juua väike kogus soolast mineraalvett. Kraanikausside kohal
olevatest tabelitest saab teavet selle kohta, milliseid elemente kraanist tulev mineraalvesi
sisaldab ning mis otstarbel tasub seda kasutada
FOTO: SCANPIX/SILLE ANNUK/POSTIMEES

soolasemaks vesi üldjuhul muutub.
Veevahetus sügavamates veekihtides
aeglustub ja vesi on pikema aja vältel
kontaktis ümbritseva kivimiga. See
tingibki keemiliste ühendite lahustumise ümbriskivimist: põhjavesi
rikastub erisuguste keemiliste komponentidega. Seetõttu on üsna loogiline
eeldada, et mineraalvett leidub pigem
neis puurkaevudes, mis avavad sügavamal asuvaid põhjaveekihte.
Aluspõhja kivimikihtide lõunasuunalise kallakuse tõttu on võimalik, et näiteks Värska sanatooriumi
IV puurkaevust ammutatav kergelt
soolakas põhjavesi pärineb tegelikult
samast Ordoviitsiumi-Kambriumi
veekompleksist, millest Põhja- ja
Kesk-Eesti saab oma tavalise kraanivee (¥ 4, ¥ 7).
Nõnda nagu ravimudavaru, on
ka Eesti põhjaveevaru väga suur.
Maa-ameti andmetel on keskkonnaregistri maardlate nimistus kinnitatud varu 360 liitrit ööpäevas inimese
kohta ning see on jaotunud ebaühtlaselt kõikide põhjaveekihtide
vahel. Praeguste ja varem toiminud
mineraalveepuurkaevude tootlikkuse põhjal on hinnatud Eesti mineraalveevaruks 6000 m3 ööpäevas.
Eeldatavasti on see veelgi suurem,
kuna kõiki suure mineraalainesisaldusega põhjaveepiirkondi ei ole veel
keskkonnaregistrisse kantud.
Kõigist teadaolevatest mineraalvee
leiupiirkondadest on aktiivselt kasutuses vaid Värska, Häädemeeste ning
Kuressaare üsna erisuguse mineraalsusega põhjavesi. Küllap mõned
lugejad mäletavad, et pudeliveena on
meil müügil olnud ka näiteks Ikla,
Kärdla ja Pärnu mineraalvesi. Need
pole Värska kõrval ainukesed, sest
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¥ 6. Värska piirkond on üks Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht. Siinset looduslikku
mineraalvett on pudelitesse villitud alatest 1973. aastast. Poelettidelt võib leida nõrgalt
soolast, kaltsiumi-, naatriumi-, magneesiumirikast mineraalvett. Kangemat ravivett saab
ammutada sanatooriumis asuvatest kraanidest vaid arsti ettekirjutusel
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¥ 7. Eestis leidub mineraalvett eri
põhjaveekihtides. Graafiku vasakpoolses
kolmandikus esitatud puurkaevudest
pärinevat vett ei saa joogiks tarvitada,
küll aga on näiteks Värska-VI vesi
kasutuses kohalikus sanatooriumis
mineraalveevannides. Ravivee kategooriasse
kuuluva vee mineraalsus ulatub kuni
4 grammini liitri kohta (graafiku keskosas);
igapäevase joogiveena võiks tarvitada
graafiku parempoolses kolmandikus esitatud
puurkaevudest pärinevat vett [8]
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¥ 8. Üks kahest Eestis leiduvast ravitoimelise järvemuda leiukohast asub Ermistu järves; varu on umbes 200 000 tonni. Muda ammutamine
katkes Ermistus 2009. aastal

Eestis on teada vähemalt 16 mineraalveeleiukohta [6, 8].
Kõige suurema mineraalsusega,
isegi kuni 21 grammi liitri kohta,
on meie kristalse aluskorra ülemise,
lõhelise vööndi põhjavesi. Sellest
põhjaveekihist on mineraalvett teada
Pärnu ümbrusest ja Põhja-Eestist
Pärispealt, Hirvlist ja Pudisoolt (¥ 7).
See on ülisuure mineraalainesisaldusega vesi, mis jätab suhu pikaks ajaks
üsna ebameeldiva, kibeda maitse.
Kristalse aluskorra põhjavesi on veidi
leebema koostisega näiteks Käsmu
kandis (TDS on alla 5 g/l).
Maapinnale sügavuse poolest järgneva Kambriumi-Vendi veekompleksi mineraalvett on leitud Värskas,
Pärnumaal Arumetsas ja Kuressaares.
Ka Soome lahe väikesaartel Rammul
ja Põhja-Uhtjul on puurkaevud sellest veekihist vett andnud. Üldiselt
jääb see põhjavesi oma mineraalse
koostise poolest kristalse aluskorra
veekihtidele alla: keskmiselt ulatub
mineraalainete sisaldus viie grammini liitri kohta. Erand on Värska VI
puurkaevust pärinev ravivannivesi,
mille mineraalsus on üle 15 g/l.
Maapinnale veelgi lähemal lasub
Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks. See on levinud peaaegu kogu
Eestis, välja arvatud Põhja-Eesti rannikul ja Mõniste-Lokno aluskorra kerkealal. Selles kihis leidub mineraalvett
eeskätt lõunapoolses Eestis: Värskas,
Iklas, Arumetsas, Häädemeestel,
Ruhnus ja Võrus. Üksiti on see peamine põhjaveekiht, kust pärinevat
mineraalvett villitakse pudelisse.
22

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks
on maapinnale juba märksa lähemal, seetõttu on sellest kihist teada
vaid üks mineraalveeleiukoht Kärdla
piirkonnas. Siin võib mineraalvett
leida alates Kesk- ja Alam-Devoni
veekompleksist, kuid üldiselt on
tegu siiski mageda joogiveega. Vaid
Värskas ulatub mineraalainete sisaldus 4,6 grammini liitri kohta [6, 8],
sestap tarvitatakse seda vett kohalikus sanatooriumis raviotstarbelise
joogiveena.

Balneoloogia on menukas. Eelnevast
üsna valikulisest ülevaatest võib
järeldada, et teame oma ravimudade
ja mineraalvee kohta üsna palju.
Iseäranis põhjalikku uurimistööd
geoloogia ja geokeemia vallas on
teinud praeguse Eesti geoloogiakeskuse eelkäijad eelmise sajandi teisel
poolel. Teame päris hästi, kus ja kui
suured on Eesti peamised tervistavate maavarade varud ning millised
on nende keemilised ja füüsikalised
omadused. Tänu ravimudade rohkusele ja suurepärasele kvaliteedile on
meil ka võrdlemisi rikkalik kogemustepagas muda tervistava toime kohta.
Balneoloogilisi uuringuid alustati
Eestis juba 17. sajandil, ühtlasi hakati
ravimuda kasutama tervise turgutamiseks. Samal ajal asuti rajama esimesi ravikuurorte: Haapsalu, Pärnu,
Kuressaare ja Narva-Jõesuu sanatoorium on tegutsenud seniajani.
1960. aastate paiku avastati
Värskas nii ravimuda kui ka mineraalveeleiukohad, mis andsid hea

võimaluse ammutada koguni kahte
maavara korraga samast paigast
ja neid kohapeal sanatoorses ravis
kasutada. Pealegi oli juba 1957. aastal loodud Eesti NSV teaduste akadeemia eksperimentaalse ja kliinilise
meditsiini instituut, mis oli esimene
kurortoloogia teadusasutus Eestis.
1993. aastal nimetati see ümber
kurortoloogia- ja taastusravi instituudiks, alates 2002. aastast on see
aga tegutsenud Tartu ülikooli Pärnu
kolledži kurortoloogialaborina.
Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži
juurde on rajatud terviseedenduse ja
rehabilitatsiooni kompetentsikeskus,
mille üks siht on samuti ravimudauuringud. Seega ei ole balneoloogia
kui teadusharu Eestis sugugi unustuse hõlma vajunud.
Balneloogilisi ehk kümblusravi
õpetusega seotud uuringuid on
tehtud mujalgi ja tehakse praegugi, asjaomaseid teadusartikleid
võib andmebaasides leida väga
palju. Üldistatult jagunevad need
uuringud kaheks: meditsiinilised ja
loodusteaduslikud. Esimesed keskenduvad peamiselt mineraalvee,
ravimuda ja turba protseduuride
mõjule eri haigusseisundite korral. Loodusteaduslikes uuringutes
on vaatluse all mineraalvee ja ravimuda keemiline koostis, geokeemia,
geograafiline levik ja geoloogilised
iseärasused. Balneoloogiauuringute
rohkusele viitavad iga-aastased
konverentsid, mida korraldavad
rahvusvahelised ühingud ja organisatsioonid.
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¥ 9. Ravimuda kogumistünnid Hiiumaal Käina lahe ääres. Käina lahe meremuda maardlas on Eesti suurim ravimudavaru

Hotell Rüütli
Pargi 12
93810 Kuressaare
tel +372 454 8100
Hotell Meri
Pargi 16
93810 Kuressaare
tel +372 452 2100
Hotell Saaremaa Valss
Kastani 20
93815 Kuressaare
tel +372 452 7100
sales@saaremaaspahotels.eu
www.saaremaaspahotels.eu
ww
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¥ 10. Värska spaas saab nautida kohaliku mineraalveega täidetud mullivanni mõnusid. Vesi selles sisaldab eri mikroelemente, näiteks vaske,
tsinki, strontsiumi ja seleeni, ning mõjub üldtoniseerivalt ja kesknärvisüsteemi rahustavalt

Otsustades viimaste aastate meditsiinivaldkonna teadusartiklite põhjal, on üha rohkem hakatud uurima
balneoteraapia mõju nahahaigustele,
nagu näiteks atoopiline dermatiit ja
psoriaas [1]. Uuringute põhirõhk on
siiski ravimuda toime osteoartriiti või
fibromüalgiat põdevatele inimestele
või kroonilise alaseljavaluga patsientidele [3]. Kroonilise lihasehaiguse
fibromüalgia uuringud on aga näidanud, et termaalsed mineraalveevannid leevendavad haiguse kulgu [12].
Samasuguste tulemusteni on jõutud krooniliste alaseljavalude korral
[9]. Peale raviomaduste väljaselgitamise on tehtud põnevaid uuringuid
ravimudade keemilise ja minera
loogilise koostise kohta. Analüüsitud
on eri leiukohtade ravimuda ja
tehtud nende võrdlevaid analüüse
[2, 4, 5, 7].
Oma koha teadusmaailmas võiksid
leida kompleksuuringud, mis hõlmavad nii meditsiinilist poolt (ravimudaja mineraalveeprotseduuride kasutus
ja mõju inimesele) kui ka mater24

jali päritolu, keemilist koostist jms.
Arvestades asjaolu, et Eestis on olemas rikkalik ja kvaliteetne mudavaru
ja palju leiukohti, kus lasub võrdlemisi erisuguste omadustega muda,
võiks Eesti pürgida balneoloogia
uuringute juhtivaks piirkonnaks.
Huvipakkuvad ja suurte võimalustega teadusvaldkonnad on näiteks
meditsiiniline geoloogia (medical geology), keskkonnatervis (environmental
health) ja meditsiiniline hüdroloogia
(medical hydrology). ■
1. Cattaneo, Angelo et al. 2012. Tomesa balneophototherapy in mild to severe psoriasis:
a retrospective clinical trial in 174 patients. –
Photodermatol Photoimmunol Photomed 28
(3): 169–171.
2. Fernández-González, María Virginia et al. 2013.
A study of the chemical, mineralogical and physicochemical properties of peloids prepared with
two medicinal mineral waters from Lanjarón
Spa (Granada, Spain). – Applied Clay Science
80–81: 107–116.
3. Fioravanti, Antonella et al. 2010. Short- and
long-term effects of spa therapy in knee osteoarthritis. – American Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation 89 (2): 125–132.
4. Karakaya, Muazzez Çelik et al. 2010. Some properties of thermal muds of some spas in Turkey.
– Applied Clay Science 48: 531–537.

5. Mihelčić, Goran et al. 2012. Physico-chemical
characteristics of the peloid mud from Morinje
Bay (eastern Adriatic coast, Croatia): suitability
for use in balneotherapy. – Environ Geochem
Health 34 (2): 191–198.
6. Perens, Rein et al. 2001. Eesti hüdrogeokeemiline atlas (CD versioon). Eesti Geoloogiakeskus,
Tallinn.
7. Pozo, Manuel et al. 2013. Composition and
physico-chemical properties of peloids used in
Spanish spas: A comparative study. – Applied
Clay Science 83–84: 270–279.
8. Põhjaveekomisjon 2004. Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse. AS Maves, Tallinn.
9. Tefner, Ildikó Katalin et al. 2012. The effect of
spa therapy in chronic low back pain: a randomized controlled, single-blind, follow-up study.
– Rheumatology International 32: 3193–3199.
10. Voronkov, Mihhail et al. 2009. Chemical composition of peloids from Gurvan Nuur Middle
Lake. – Doklady Chemistry 426 (2): 115–117.
11. Veena Räägeli töörühm 1976. Aruanne:
Ülemiste, Harku ja Kahala järvede sapropeelide
eeluuring põllumajanduse ja ravi tarbeks. ENSV
Geoloogia Valitsus, 18–21.
12. Özkurt, Seçil et al. 2012. Balneotherapy in fibromyalgia: a single blind randomized controlled
clinical study. – Rheumatology International 32:
1949–1954.
13. Übner, Monika et al. 2004. Properties of humic
substances from the Baltic Sea and Lake Ermistu
mud. – Journal of soils and sediments 1: 24–29.

Kairi Põldsaar (1979) on geoloog ja Eesti loodusmuuseumi geoloogiaosakonna juhataja, seotud ka
Värska sanatooriumi mineraalvee uurimise projektiga.
Marge Uppin (1981) on geoloogiadoktor ja vee
peaspetsialist keskkonnaametis.
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Miks mõned ammused söögiseened on
uuemal ajal tunnistatud mürgisteks?
Irja Saar, Tartu ülikooli mükoloog

T

änapäeval on paljud inimesed
allergilised mitmesuguste toimeainete, sealhulgas toiduainete
suhtes. Samas on inimeste huvi seeni
tundma õppida ning neid toiduks korjata ja valmistada suurenenud.
Nii mõnigi hea söögiseen võib osal
inimestel põhjustada kõhuvaevusi,
seetõttu tuleb edaspidi selle seeneliigi
söömisest hoiduda. Vältige vanade
seente korjamist, sest seeni lagundavad bakterid tekitavad toidumürgitust. Metsast kogutud seened tuleks
toiduks valmistada võimalikult ruttu,
kuna seened riknevad kergesti.
Aja jooksul ja teadmiste paranedes
on mõnede varem söögiseenteks peetud liikide söödavus ümber hinnatud.
Tõlgitud seeneraamatuid kasutades
tuleb silmas pidada, et Euroopas on
samasugused seente söömisharjumused nagu meil ainult põhjanaabritel

soomlastel. Teised Euroopa rahvad
tarvitavad söögiks üksnes selliseid
seeneliike, mis kupatamist ei vaja
ehk mida saab otse pannile panna.
Kõiki meil kupatatult söödavaid liike,
näiteks enamikku kibedaid riisikaid,
peetakse seal mürgisteks.
Tõmmuriisika (Lactarius necator)
viljakehadest on leitud nekatoriini,
millel avastati mutageenne toime
bakteri Salmonella typhimurium testtüvedele. Seetõttu ei soovitata ka inimestel tõmmuriisikat kas enam üldse
süüa või nagu näiteks Soomes suurtes
kogustes tarbida. Värsketes viljakehades on nekatoriini sisaldus 3–20 mg/kg,
kupatamine vähendab selle hulka
umbes neli korda, kusjuures aine
lagunemine on kõige tõhusam, kui
keeduvesi on happeline (pH 5).
Sooriisikas (Lactarius helvus) võib
suures koguses tarbituna (ka kupata-

Milliste tempode ja rütmidega üllatab Eesti
loodusmuuseum uue näituse vaatajat?
Lennart Lennuk, Eesti loodusmuuseumi zooloogiaosakonna
juhataja, näituse kuraator

E
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esti loodusmuuseumis on võimalik alates 2. oktoobrist tutvuda uue näitusega „Tempo
ja rütm. Südamelöögist kosmiliste
tsükliteni”. Näitus tutvustab huvilistele looduse rütmide ja tempode
paljukihilist ja mitmekesist maailma.
Rütmilisus on Maa, Päikese ja tähtede
liikumises, looduse helides, südametuksetes, lehtede värinas, taimede
kasvamises, aastaaegade vaheldumises – ühesõnaga kõikjal looduses.
Näitus on samal ajal nii globaalne
kui ka kohalik, sest Eesti loodust ja
selle protsesse vaadeldakse maailma
looduse suures kontekstis ning sellega võrdluses. Looduse kiired või
aeglased protsessid on inimesele val-

davalt märkamatud, kuid eri eksponaadid võimaldavad nende tempot
tajuda. Näiteks helitoas saab kuulata
loodushelisid, päikesesüsteemi kujutav makett tutvustab kosmiliste tsüklite olulisust Maal ja animatsioonina
lahendatud eksponaat illustreerib
aastaaegade rütmilist vaheldumist
maailma eri paikades.
Lähemalt demonstreeritakse taimeja loomariigi ööpäevaseid rütme ja
kiirendatud või aeglustatud videote
abil saab jälgida inimese jaoks kiireid ja aeglasi eluslooduse temposid.
Näitusel on ka eluseksponaadid, näiteks saab jälgida aafrika hiidtigusid
ja kogeda tegelikku teosammul liikumist, akvaariumis saab vaadelda
vesikirpe ja nende liikumist valguse
rütmilise muutumise järgi, taimede
kasvulava juures on võimalik jälgida
taimede kasvamise tempot.

tult) põhjustada mao- ja soolehäireid:
iiveldus, oksendamine, kõhuvalu,
kõhulahtisus, peapööritus, süljevoolus, külmatunne ja higistamine. Toime
avaldub 15 minutit kuni üks tund
pärast söömist. Saksamaalt Leipzigist
on 1949. aastast teada juhtum, kui 418
inimest sai sooriisikat süües mürgistuse. Toimeaine ei ole kindlaks tehtud.
Tavavaheliku (Paxillus involutus) sööjatel (enamasti korduvalt)
on kirjeldatud tavavahelikuallergiat,
mille puhul ilmnevad pool kuni kolm
tundi pärast seente söömist iiveldushood, oksendamine, kõhuvalu
ja -lahtisus. Sellele võib järgneda
kehvveresus punaliblede lagunemise
tõttu, mille põhjustab seene siiani
teadmata aine (või ained), verikusesus ning neeru- ja maksapeetus. Kui
pöörduda õigel ajal haiglasse, ei lõpe
tavavaheliku mürgistus surmaga. ■
Ühes toas on vaatluse all südamelöökide sagedus ja selle muutumine: kõrvutatakse eri imetajate südamerütme
ning näidatakse, millest need sõltuvad.
Peale käega katsutavate ja tajutavate
südameeksponaatide saab seinal vaadata animatsiooni sinivaalast: see näitab
maailma suurima imetaja südametöö
muutusi sukeldumise ajal. Sinivaala
südamelöök on tajutav kogu kehaga.
Näitus on mõeldud nii suurtele
kui ka väikestele, leidub mängulisi
eksponaate, kuid samas on võimalik süüvida tekstidesse ja tempo ning
rütmi teemadel filosoofilist mõttemaailma arendada. Näitust koostades on mõeldud ka vaegnägijatele ja
-kuulajatele. Loodushelide toas joonistuvad helid graafiliselt ekraanile
ja südametoas on kombitavad ning
pimedate kirja kandvad eksponaadid.
Eesti loodusmuuseum asub
Tallinna vanalinnas Lai 29a. Uue
näitusega saab tutvuda kolmapäevast pühapäevani 10–17, neljapäeval
10–19. Näitus jääb avatuks 1. märtsini 2015. Näitust rahastab keskkonnainvesteeringute keskus. ■
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ullu novembri lõpus Lääne
maal jõudis kohale esimene
piisavalt külm öö, mis tegi
tiigile esimese jää. Tiigil paistis aga
kaugele üks jääta ja virvendava
veega laik. Lähemale küünitades
tõdesin, et seal oli koos üle kümne
isase ja emase ujuri ning mõned
natuke väiksema vennasliigi isendid.
See kobar oli tungelnud nii kaua ja
pannud vee niipalju liikuma, et ei
võimaldanud jää teket.
Kas nad tunglesid mingi suurema
saagi ümber või oli tegu hoopis viltuvedava pulmamänguga, nagu kevadel kärnkonnade puhul võib vahel
kohata: isased kärnkonnad kogunevad ühe „superemase” ümber kobarasse ja sageli lämmatavad tema
oma kollektiivse kiimase haardega.
Söömapeo kasuks räägib see, et koos
olid eri liigid, kel üksteise pulmapeole
ei tohiks olla asja (vähemalt väiksematel suuremate peole küll mitte).

FOTO: TÕNU PLOOMPUU

Ujurite sagimine
jääaugus
M

Kobar sagivaid ujureid suutis hoida laigukest tiigivett jäätumast. Kuigi nägemise poolest
töntsivõitu, on ujurid äärmiselt lõhnatundlikud ja suudavad meeldiva saagi kaugelt üles leida
ning selle juurde kokku koguneda

Miks on mõne ujuri tagakeha
tipus valge laik? Kas on tegu mõne
haiguse, näiteks seenhaigusega?

Selliseid ujureid oli tiigis ringi ujumas näha ka paar nädalat varem. ■
TÕNU PLOOMPUU

Kommenteerib putukateadlane Mati Martin:

L

ooduses on palju huvitavat ja
isegi salapärast, millest me veel
kuigi palju ei tea.
Ujurid (Dytiscus) on Eesti ühed
suuremad mardikad. Välimuselt sarnaseid liike on Eestis mitu, nii et täpset liiki on foto järgi raske määrata,
kuid suure tõenäosusega on pildil
enamikus ogaujurid (Dytiscus circum
cinctus).
Põhiosa oma elust veedavad ujurid veekogudes saaki jahtides, aga
suudavad ka veest välja ronida,
lendu tõusta ja uusi elupaiku otsida.
Enamasti tegutsevad nad öösiti ja
jäävad nii inimsilmale tabamatuks.
Küllap on siiski mõnigi istunud
veekogu kaldal ja märganud, kuidas
veesügavusest tõuseb pinnale suur
mardikas, torkab oma tagakeha veest
välja ja püsinud veidi aega tardunult
paigal, ujub vetesügavustesse tagasi.
26

See oligi ujur, kes käis oma õhutagavara täiendamas, sest otse veest ei
suuda ta endale piisavalt hapnikku
hankida. Õhutagavara hoiavad ujurid kattetiibade all. Kui tähelepanelikult vaadata, siis on ilmne, et vee alla
tagasi ujudes näeb mardikas omajagu vaeva: korraliku õhutagavaraga
sukelduda pole kerge.
Ka ujurite munad ja vastsed arenevad vees, nukkutakse küll maismaal. Noored mardikad kooruvad
nukust tavaliselt suve teisel poolel –
augustis-septembris – ning siirduvad
tagasi vette, et veidi toituda ja asuda
järglasi soetama. Veest leiab isasujur
ka oma kaasa.

Pulmapidu peetakse sügisel, enne
kui veekogud jääkaanega kattuvad.
Leidnud sobiva partneri, ujub isasmardikas oma väljavalitu kohale ja

surub ees- ning keskjalgade käpad
tihedalt vastu tema siledat ja tugevat
kitiinkesta. Nimelt on isasel nende
jalgade käpalülid laienenud ja kaetud
arvukate suuremate ja väiksemate
iminappadega. Nende abil kinnitubki
isasmardikas kindlalt emase külge,
kasutades ka küüniste abi, ning pulmapidu võib alata.
Mardikad ujuvad paarina üsna
kaua, mõnikord isegi paar ööpäeva ja
peavad sellegi tegevuse käigus tõusma
aeg-ajalt veepinnale õhku võtma. Aga
nagu vahel ikka, eksib ka loodus.
Nimelt pääseb õhule ligi ainult isane
mardikas, kes asub üleval pool. Tema
all olev emane mardikas ei ulatu oma
tagakeha veest välja torkama.
Nüüd ei jää emasel muud üle,
kui kasutada teist taktikat, mida
enamasti harrastavad väiksemad
ujurlased. Nood tekitavad tagakeha
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tippu õhumullikese, surudes veidi
õhku kattetiibade alt välja. Selline
väike õhumull talitleb algelise lõpusena: mulli seina kaudu hakkab vees
lahustunud hapnik liikuma mulli
sisse ja sealt edasi putuka kattetiibade alla. Sellise hingamismullikese
abil suudavad mardikad püsida vee
all tunduvalt kauem kui ilma mullita.
Sama võtet rakendab emasujur näiteks veekogu põhjas talvitudes.
Aktiivselt tegutseva suure mardika
hapnikutarvidus on aga suur ning
üksnes mulliga hingates kipub tal
hapnikku nappima. Nii jääb emane
ujur paarudes üha nõrgemaks.
Pärast paarumist on ta nii jõuetu, et
ei suuda ise hästi enam veepinnale
ujuda. Õnneks tirib peiu ta üles.
Pulma järel on ujuritel märgatud
omapärast käitumist. Oleme kuulnud, et röövritsikalistel pistab pruut
peigmehe nahka, sageli veel enne,
kui paarumine on üldse lõpule jõudnud (EL 2014, nr 1,). Midagi sarnast
võib juhtuda ka ujuritega, kuid siin
on ohus hoopis emane mardikas.
Kui ta ei uju piisavalt kiiresti oma
kaasast eemale, võib isane ta pruukostiks võtta kui järjekordse saakobjekti. Äsjasest pulmapeost ei
mäleta ta midagi.

JOONIS: MIALL, L. C. 1912. THE NATURAL HISTORY OF AQUATIC INSECTS

Hingamismullikese abi kasutavad eelkõige
pisemad ujurlased (vasakul kerasujur,
Hyphydrus ovatus; paremal kabeujur
Rhantus suturalis). Mulli pinnalt seguneb
sellesse vees lahustunud hapnikku, mull on
ühendatud kattetiibade all oleva õhuvaruga
ning sealtkaudu hingamistorukeste
ehk trahheedega. Suuremate ujurlaste
hapnikutarve on suhteliselt suurem ning
hingamismullikese asemel eelistavad nad
hapnikku tuua veepinnalt

Sügisel pärast pulmapidu isasujurid
hukkuvad, emased aga ootavad veekogu
põhjas kevadet, et siis veetaimede vartesse
muneda (pildil)

Pulmaga on seotud ka valge laik
tagakeha tipul, mis jääaugupildi
ujuritel silma torkab. Kui isasmardikas on oma seemnerakud spermatofoorina emase suguteedesse saatnud,
katab ta pruudi tagakeha vahutaolise
lisanäärme eritisega. Märgiks, et see
emane on juba paarunud ning teistel isastel enam temaga asja ei ole.
Umbes sama nähtus ilmneb ka mõnel
liblikaliigil, näiteks apolloliblikatel.
Nende puhul nimetatakse moodustist, mille isane on kleepinud emase
tagakehale, sfraagiseks.
Pärast pulma hukkuvad isased õige
pea, emased aga võtavad kaasa suurema portsu õhku ja sukelduvad veekogu põhja talvituma. Jääaugupildil
võib samuti tõdeda, et enamik kokkutulnuid on juba paarunud ujuriprouad: tosinast isendist seitsmel on
tagakehal valged vahulaigud, kaheksanda võib emaseks määrata vagude
järgi kattetiibadel (emastel võivad
need olla või mitte olla, isastel pole
selliseid kunagi).
Kevadel, kui jää sulab, muutuvad
emased mardikad taas tegusaks ja
hakkavad munema. Erinevalt enamikust putukaliikidest võib emane
ujur üle elada teisegi talve ja kevadel
uuesti muneda. Ka isane ujur võib
talvituda, kui ta pole sügisel kaasat
leidnud. Sel juhul proovib ta uuesti
õnne kevadel. ■
FOTO: GILLES SAN MARTIN / FOTER.COM

FOTOD: WOLFRAM SONDERMANN / FOTER.COM
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Ujurlaste vastsed on röövtoidulised nagu
valmikudki
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Teed on looduse
ainevahetus
Tiit Kändler

Tuleb käia läbi üsna palju teid ja radu, et taibata: kõik teed ei vii Rooma. Mõni
lõpeb, muutudes üha kitsamaks ja kitsamaks, kasvatades oma pinnal üha
kõrgemat ja kõrgemat rohtu, kuni jõuad madalamasse võssa ja sealt suisa
padrikusse. Küllap on siitkaudu kunagi veetud nüüdseks metsa kasvanud
heinamaalt ära heinu, võibolla suubus tee mõne praeguseks maa alla vajunud
talu õuele. Kes teab.

E

hkki loodusesõbrad ei taha
teedest palju kõnelda – need

muudavad maastiku mosaiikseks, ohustades konni ja põtru, siile
ja teisi nõtru –, on tee niisama looduslik kui mägi või org, mets või aas.
Isegi mööda kivist mäekülge on rajanud tulvavesi oma tee alla.
Pole maastikul paiku, kuhu loomad poleks rajanud oma radu või
inimesed teid. Tee võib sulle naeratada nagu rukkipõlluvaheline kõverik kruusatee suvises õhtupäikeses,
aga see võib olla ka kuri nagu üle
soomülgaste kulgev rada külmas
sügisvihmas. Tee võib tunduda ilus
ja kole, kurb ja lõbus. Vahel tundub,
justkui oleks tee elus: kas ta veel eile
ei kulgenud siit veidi vasakult?
Tee võib eksitada, aga ta võib ka
koju juhatada. Teejuht on kõige
auväärsem juht tänapäevani. Kas
teejuht aga teab seda, kuhu tee
tegelikult välja jõuab? Kui lähed
vasakule, kaotad hobuse. Lähed
paremale, kaotad pea. Lähed otse,
kaotad elu. Jah, parem siis minna
pead kaotamata otse: hobune jääb
alles, ja elu kaotad varem või hiljem
niikuinii.

Kolmeks hargnev tee on teisalt neljateerist, kus vähemasti täiskuuneljapäevadel juhtub alailma midagi müstilist. Siin ei soovita kaua kükitada.
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Vanimad säilinud homo sapiens’i jalajäljed on leitud Lõuna-Aafrikast ja
need astus üks naine 117 000 aasta
eest ühe praeguse Kapimaa laguuni
kaldal. Kui need kivistunud jalajäljed 1995. aastal leiti, ei viinud nendeni teed. Nüüd küllap viivad. Ehkki
tõelised jalajäljed on varjul Kaplinna
muuseumis ja nende asemele on loodusesse viidud koopia. Nii et on ka
teid, mida tasub kopeerida.
Sõnast „tee” võib eesti keeles
moodustada lõputul arvul liitsõnu,
kuid sünonüüme on tal vähe: sünonüümide sõnastik pakub vaid „kuja”,
mis tundub üsna kunstlik, ja „kujale”
pakutakse vasteks sõna „tänav”, mis
on veel kunstlikum. Pigem siis juba
„rada”. Sest enamik teid on saanud
alguse rajast. Olgu need siis loomarajad metsas või teerajad üle küngaste. Kuidas tekib teerada, see on
omamoodi pähkel. Väikese poisina
meeldis mulle mõtelda, et need on
sõdurite salgad, kes teeradu läbi
aasade ja üle mägede, ümber järvede
ja puude all käsukorras sisse tallavad.
Andis neid sõdureid ikka otsida, kuni
tuli arvata, et nad tegutsevad pimeduses, kui muu rahvas magab.
Ega asjata ole sillad nõnda külgetõmbavad. Need pikendavad teed
üle jõgede ja järvede, üle soode ja
rabade. Sild on ohutu ja ohtlik ühekorraga. Ohutum sellest, mille üle on

Rüütli soos tuleb vägisi pähe mõte, et tee on
looduses vältimatu nagu vesi ja õhk

sild ehitatud, ja ohtlik oma nõrkuse
poolest, võrreldes tasandikuteega.
Sillad on pannud aluse ühele
ajalooliselt tähelepanuväärsele
matemaatilisele probleemile, mida
tuntakse seitsme Königsbergi silla
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nime all. Königsberg, nüüdne
Kaliningrad, asus Teise maailmasõja
eel Pregeli jõe kahel kaldal ja samas
kahel suurel eraldatud saarel, mis olid
emamaaga ja üksteisega ühendatud
seitsme silla abil. Ülesanne seisnes
selles, et leida jalutustee läbi linna,
mis ületaks iga silda ühes suunas üks
ja ainult üks kord. Selle arvatust raskema probleemi lahendas geniaalne
saksa matemaatik Leonhard Euler
1735. aastal, tõestades, et ülesanne
on lahendamatu, ning ühtlasi pannes
aluse graafide teooriale ja näidates tee
kätte topoloogiale.

Teedele ei olnud sellest veel küllalt. 1930. aastal püstitati küllap
reisivate müügimeeste arvu suurenedes reisiva müügimehe probleem.
See optimeerimisprobleem esitab
järgmise küsimuse: kui müügimehel on linnade nimekiri ja iga linnapaari vahelised kaugused, milline on
lühim tee, mis läbib iga linna täpselt
korra ja naaseb lähtelinna?
Nüüdseks on selgunud, et see
probleem kuulub eriti raskete kilda,
olles saanud nime „NP tugev probleem”, ning on väga tähtis teoreetilisele arvutiteadusele. Lühend NP
tuleb terminist „mittedeterministlik
polünomiaalaeg”, aga siinkohal ei
tohi sellest nimest ära kohkuda – see
on toodud vaid näitamaks, kui keeruliseks võib üks teedepundar – või kui
soovite võrgustik – minna, kui selle
läbimist tahta täpselt optimeerida.

Teid mööda, millel on vuranud rong, saab
sõita ka autoga, nagu näiteks Piilsis

Tee võib eksitada, aga ta võib ka koju juhatada, nagu see Varesmetsa küla tee

„Optimeerimine” ise võib tunduda raske terminina, kuid tähendab
vaid seda, et tahame oma plaanitava
matka või ametisõidu korraldada
võimalikult odavalt ja kiiresti. Kuid
tahad või ei taha, selle ülesande täpseks lahendamiseks näivad sobivat
vaid kvantarvutid, nood aga esinevad senimaani vaid arvutiteoreetikute kõrgelennulistes mõtetes. Kui
välja arvata mõni üsna lihtsakene,
ent kallis ja energiakulukas laborikatseseade.
Ent ometi loomad pidevalt
just optimeerimisega tegelevadki.
Lindudel on oma teed, oma kindlad
rajad ruumi kolmes mõõtmes, et neljandat mõõdet – aega kokku hoida.
Kui lasta kirjatuvi muudkui ühest
ja samast kohast lahti, siis valib ta
kodutee igal korral üha optimaalsema, arvestades nii õhuhoovusi
kui ka maastiku vaheldusrikkust.
Lindudel on oma tee, seda teadsid meie esivanemad hästi. Ega nad
muidu ei nimetanud meie galaktikat
Linnuteeks.
Sipelgakoloonia on ühtekokku
väga edukas optimeerija – seda tõestas itaallasest tehisintelligentsi otsija
Marco Dorigo 1997. aastal. Valides
toidupaiga ja oma pesa vahel juhuslikke teid, pritsivad sipelgad rajale
kindla vahemiku järel oma rajaferomoone. Igal sipelgal on neid varuks

enam-vähem võrdne hulk. Milline
rada lõhnab kõige tugevamalt, see
on lühim ja järelikult ka optimaalne.
Nõnda saavad sipelgad ühe juhuslikult otsetee leidnud sipelga järele
juba rada ehitama hakata. Mingu see
lõpuks või puu otsa, kust saab lüpsiputukaid leida.

Tee on looduses vältimatu nagu
vesi ja õhk. See, et tee on nii joodav
kui käidav kui tehtav („ära tee!”),
on eesti keeles küllap juhus. Meie
otsime loodusest käidavat või sõidetavat teed, vahel ka taimeteed. Taim
küll ei liigu, aga ka temal on oma
tee. Kas pole näiteks maapinnal paljastuvad kuusejuured justkui teed,
mis kuusest algavad ja näitavad tema
võimaliku tee kätte. Kui juured on
vaid ühel pool, siis pole pikka pidu:
esimene suurem torm kallutab kuusepuu vastassuunas maad ligi. Kuuse
tüvi kaldub üle oja, selle tüve mööda
leiavad üle oja enesele tee putukad
ja inimesed.
Kes tunneb loodust, see astub teise
teelt eest ära – olgu see „teine” konn
või sipelgas, karu või naabrimees.
Kui ei astu, võib teekäijast saada
kodukäija. See on looduse tee tarkus
ja viisakus. ■

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Konuvere paekivisild
Jürgen Kusmin

Eesti paearhitektuuri- ja pärandilukku on läinud omajagu sildu, sealhulgas
Konuvere paekivisild, üks Eesti kaunimaid omalaadsete seas. Kaheksa aastat
tagasi tehti sillale uuenduskuur, sestsaadik on see täies hiilguses kõigile
uudistada.

K

FOTO: JÜRGEN KUSMIN

asari jõgikonna harujõed –
loode poolt alustades Liivi,
Kasari, Vigala, Velise, Enge ja
Vanamõisa – lõikavad mitut riiklikult tähtsat liikumisteed. Nõnda on
üle veevoo pääsemiseks tulnud rajada
sildu. Enamik neist on ehitatud kohalikku päritolu paekivist, tuntumad
on 1830. aastal rajatud Koluvere
sild (pikkus 29 meetrit), 19. sajandi
teisel poolel valminud Vanamõisa
sild (64 m), 1904. aastast pärit Sipa
(77 m), 1848. aastal ehitatud Russalu
(42 m) ja 1861. aastal käiku läinud
Konuvere sild (107 m). Konuvere
silla kujutis ehib ka Märjamaa valla
vappi, ideekavandi autor on Velise
külavanem Vello Vaarma.

Sillaehitus oli alatasa päevakorral.
Jõgi Konuvere silla all on üsna ahtaks jäänud, sild aga endises uhkuses alles
FOTO: RAUNO SILMA ERAKOGU

17. sajandil alguse saanud postikorraldus Eesti aladel sai uue hinga-

Konuvere sild 1931. aastal: toona veel ei räägitud uue silla vajadusest, sest 1861. aastal
valminud sild teenis hästi
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mise pärast Põhjasõda tsaarivõimu
all. Uuendati postijaamade võrku ja
hakati tähelepanu pöörama postiteede seisukorrale. Mõisnike kohustus oli sillutada (prügitada) teekatet;
jõgedest ülepääsuks oli seni kasutatud koolmekohti või pidevat hooldust vajavaid puitsillakesi.
Mõnel pool olid sillad niivõrd
kerge konstruktsiooniga, et need
tuli enne kevadist jääminekut lahti
võtta ja kõrvale tõsta. Suurematel
jõgedel kasutati ka üleveoparvesid.
Toekamate kivisildade ehitus käis
kohalikele mõisnikele paraku üle
jõu. Nii sai ka Konuvere kivisilla
ehituse eestvedajaks Eestimaa rüütelkond.
Esimesed teated selle kohta, et
Vigala jõele Konuvere vesiveski
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Ajalooline Konuvere paekivisild, paearhitektuuri omalaadne vaatamisväärsus, restaureeriti 2006. aastal

juurde on tarvis rajada sild, on säilinud kümmekond aastat varasemast
ajast. 1786. aastal on sillaehituse
vajadust rõhutanud Tallinna kubermanguvalitsuse postiameti ülem
G. V. Hoffmann. 1832. aastal esitas
arhitekt Johann David Bantelmann
Eestimaa tsiviilkubernerile ehitustööde kalkulatsiooni: 35 378 rubla
koos Päärdu sillaga Velise jõel.
Ent rüütelkond lükkas selle ehitusplaani tagasi kahe põhjendusega:

kaardi alus: xgis.maaamet.ee

Silla

TALLINN-PÄRNU-IKLA

Konuvere

Vigala jõ
gi
Männĳõe

200 m

liikumist takistav kevadine suurvesi
on lühiajaline ja laugete kallaste
tõttu tuleks ehitada kulukalt pikad
sillad.
Pöördumisi sillaehituse kohta laekus kubernerile ka järgmistel kümnenditel. Viimaks, 1852. aastal, tuli
otsus koostada kõigepealt ühe silla
ehitusprojekt ja eelarve.
Konuvere silla projekteeris 1858.
aastal F. W. Alisch, saades 110 meetri
pikkusena kavandatud silla eelarveks 46 800 rubla (tegelikult sai
sild kolm meetrit lühem). Eelarves
oli muu hulgas toodud müürsepa
päevapalk, nimelt 66 kopikat, tööjõudlus, s.o seitse tahutud kivi päevas, ning sillale kuluvate kivide arv:
52 136 tükki. Ehitusleping ettevõtja
Johannsoniga sõlmiti 1860. aasta
algul. Tähelepanuväärne on siinjuures aga asjaolu, et sild valmis aastaga!

Vanast sai vaatamisväärsus. Suure
mat remonti on sillale tehtud 1908.,
1935. ja 1950. aastal. Päris uut silda
Konuverre hakati projekteerima
1975. aastal. Ehitustööde algus vii-

bis keeruka aluspinnase tõttu ja alles
1990. aastal paigaldas Riia sillaehitustrust kandvad sillapostid läbi paekivil lasuva viiemeetrise liivakivikihi.
Uus rajatis, 88 meetri pikkune ja
11,5 meetri laiune raudbetoonsild,
paikneb vanast sillast mõnevõrra
ülesvoolu. Liiklusele avati see sild
1993. aastal. Eesti ühe põhimaantee
Via Baltica praegust liiklusvoolu on
väga raske ette kujutada vanal postitõldade jaoks ehitatud kitsal sillal.
Vana sild vajus aastateks unustusse,
ent 2006. aastal otsustas maanteeamet ajaloolise paekivisilla restaureerida. Ka siin oli ehituse peatöövõtja
Läti firma. Eesti paearhitektuuri ühe
väärikaima näite eksponeerimine
tuhandetele Via Baltical sõitjatele on
tänuväärt tegu. ■
1. Matve, Hubert 2004. Eesti sillaehitus: teadusliku uurimustöö faktimaterjal. Tallinna
Tehnikaülikooli Kirjastus, Tallinn.
2. Vaarma, Vello 2011. 150 aastat Märjamaa valla
sümboli – Konuvere silla valmimisest. Käsikiri.
(kättesaadav ka: http://marjamaa.kovtp.ee/sumboolika).
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa metskonnas spetsialistina.
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Suvelõpuretk
Rubinasse

S

uve viimastel päevadel võtsime paari loodusfotograafiga
ette retke Rubina soosse. Olen
Rubinas käinud vaid mõned korrad,
kuid oma metsikusega on ta mind
köitnud esimesest hetkest. See on
vähe märgatud ja inimestest puutumatu paik. Sinna pole rajatud laudteid, mis pakuks mugavat võimalust
rabas matkata.
Jõudsime soosse enne päikesetõusu. Lootuses eest leida loodusfotograafile kõige meeldivamad
komponendid hommikuvalguse ja
udu. Ja loodus ei valmistanud meile
pettumust. Sügisese looduse hääled
pakuvad omamoodi naudingut. Üle
laugaste lendava luige tiivavihin ja
tetrede sügismäng tekitavad mõnusa
miljöö.
Loodus ja looduse tundmaõppimine on olnud minu elu lahutamatu osa juba lapsepõlvest saadik.
Koolipoisina hakkasin vanaema suunamisel tegelema lindude rõngastamisega.
Nagu ikka elus, huvid muutusid ja
looduses käigud jäid harvemaks. Taas
leidsin enda jaoks põhjuse loodusesse
peituda umbes seitse aastat tagasi, kui
huvitusin fotograafiast. Või pigem sai
fotoaparaadist ettekääne minna loodusesse. Kuid mitte alati ei saa ilusat pilti ja see polegi põhieesmärk.
Nüüdseks on algsetest suvaklõpsudest kasvanud välja tõsine harrastus.
Pildistan peamiselt oma kodukandis
Võrumaal. Avastamisväärset pakub
loodus igas paigas.
Juba aastaid olen kasutanud
Nikoni seadmeid. Aparaat on Nikon
D800 ning selle pildi puhul kasutasin
objektiivi Nikkor 24–120 mm F4. ■
Janek Joab

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

OKTOOB E R 2014 EEST I LOO DUS I577I

33

Liblikahuvilisi võiks
Eestis rohkem olla
Liblikateadlase Erki Õunapiga vestelnud Toomas Kukk

Erki Õunap on sündinud 5. juulil 1977 Pärnus, ent elanud kogu elu Tartus. Lõpetanud Tartu kommertsgümnaasiumi (1995) ja Tartu ülikooli
(2000), samas kaitsnud 2002. aastal magistritöö ja 2010. aastal doktoritöö.
Erki enda sõnul: „Kahtlemata on asjaolul, et isa tegeles nii töö tõttu kui hobi korras putukatega, olnud suur roll selles, et putukad on ka
mulle lapsest saati väga suurt huvi pakkunud. Kuigi olen elukoha poolest täisvereline linnainimene, on oluline osa mu lapsepõlvest siiski
möödunud looduslähedasemas keskkonnas, vanavanemate juures Kilingi-Nõmmel, kus veetsin peaaegu kõik oma koolivaheajad. Nende
maja asus linnaservas ja osa sealsete laste mängumaadest asuski metsas. Eks siis, kui mul 12–13-aastasena suurem putukahuvi ja oma
kollektsioon tekkis, oli sealt hea püügiretki teha. Huvi pärast mõõtsin hiljem kaardilt, kuhu mu toonased retked mind viisid – jalgsi tegin kuni
10 kilomeetri pikkuseid ringe, jalgrattaga aga jõudsin veel kaugemalegi. Huvi putukate ja ennekõike liblikate vastu pani juba keskkooli ajal
mõtlema, et loogiline oleks minna Tartu ülikooli bioloogiat õppima.”
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Olen kindel, et vajadust sellise raamatu järele on. Aga kas mina kirjutan, selles ma nii kindel pole. Minu
huvid putukamaailmas on olnud
üsna ühekülgsed: vaid liblikad. Tean
võrdlemisi vähe sellest, missugused on spetsiifilisemad püügimeetodid teiste putukarühmade korral,
ja niisuguselt pinnalt ei saa hakata
kedagi raamatu vahendusel õpetama.
Võiksin vaid teiste entomoloogide
hulgas osaleda liblikapüügiviiside osa
kirjutamisel.

Noort loodusesõpra kujutatakse
sageli ette, putukavõrk käes, loodusesse minemas. Kuidas sa kutselise
entomoloogina suhtud sellesse, kui
keegi hakkab endale putukakogu
korjama?
Mina suhtun sellesse väga hästi. Siin
on mitu aspekti. Minu kogemus on
see, et kui loom on käes, saad teda
igapidi keerata ja pöörata ning nii
on tunduvalt lihtsam õppida liike
eristama kui fotode vahendusel. Kui
foto on õnnestunud, siis on muidugi
võimalik ka pildi järgi liiki määrata,
aga kui pilt on tehtud näiteks halva
nurga alt, võib putukast jääda hoopis
vale ettekujutus.
Teine asi on tõendusmaterjal. Saame
kasvõi aastakümneid hiljem võtta
putuka kogust ja kahtluse korral vaadata, kes ta siis täpselt on. Nagu liblikaraamatus kirjutasime, on fototehnika
areng siiski vähendanud vajadust putukakogude järele: kui on hea pilt hästi
äratuntavast liigist, siis ei pea putukat
ennast tingimata kollektsioneerima.
Oluline on ka uurija usaldusväärsus:
kogu jääb minust maha ja hilisemad
uurijad saavad selle põhjal otsustada,
kas ma olen õigesti määranud või mida
mu kirjutistest ja tööst üldse arvata.
Vaid märkmed ja andmebaasid jäävad
minu arvates lahjaks.

FOTO: ERKI ÕUNAP

Alustuseks õnnitlen „Eesti päevaliblikate” ilmumise puhul, mille oled
kirjutanud koos Urmas Tartesega.
Mu meelest on see üks tähelepanuväärsemaid ja paremaid raamatuid,
mis viimasel ajal on ilmunud Eesti
looduse kohta. Millal avaldad uue
„Noore entomoloogi käsiraamatu”
(Vambola Maavara kirjutatud raamat ilmus 1956)? Kas selle järele
on üldse vajadust?

Isane käsnalainelane (Lymantria dispar) Sõrve poolsaarelt Maantee külast 2011. aastal.
Viimastel aastatel on seda lehtpuude ablast paljakssööjat Lääne-Eestist korduvalt leitud

Olen sügavalt veendunud, et
mõne putuka loodusest püüdmine
pole selle liigi jaoks katastroof. Kui
vaatame liblikate keskmist viljakust,
siis munade hulk, mida emane jõuab
elu jooksul muneda, on väga suur,
sõltuvalt liigist kümnetest sadadeni.
Et liblikaliigi populatsiooni arvukus
püsiks stabiilsena, peaks ühe emase
munetud munadest omakorda järglasi andma ainult kaks. Suremus igasugustel muudel põhjustel on niivõrd
suur, et liblikapüüdja panus populatsiooni arvukuse kahandamisse on
peaaegu olematu.
On muidugi ka erandeid. Eestis on
selline liik soo-tähniksinitiib, kes on
teada vaid mõnest kohast ning esineb
väikeste selgepiiriliste populatsioonidena. Kui kõik liblikahuvilised lähevad
sinna teda püüdma ja koguvad suuri
seeriaid (näiteks 15–20 isendit ühest
kohast), siis on küll võimalik liik välja
püüda. Aga enamiku liblikate puhul
ma ei näe mingit probleemi.

Kas liblikavõrguga noori ikka jätkub?
Tegelikult ei jätku. Ma õnneks küll
ei ole kõige noorem korralikult liblikaid tundev inimene Eestis, aga ega
minust nooremaid ülearu palju pole.
Rõõmustav on aga see, et viimastel
aastatel olen saanud kontakti mitmete oma põlvkonna, 35–45-aastaste

väga entusiastlike liblikahuvilistega.
Nad on kas kunagi koolipoisina liblikaid kogunud, teinud vahepeal paarkümmend aastat muud tööd ja nüüd
uuesti avastanud oma vana huvi või
siis on küpsemas eas avastanud, et
see on väga põnev maailm.
Pean küll ütlema, et ma ei pruugi
kõiki noori liblikasõpru teada. Olen
mõneti pisut konservatiivne, näiteks
ei kasuta moodsaid suhtlusvõrgustikke. Olen kuulnud, et Eesti lepidopteroloogide rühm on Facebookis
olemas, seal postitatakse pilte ja käib
aktiivne suhtlus, aga ise olen sellest
eemale jäänud. Loodan, et meie uus
liblikaraamat võiks huvi liblikate
vastu suurendada.

Millal võiks oodata Eesti (päeva)
liblikate levikuatlast? Taimede oma
ilmus kümme aastat tagasi ja oleme
nüüd asunud uue jaoks andmeid
koguma.
Raske öelda – pole kuulnud, et keegi
sellise projektiga tegeleks. Kõigepealt
oleks vaja korrastada senine andmestik. Töö käib, näiteks Eesti maaülikooli putukakogu andmeid lisatakse
pidevalt andmebaasi, samuti TÜ zooloogiamuuseumis ja Tallinnas Eesti
loodusmuuseumis. Ilmselt on avalike kogude leiuandmed juba lähiaastatel kõigile kättesaadavad oma
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töölaua tagant tõusmata, interneti
vahendusel.
Aga kogud on vaid üks osa andmestikust, võib-olla jäämäe veest väljaulatuv osa. Näiteks on mul ja teistelgi
entomoloogidel ohtralt püügiandmeid:
panen valguspüügil nähtud isendid ja
nende arvukuse kirja, aga kogusse
jõuab neist vaid väikene osa.
Olen nõus, et atlase järele on vajadus, aga kuidas seda vajadust rahuldada, jään vastuse võlgu. Aga küsin
vastu, et mida atlase tegemine botaanikule tähendab.

Atlase koostamine võiks suurendada üldist huvi taimede ja levikuandmete kogumise vastu. Aga
suurema ja ka tuimema töö peavad
ikka asjatundjad ära tegema ja ses
mõttes on taimede ja liblikate levikuatlase koostamine sarnane.
Meil on päris palju inimesi, kes
tunnevad hästi sagedamaid või omapärasemaid taimeliike, käpalisi jm.
Käopäka või ülaste levikukaarte saavad kõik taimehuvilised hõlpsasti
täiendada ja pole põhjust huviliste
andmete õigsuses kahelda, käopäkka on raske kellegi teisega segi
ajada. Aga näiteks mägi-kasteheina
või tõmmuka tarna tundjaid on meil
tõesti vähe. Selliseid raskemini eris-

tatavaid taimeliike on päris palju,
võib-olla isegi pooled Eesti taimeliikidest. Loodan, et uue taimede
levikuatlase põhilised välitööd teevad ära meie kümmekond parimat
taimetundjat, kuid meie taimehuviliste hulk võiks atlase tegemise käigus tunduvalt suureneda.
Liblikate puhul on seis umbes
sama: päevaliblikate tundjaid on
lisaks kollektsionääridele veel terve
hulk, suuremate ööliblikatega on
seis juba kehvem ning pisiliblikate
tundjaid on vaid mõni üksik. See on
ka täiesti mõistetav. Üldjuhul ju inimene ei lähe heast peast öösiti lambiga metsa putukaid püüdma.
Ööpüüki tehes on tihti tulnud inimesed samamoodi kui ööliblikad valguse peale vaatama: valgus paistab
kaugele ja tekitab huvi, et mis toimub.
Nende üllatus on sageli olnud väga
suur, kui näitan suuri ja päris tavalisi
ööliblikaid: nad pole neid kunagi varem
näinud. Minu jaoks on need putukad
peaaegu igaöised tuttavad ja pigem on
üllatav, et neid liblikaid ei teata.

Kui tihti su käest määramisabi küsitakse?
Aeg-ajalt ikka tuleb e-kirju, võibolla aastas paarkümmend kirja, kus
saadetakse valmikute ja röövikute

fotosid. Aga ei saa öelda, et see huvi
oleks koormav.
Niimoodi selgus tänavu näiteks
soo-tähniksinitiiva uus leiukoht:
inimene on aastaid liblikaid pildistanud ja ka õigesti ära määranud, oma
veebilehele välja pannud ning teiste
seas oli ka see äärmiselt haruldane
liblikas. Käisime kohapeal vaatamas,
toidutaimed koos liblika munadega
olid olemas ning tegu peab olema
varem teadmata püsipopulatsiooniga, mitte juhuslikult hulkuma läinud liblikatega.

Faunistikat, liikide leiukohtade
registreerimist, ei kiputa tänapäeval pidama päris õigeks teaduseks.
Milles seisneb su tõsisem teaduslik
tegevus?
Tegelen fülogeneetilise süstemaatikaga. Uurin vaksiklaste sugukonda:
üritan senist süsteemi paremaks
teha, lähtudes molekulaarsetest andmetest, DNA sekventsidest.
Kuulun Toomas Tammaru töörühma, kus tegeletakse evolutsioonilise ökoloogiaga, muu hulgas
võrdlevat meetodit kasutades uuritakse liikide elukäigu eri aspekte.
Liike ei saa korrektselt võrrelda, kui
pole teada nende sugulusaste. Paraku
pole fülogeneesi andmeid kusagilt
valmiskujul võtta ning minu osa
seisneb liikide sugulussidemete välja
selgitamises.

Võiks ju arvata, et sellise silmapaistva putukarühma nagu liblikad
fülogenees on ammu peensusteni
välja selgitatud.

Raamatu „Eesti päevaliblikad” värvitahvlitele pildistati liblikaid niiviisi: Erki valis putukakogust
isendid ja pani pildistamiseks valmis, Urmas tegi foto
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Päevaliblikate kohta võib see tõesti
nii olla: nende uurijaid on palju ja
võib väita, et päevaliblikad on putukatest maailmas kõige paremini uuritud. Aga ka seal lisandub peaaegu
igal aastal suuremaid või väiksemaid
üllatusi.
Mis puutub ööliblikatesse, siis
nende uuritus on väga erinev. Ma
ise uurin vaksiklasi ning sel on ka
konkreetne põhjus. Minu kauaaegne
juhendaja ja eeskuju Jaan Viidalepp
on neid mitukümmend aastat uurinud ning mul oli juba õpingute ajal
ja on siiani abiks väga kompetentne
kolleeg, kes suudab selgitada tausta,
kuidas on jõutud sinna, kus praegu
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ollakse. Jaan on ise öelnud, et vaksikute süsteem on kokku traageldatud
sellisel tasemel, et kuhu iganes käe
külge paned, seal kohe käriseb.
Seda olen oma fülogeneesipuude
tegemise käigus näinud. Süste
maatikud on sajandeid püüelnud nn
loomuliku süsteemi poole, kus iga liigist kõrgemal olev takson on monofüleetiline rühm, s.o arenenud ühisest
eellasest. Kohati on see morfoloogiliste meetoditega hästi õnnestunud
ning uued molekulaarsed andmed
toetavad varasemaid seisukohti. Aga
kohati näeme, et senine süsteem ei
klapi uute andmetega kuidagi.
Vaksikuid on maailmas kirjeldatud
üle 23 000 liigi ja mitu tuhat liiki on
veel teada, aga teaduslikult kirjeldamata. Nii et tööpõld on võrdlemisi lai.

Sellele viitab ka kunagi Tõnu Mölsi
kirjeldatud tartu kirivaksik, teadusele uus liik Eestist.
See juhtus enne mu sündi. Küllap
arvati siis samamoodi nagu praegugi, et Põhja-Euroopa liblikafauna
on hästi teada ja teadusele uusi liike
siit ei avastata. Aga näe, leiti! Hans
Remm kirjeldas veel 1983. aastal
Eesti materjali põhjal uue öölaseliigi.
Eks ma mõtlen ise ka, et ega Eestist
teadusele päris uusi suurliblikate
liike enam tule, aga mine tea, mis
üllatused võivad ees oodata.

Üldiselt peaks ju meie liblikafauna
olema päris hästi teada?
Kehvemini olid uuritud n-ö pisiliblikad, sest kogu nõukogude aja tegeleti eeskätt suurliblikatega. Ainus
monograafia, kus on käsitletud kogu
meie liblikafaunat, on Wilhelm
Peterseni „Lepidopteren-Fauna von
Estland” I–II (1924). Järgmine kõiki
Eesti liblikaid käsitlev kokkuvõte on
1995. aastal ilmunud Jaan Luigi ja
Tõnu Kesküla koostatud Eesti liblikate nimestik. Aga see on puhtalt
kataloog, kus levikuandmed on toodud robustse tabeli vormis. Ka Eesti
lepidopteroloogide seltsi (ELS) välja
antud kataloogid (2000. ja 2008. aastal), mille koostamisel olen ise osalenud, on samaviisi tabeli vormis
nimestikud, kus enamik leiuandmeid on esitatud vaid väga robustsete üldistuste tasemel.

Päevaliblikate seirele kulub Erkil igal suvel ligi kaks nädalat: liblikaid saab paremini püüda
päikeselise ilmaga

Tänu sellele, et suurliblikad on
meil hästi uuritud, saab siiski öelda,
et liblikate fauna on meil viimastel
aastakümnetel hakanud selgelt muutuma. Pidevalt leitakse uusi, lõunapoolse levikuga liike, kusjuures mitte
üksikisendina, vaid hulgi, mis viitab
kohapealsete populatsioonide kujunemisele. Üksikuid hulkuvaid putukaid on alati leitud. Aga praegu võib
kasvõi Tartu juurest püüda hiljuti
Eesti alale jõudnud suurliblikaid, keda
kümmekond aastat tagasi siin kindlasti polnud. Neist liikidest päris mitu
on hõlpsasti äratuntavad ja mingil
juhul ei saa öelda, et kümme aastat
tagasi poleks Jaan Viidalepp, Toomas
Tammaru, Imre Taal või ka mina ise
neid siin märganud. Kindlasti oleks
märgatud ja ära tuntud, aga neid liike
siin lihtsalt polnud.

Kliima soojeneb.
See on tavapärane selgitus. Aga ma
ei saa täie kindlusega väita, et see
on ainuke põhjus, pole seda teaduslike meetoditega uurinud. Kuus
aastat tagasi tegin kokkuvõtte ELS
kümnendal sünnipäeval, kus andsin
kümne aasta ülevaate. Kümne aastaga oli Eestist leitud 45 uut suurliblikaliiki. Neist üle 20 elavad praegu
meil püsivalt. Mõned olid kindlasti

jäänud ühel või teisel põhjusel märkamata, näiteks sinepiliblikas on
jagatud kaheks liigiks ning varem
pole neid lihtsalt eristatud.
Enamik Eestile uusi liike on aga
tõesti hiljuti siia levinud ja lõunapoolse levilaga. Osa liike on jäänud
pidama vaid Lõuna-Eestisse, kuid on
ka selliseid, kes on vaid mõne aastaga sööstnud üle Eesti ja praeguseks
jõudnud juba Lõuna-Soome.

Kas uute liblikaliikidega võib kaasneda meie loodusele ka ohte?
Lisandub näiteks uus tüütu kahjur?
Selline võimalus on olemas ka
vanade liikidega. Mõned liigid, kes
meil pole kunagi kahjurid olnud,
võivad selleks muutuda. Näiteks
paar aastat tagasi küsiti minult KeskEuroopast, kui suur kahjur on meil
põualiblikas. See on ju tavaline metsaliik, kellega meil pole senini mingit muret olnud. Hakkasin uurima ja
tõesti, lõuna pool võib ta olla arvestatav kahjur paljudel viljapuudel: röövikud söövad puud lehtedest paljaks
ja mingit saaki (õunu, ploome, pirne
jm) sealt enam loota pole. Kui kliima
muutub, mine tea, võib-olla muutub
ta meilgi kahjuriks.
Teine näide on käsnalainelane
(Lymantria dispar, ingl Gypsy Moth). Ta
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Vabadel hetkedel käib Erki kalal – seegi
tegevus sarnaneb pisut liblikate püügiga. Pilt
on tehtud 2007. aasta märtsis Peipsil Varnjast
mõned kilomeetrid ida pool

on olnud probleem Kesk- ja LõunaEuroopas, kus ta on söönud hektarite
viisi lehtpuid paljaks ning eriti suur
probleem on käsnalainelane PõhjaAmeerikas, kuhu ta 19. sajandi teisel poolel kogemata sisse viidi. Kui
internetist otsida Gypsy Moth, siis
tema ohjeldamise võimalustest on
palju uurimusi, aga esialgu ei taha
ohjeldamine kuigi hästi õnnestuda.
Mõned aastad tagasi jõudis käsnalainelane Eestisse ja ka tänavu on
teda Lääne-Eestist korduvalt püütud.
Lätis on ta suutnud vähemalt ühel
korral tekitada 40 hektari suuruse
metsakahjustuse. Praegu on käsnalainelane meil haruldane, aga mis
saab näiteks kümne aasta pärast, on
raske ennustada.

on vast kümmekond. Mõne puhul
võib ka arvata, et me ei tea piisavalt,
võib-olla on ta kuskil siiski säilinud.
Kadunud liigid on oma levilalt pigem
põhja- või idapoolsed ehk siis kontinentaalsed või boreaalsed.
Ega nende taanduvate liikide heaks
ei annagi mõnikord midagi teha.
Näiteks on meil kadunud põhjakannikesetäpik, keda 19. sajandil,
Friedrich von Hoyningen-Huene
aegadel, oli rabades kohati palju.
Teda võis omal ajal leida ka Tartu
juurest Tähtvere rabast. See raba
on praeguseks turbatootmise tõttu
hävinud, kuid Põhja-Eesti rabad on
endiselt olemas ja heas seisus, aga
liblikas on sellest hoolimata kadunud. Formaalne keeld liblikat püüda
ei aitaks siin midagi. Kui ühe isendi
püüdmine hävitaks populatsiooni, siis
see populatsioon oleks hävinud niikuinii, sõltumata püüdmisest.
Eks siin ole ka erandeid, kus isendipõhised piirangud võivad olla
kasulikud, nagu eespool mainitud
soo-tähniksinitiib. Isendikaitse võiks
mõne liigi puhul olla Eestis mõttekas,
kui liblikahuvilisi oleks mitu korda
rohkem, nagu näiteks Soomes.

Kui rääkida uutest liblikaliikidest
Eestis, siis üks omapärane näide on
lammiöölane. Suhteliselt silmapaistev putukas, aga leiti Eestist alles
hiljuti. Elab raudosjas, mis toidutaimena tundub küllaltki mõttetu.

Olen tema üle pikalt juurelnud.
Varem polegi teda tähele pandud ilmselt osalt seetõttu, et ta toitub raudosjal, keda teised liblikad toiduks ei
kasuta. Olen metsas teinud 15 aastat
generaatoriga valguspüüke, aga varem
pole tekkinud mõtet minna püüdma
tihedasse pimedasse võpsikusse, kus
rohustus domineerib raudosi. Eks igal
liblikapüüdjal kujunevad ajapikku
välja oma lemmikbiotoobid, aga enne
2006. aastat, mil lammiöölase eluviisi
kohta hakkas levima rohkem infot, ei
tekkinud Eestis vist küll kellelgi mõtet
sellisest biotoobist püüda.
Eestikeelne nimetus lammiöölane
pole tegelikult samuti täpne: uskusime, et liik on seotud üksnes Koiva
jõgikonna lamminiitudega, sest
esimene isend püüti 2000. aastal
Mustjõe äärest niidu ja metsa servast.
Aga nüüdseks on teda leitud ka mitmelt poolt mujalt ning ikka raudosja
kasvualadelt tihedates metsades.

Koiva äärest on ju varemgi püütud?
On küll, aga mitte sellisest võpsikust. Püüdma minnakse ikka teistesse biotoopidesse. Viimastel aastatel
on lisandunud mitu leiukohta ja on
võimalik, et siin pole tegemist üksnes
varasema mittemärkamisega. Pole
välistatud, et lammiöölane on Eestis
oma levilat laiendav liik.
Teisi selliseid liike on veelgi. Idavõsakedrik oli teada mõne isendi
põhjal meil juba päris ammu. See on
FOTO: MATI MARTIN

FOTO: KALVI HUBEL
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Kas mõni liik on meil viimasel ajal
kadunud?
Jah, on, aga kui numbreid vaadata,
siis mitu korda vähem, kui neid
juurde tuleb. Olen liblikatega põhjalikumalt tegelenud paarkümmend
aastat, selle aja jooksul on Eesti liblikate nimestikule lisandunud ligi
sada liiki suurliblikaid, mida on päris
palju. Aga neid, kes olid varem olemas ja tavalised, kuid praegu on
päris kadunud või väga haruldased,
38

Erki koos Märt Kruusiga Sinikülas päevaliblikate seire transekti maha märkimas. 2012. aasta
kevad
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idapoolse levikuga liik, tema teaduslik nimetus Phyllodesma japonica näitab juba isegi päritolu. Kellelgi polnud
eriti ettekujutust, millal ja kust otsida,
kuni kümme aastat tagasi Tallinna
harrastusuurijad avastasid, et selle
liblika röövikud elavad vanadel haabadel ja õige aeg valmikute püügiks
on maikuus. See on üsna omapärane aeg ja koht: kevadel minnakse
püüdma pigem Saaremaa tammikutesse. Üks väga tugev ida-võsakedriku
populatsioon on Laelatu puisniidul, aga nüüdseks on teda leitud ka
Matsalust, Ahunapalust ja mitmelt
poolt mujaltki. Varem on sellest liigist
lihtsalt mööda vaadatud. Haruldane
liik on ida-võsakedrik ikka, aga siiski
mitte nii haruldane, kui varem arvati.

Kas sa troopikaliblikaid oled ka
uurinud?
Olen troopikas püüdmas käinud,
kuigi mitte pikalt. Otsesõnu troopikamaadest olen käinud Ugandas ja
Prantsuse Guajaanas, mõned kaugemad lähetused on veel olnud. Kuid
kõige huvitavamad on olnud reisid
Gruusiasse ja Bulgaariasse. Seal on
umbes 80% päeva- ja ööliblikatest
samad, kes meil. Lisaks võib seal
näha ka niisuguseid liike, keda võiks
kunagi ka Eestis kohata või siis kelle
liiginimetuse ma suutsin kohapeal
meelde tuletada. Täiesti tundmatuid liike kohtasin üsna vähe. Ses
mõttes on Lõuna-Euroopa minu
jaoks mõistlikul määral eksootiline.
Lõuna-Ameerikas oli peaaegu kõik
uus ja ma ei oska selle materjaliga
kuidagi suhestuda. Ilus ja kirju kahtlemata, aga samas nii võõras.

nime. Ma nägin, et see on võimalik,
ja tahtsin ise jõuda vähemalt samale
tasemele.

Nii et noored huvilised võiksid
sinuga ühendust võtta ja vaadata,
kuidas kutseline liblikateadlane
tegutseb?
Jah, muidugi – esimene kord võib see
huvitav olla, hiljem on sama huvitav,
kui vaadata värvi kuivamist (naerab).
Kui huvi pole, siis vägisi liikide eristamist endale selgeks ei tee.
Üldiselt on meil huvilisi ja kutselisi uurijaid vähevõitu. Soome lepidopteroloogide seltsil on üle tuhande
liikme, meil umbes 40 – rahvaarvu
vaadates võiks meil tunduvalt rohkem liblikatundjaid olla.

Albert Üksip on oma „Mälestustes”
(1976) kirjeldanud, kuidas ta
1930. aastate alguses käis meie

ühe kuulsama liblikauurija Wilhelm
Peterseniga Pääsküla rabas välitöil.
Pärast rabas käiku ja oma riietuse
kohendamist läks tollal 70-aastane
Petersen veel Nõmmelt Tallinna
Mustpeade majja veeremängu
õhtule keegleid loopima, kuid
puruväsinud 40-aastane Üksip koju
magama. Kas sul on mainimisväärseid hobisid peale liblikapüügi?
Kui töö ja pere kõrvalt tekib vaba
aega, siis lähen kala püüdma. See on
natuke sarnane liblikapüügiga. Aga
viimastel suvedel olen spinningu
vaid mõne korra kätte võtnud, talvel
on kalapüügiks rohkem aega.
Suvi möödub peamiselt välitöid tehes, näiteks kaks nädalat
läheb igal suvel päevaliblikate
seirele. Liblikate püük oleneb ka
väga palju ilmast, tugeva tuule või
lausvihmaga pole mõtet püüdma
minna. ■

Miks väga häid liblikatundjaid
lisandub visalt?
Kõik oleneb ikka huvist. Vahet pole,
mis põhjusel huvi asja vastu tekib.
Mul tekkis soov tunda kõiki Eesti
suurliblikaid ja oma kogu täiendada.
See on põhiline motiiv, miks ma ka
praegu käin suvel uusi püügikohti
ja liike otsimas, sest oma teadustöö
jaoks poleks seda vaja.
Teine ajend oli aga see, et nägin
keskkoolipoisina pealt, kuidas Jaan
Viidalepp püügimaterjaliga toimetas:
võtab püünisetäie materjali ette ja
ütleb laksti kõikidele suurliblikatele
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¥ 2. Juhan Vilbaste kogumisekspeditsioonid Nõukogude Liidus. Esimene toimus 1954. aastal Lätti ja Kaliningradi ümbrusesse, oma viimase
ekspeditsiooni tegi ta 1982. aastal Hakassiasse
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Ühe tirdi lugu
Olavi Kurina

T

irt sirutas ennast mõnuga hommikuses päikesepaistes, ainult
jalad olid veel öisest jahedusest
natuke kanged. Tõotas tulla ilus ja
tegus päev. Eile oli ta endale viimaks
kaasa leidnud ja temaga mõnusasti
aega veetnud. Ega tal naise leidmine
kerge olnud, pidi hoolikalt valima,
kõik nad olid nii sarnased ning alles
pikema tunnistamise ja kompimise
järel sai tehtud sobiv valik.
Korraga kuulis ta mingit võõrast
sahinat ja ikka uuesti ja uuesti. Asi
tundus kahtlane, aga peitu pugeda
ta enam ei jõudnudki, miski varjutas
päikese ja kohemaid uperpallitas ta
koos rohuliblede ja paljude kaaskannatajatega kuskil hämaruses, mär40

gates veel vaid korraks oma värsket
kaasat. Siin tirdi mälestused lõppevad. Kahast (sellest „kuskil”) rändas
ta ekshausterisse ja sealt piiritusepudelikesse.

Aasta oli 1967 ja zooloogia ja
botaanika instituudi vanemteadur
dr Juhan Vilbaste (1924–1985, ¥ 1)
püüdis Taimõri poolsaarel putukaid,
peamiselt loomulikult oma lemmikrühma kuuluvaid tirte (Insecta,
Hemiptera, Cicadomorpha). Uurimistöö
oli teda juba viinud ja viis hiljemgi
paljudele püügiretkedele tollase
suure kodumaa avarustes, väga palju
rändas ta ringi endise Nõukogude
Liidu idaregioonides (¥ 2). Selle

¥ 1. Juhan Vilbaste oli maailma juhtivaid
sarnastiivaliste (Homoptera) uurijaid

tulemusena ilmusid monograafiad
ja teadusartiklid koos 173 uue liigi
kirjeldusega [2, 3, 4, 6].
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¥ 4. Hardya taimyrica paratüüp, emane isend

¥ 3. Hardya taimyrica Vilbaste, 1969
tüüpmaterjal IZBE-s. See tirt sai endale
holotüübi staatuse ja asub nõelal kõige
kõrgemal, tirdi kaasa on märgitud noolega

Hoolimata ajast ja oludest oli
Juhan Vilbaste maailmas vaieldamatult üks autoriteetsemaid sarnastiivaliste süstemaatika uurijaid.
Kahjuks piirdusid tema välissõidud
vaid Soomega ja väliskontaktid valdavalt kirja- ja teaduskirjanduse
vahetusega.
Ka meie kangelane – tirt – osutus teadusele uueks liigiks, kellele
Vilbaste pani nimeks Hardya taimyrica, märkimaks tema püüdmist
kaugelt Taimõri poolsaarelt. Paar
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi zooloogiaosakonnas asuv entomoloogiline kollektsioon, rahvusvahelise
akronüümiga IZBE, koondab endasse ligi
850 000 prepareeritud ja etiketitud putukat. Kollektsioon on Baltimaade suurim,
sisaldades putukaid kogu maailmast.
Eriti põhjalikud ja ainulaadsed on
Palearktika vaksiklaste, tirtide ja kahetiivaliste kogud. Viimasel kümnendil on
kollektsioon jõudsalt, biosüstemaatilise
uurimistöö toel, täienenud materjalidega
troopilistest piirkondadest. See lisab rahvusvahelist mõõdet ja tõsiseltvõetavust.
IZBE-s hoitakse 327 putukaliigi holotüüpe
ja ligi 3000 paratüüpi. Osa tänapäeval
kogutud materjalist on säilitatud sügavkülmutatuna 96% etüülalkoholis, mis võimaldab peale morfoloogiliste uuringute
teha geneetilisi analüüse ka aastakümnete möödudes.

Holotüüp (ld holotypus, ing holotype) on nime kandev tüüp. Holotüüp on mingi bioloogilise
liigi nn etalonisend, millel põhineb liigihüpotees ja mis peab olema talletatud riiklikus kollektsioonis [1]. See peaks tagama isendi säilimise ja kättesaadavuse uurijatele pikas perspektiivis, pannes ühtlasi asutusele ja riigile kohustuse neid hoida ja tagada pädev kureerimine. Holotüüp peab olema nii kollektsioonis kui ka publitseeritud liigikirjelduses selgelt
ja arusaadavalt eristatud. Liigi kirjeldaja perekonnanimi ja aasta, kui kirjeldus publitseeriti,
on alatiseks liiginimetusega seotud. Holotüüpide ja üldse tüüpisendite arv on kindlasti üks
komponente, mille alusel hinnatakse maailmas selle või teise kollektsiooni tähtsust, mõju
ja kollektsiooni juures tehtava biosüstemaatilise teadustöö edukust.
Teadusele uus liik kirjeldatakse enamasti mitme isendi, s.o tüüpseeria põhjal. Kõik teised
tüüpseeria isendid peale holotüübi on paratüübid.
Varasemal ajal on liike sageli kirjeldatud küll isendite seeria põhjal, kuid holotüüp on
jäänud eristamata. Antud liigi tänapäevasel käsitlemisel on kombeks tüüpseeriast eristada
üks isend ja tõsta see nime kandva tüübi staatusesse. Seda isendit nimetatakse lektotüübiks, ülejäänud tüüpseeria isendid jäävad aga paralektotüüpideks.
Kui on teada, et liigi kirjelduse aluseks olnud tüüpseeria on hävinud, on rühma spetsialistil õigus ja põhjus eristada uus nime kandev tüüp – neotüüp. Liigi esmakirjeldusest on
teada tüüpisendi(te) kogumiskoht ning neotüüp määratakse tavaliselt samast piirkonnast
kogutud isendite hulgast. Kõik saab „seaduslikuks” loomulikult alles pärast asjaomase
märkuse avaldamist teaduskirjanduses.

aastat hiljem avaldati teaduslik
kirjeldus [5]; praegu ehib tirt koos
kaasaga, asjakohaselt prepareeritud
ja etiketitud (¥ 3, 4), Eesti maaülikooli putukakollektsiooni (IZBE).
Nad on saanud kuulsaks, sest
Taimõrile satub entomolooge haruharva ja seetõttu on IZBE maailmas
üks väheseid putukakollektsioone,
kus leidub H. taimyrica. Tirti on viimastel aastatel vaatamas käinud
uurijaid nii Suurbritanniast kui ka
Jaapanist. ■
1. Ride, William David Lindsay et al. (ed.) 1999.
International Code of zoological nomenclature.
Fourth Edition. iczn.org/iczn/index.jsp (vaadatud 17.09.2014).
2. Vilbaste, Juhan 1980. On the HomopteraCicadinea of Kamchatka. – Annales
Zoololgici 35: 367–418.
3. Вилбасте, Юхан 1965. К фауне цикадовых Алтая.
Институт Зоологии и Ботаники, Тарту.
4. Вилбасте, Юхан 1968. К фауне цикадовых Тувы.
Институт Зоологии и Ботаники, Таллин.

*domeen: Eukaryota; Päristuumsed
*riik: Animalia; Loomad
*hõimk.: Arthropoda; Lülijalgsed
*alamhõimk.: Hexapoda; Kuuejalgsed
*klass: Insecta; Putukad
*selts: Hemiptera; Nokalised
*alamselts: Cicadomorpha
*suguk.: Cicadellidae; Lehetirtlased
*perek.: Hardya
liik: Hardya taimyrica

¥ 5. Tirdi asend eluslooduse süsteemis.
Maailmas on perekonnast Hardya teada 13 ja
Euroopas 5 liiki. Eestist ei ole selle perekonna
liike veel leitud
5. Вилбасте, Юхан 1969. К фауне цикадовых
Таймыра. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Toimetised. Bioloogia 18 (3): 258–268.
6. Вилбасте, Юхан 1980. Фауна цикадовых
Приморского края. Институт Зоологии и
Ботаники, Таллин.

Olavi Kurina (1966) on Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi zooloogiaosakonna vanemteadur.
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¥ 1. Eestis on otoliitide keemilise analüüsiga kõige rohkem uuritud haugi. Läänemeres elav haug sigib nii mere- kui ka magevees, kuid eelistab
kindlasti mageveekogusid, eriti jõgede-ojade üleujutusalasid. Seesuguste märgalade hulk on kõikides Läänemere riikides kõvasti vähenenud,
sest paljud jõed on sirgeks kaevatud. Nüüd on hädavajalik olukorda parandada. Pildil on kudev haugipaar taastatud märgalal Rootsis

Must kast kala peas:
mis imelik masin
see olla võiks?
Mehis Rohtla

42

Kalu teavad ju kõik. Mõnele meeldib neid süüa, mõnele püüda või lihtsalt
silmailuks pidada. Kalu võib leida peaaegu kõikjalt, kus on vett, alates
kuivanud järve põhjamudast kuni ookeanisüvikuteni. Nii on pärisluukalad
maailma kõige liigirikkam selgroogsete rühm. Kalad on ka inimese kõige
olulisem valguallikas: üle kolmandiku inimkonna nahka pistetud valgust on
pärit kaladest. Tähtsuselt teisel kohal olev sealiha jääb oma 23 protsendiga
kaugele maha. Seega, kalad on meile väga olulised ja mitte ainult toiduna. Ent
tõenäoliselt paljud ei tea, et kalades peituvad „seadmed”, mis on samalaadsed
lennukite mustade kastidega.
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Miks on kalal otoliite vaja? Vastuse annab otoliitide eestipärane nimetus: kuulmekivid. Need kivikesetaolised
luutükid võimaldavad kaladel kuulda, aga ka tajuda maa
külgetõmbejõudu ja hoida tasakaalu. Otoliidid paiknevad
peaaju all geelja ainesega täidetud keerukas sisekõrvas ja
neid on kalal kokku kolm eri suuruses paari. Igal paaril
on oma ülesanne. Nagu kalad isegi, on ka otoliitide kuju
ja suurus liigiti väga erinev (¥ 3).

Kuidas on otoliidid inimesele kasulikud? Inimene on
teadupärast väga uudishimulik loom, peale selle meeldib
talle kala püüda ja süüa. Neid kahte asjaolu ühendavad
omavahel kalateadlased ehk ihtüoloogid, kelle kogutud
teabest on palju kasu, et kalavaru jätkusuutlikult majandada. Üks paljudest vahenditest, mille abil kalu uurida,
ongi otoliidid.

Näiteks on otoliite juba kaua kasutatud, et saada teada
kala vanus ja kasvukiirus. Puude aastarõngaid teavad
kõik, ent samalaadsed kasvuringid leiduvad ka kalade
otoliitidel (¥ 4) ja mujalgi luudes, näiteks soomustel,
uimekiirtes ja selgroolülides.
Otoliidid on neist kõige täpsemad, sest nende kasv on
pidev ning ajahammas ei näri neist teavet vähemaks.
Soomused ja uimekiired võivad pealegi kala elu jooksul
kaduda ja asemele kasvada. Tõsi, soomuste ja uimekiirte
eelis on, et need saab kätte kala tapmata. See on eriti
oluline sääraste liikide või populatsioonide puhul, kelle
arvukus on madalseisus.
Otoliit hakkab kasvama õige varases eas: teadus
laborites palju uuritud sebrakalal näiteks 18 tundi pärast
marjatera viljastumist [5]. Kala esimese eluaasta jooksul
on võimalik otoliitidelt tema vanust määrata isegi päevase täpsusega! Hiljem jääb otoliidi kasv aeglasemaks,
nn päevaringe pole enam näha ja tuleb leppida aastate
määranguga.
Kasvuringid on otoliidi sees peidus, pinnal on näha
vaid viimati ladestunud kiht. Et kasvuringe näha, kasutatakse mitmesuguseid võtteid: murtakse ja kuumutatakse, saetakse või lihvitakse, söövitatakse happega ning
värvitakse jms. Niiviisi, peent käsitööd tehes, määratakse
kalade otoliitidelt vanust paljudes uurimisasutustes üle
maailma, sealhulgas Eestis.

Peale kronomeetrilise omaduse on otoliitidel veel üks
samaväärne või isegi kasulikum omadus: salvestada
kala ümbritseva vee keemilist koostist. Nagu luud ikka,
koosneb ka otoliit suuremalt jaolt kaltsiumkarbonaadist
(CaCO3). Kõik selle aine koostiselemendid – kaltsium,
süsinik ja hapnik – on nn makroelemendid, nad kuuluvad põhiliste ehituskivide hulka, millest koosneb kogu kala
keha.
Makroelementide kõrval ladestub aga otoliiti väikeses
koguses ka mitmesuguseid muid keemilisi elemente (mikroelemendid, jälgelemendid). Nii mõndagi neist kasutavad
teadlased loodusliku märgisena, et selgitada, millistes oludes on kala oma elu mööda saatnud [1]. Asja iva peitub
selles, et kala elu jooksul pidevalt kasvavale otoliidile on
järk-järgult talletunud kõigi kala elupaikade vee keemiline koostis. Teades eri veekogude või selle osade keemilist
koostist, saavadki teadlased kindlaks teha, kus ja kunas
kala on ringi toimetanud.
Mendelejevi tabeli 118 elemendist leidub looduses
98, kuid paljusid neist ei saa otoliidist teavet hankides
kasutada: kas reguleerib kala sihipäraselt nende hulka
oma kehas, nii et need ei peegelda looduslikku keskkonda kuigi täpselt, või ei suuda aparaadid nende sisaldust otoliidis (veel) usaldusväärselt mõõta. Tehnika areng
võimaldab aga võtta kasutusele üha uusi keemilisi markereid ehk märgiseid.

Kõige hõlpsamini osatakse praegu otoliidil eristada
mere- ja mageveekeskkonna jälgi. Nimelt oli juba 1940.
aastatel teada, et strontsiumi osahulk vees suureneb koos
soolsusega. Näiteks Väinamere vesi sisaldab umbes 30
korda rohkem strontsiumi kui ümbruskonna mageveekogud. Strontsium on oma valentsi ja ioonraadiuse poolest väga sarnane kaltsiumiga, seetõttu on nende kahe
elemendi ladestusviisid ja -kohad otoliidis samad. Nii on
strontsium otoliidis püsivalt talletatud, see ei paikne aja
jooksul ümber ega sadene sealt välja. Strontsiumi hulka
otoliidis hinnatakse põhiliselt kaltsiumi hulga suhtes
(Sr : Ca).
FOTO: WWW.NTSB.GOV / WIKIMEDIA COMMONS

L

ennuki must kast on tegelikult ereoranž, salvestab
lennumasina hingeelu, ja kui toimub õnnetus, siis
otsitakse just selle seadme abil juhtunule seletust.
Must kast paigutatakse üldjuhul lennuki sabaossa, et seda
säästa isegi siis, kui enamjagu lennukit õnnetuses hävib.
Tegu on lennuki ühe kõige vastupidavama osaga (¥ 2).
Sama lugu on piltlikult ka kaladega. Ent kalade mustad kastid paiknevad eesotsas, täpsemalt kala peas, ja
neid nimetatakse otoliitideks. Need pole inimese lisatud elektroonilised seadmed, vaid täitsa kala enda omad.
Otoliidid salvestavad kala vanust ja vee keemilist koostist ning kui kala sureb, siis on just otoliidid ja muud
luud need, mis kalast lõpuks alles jäävad, jõudes koguni
arheoloogilistesse leidudesse.

¥ 2. Lennuki must kast koosneb kahest osast: lennuandmete
salvesti (pildil) ja kabiini helide salvesti. Kalal on neid samuti kaks:
kuulmekivikesed sisekõrvas
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¥ 3. Otoliitide kuju ja suurus erineb liigiti suuresti. Igal kalal on neid kolm paari. Pildil on kõige suuremate otoliitide paarid kolmelt liigilt.
Vasakult paremale: 1,1-kilone ahven, 12-kilone lõhe, 2,7-kilone säinas

joonistubki välja näiteks strontsiumi osahulk kala ümbritsevas vees igal tema eluhetkel (nn Sr : Ca profiil; ¥ 5,
6), mis omakorda annab teada, millises vanuses viibis
kala mage- ja millises merevees.
Vajaduse korral võib laseriga pideva joone asemel teha
nn punktanalüüsi: uurida otoliidi koostist vaid mingis
kindlas huvi pakkuvas punktis (s.t kindlas kala vanuses).

Mõne kalaliigi puhul saab otoliidi koostise järgi välja
selgitada koguni uuritava kala ema päritolu. Näiteks
osa forelle veedab enamiku oma elust meres, kuid käib
FOTO: MEHIS ROHTLA

Seega saab näiteks kindlaks teha, kas mageveest püütud
kala on kokku puutunud mereveega ja vastupidi. Kala
otoliit (vajaduse korral kasutatakse ka soomust) tuleb
lahustada happes ja võrrelda saadud vedeliku strontsiumisisaldust tulemusega nn kontrollkaladel, kelle minevik
on teada. Piisavalt vähene strontsiumisisaldus tähendab,
et uuritud isend on üdini mageveekala. Suurem näit viitab
aga, et tal on olnud pistmist ka merega.
Sel moel saab muu hulgas paljastada pettust kala
kokkuostupunktides. Kuuldavasti teevad keskkonnainspektsiooni kalakaitseinspektoritele omajagu peavalu
juhtumid, kus on vaja tõestada kalade päritolu. Näiteks
ahvenapüügil on alammõõt meres 19 cm, mageveest
võib aga püüda kui tahes väikseid ahvenaid. Seetõttu
kiputakse kala kokkuostupunktidesse müüma Pärnu lahe
alamõõdulist ahvenat Peipsi järve ahvena pähe. See teeb
kalavarule halba, sest püügisurve Pärnu lahele on niigi
suur.

Mage- ja merevee keemilist erinevust ära kasutades
saab täpsemalt uurida ka seda, kuidas kalad nende
vahet liiguvad. Jutt on siin siirdekaladest, kes sooritavad
korrapäraseid kude- ja toitumisrändeid mere ja mageveekogude vahel.
Nii nagu vanuse määramise puhul, tuleb ka kala elu
jooksul tehtud rännete selgitamiseks otoliiti kõigepealt
töödelda, et paljastuksid kõik aastarõngad ehk kasvuringid kuni tuumani – kala elu alguspunktini. Edasiseks
analüüsiks on eri võimalusi, kuid kõige enam kasutatakse ülipeenikest (umbes 40 µm) laserkiirt, mida jooksutatakse mööda otoliidi läbilõikepinda ja mis lõhustab
sealt väikese koguse materjali, tekitades umbkaudu
15 µm sügavuse joonsüvendi (¥ 4). Lõhustatud materjal viiakse jooksvalt mass-spektromeetrisse, mis arvutab
välja eri elementide ja isotoopide hulga selles. Niimoodi
44

¥ 4. Eesti rannikumerest 2013. aastal püütud 29-aastase säina
otoliidi värvitud ristlõige. Hele sirge joon otoliidil on keemilisel
analüüsil laserkiire tekitatud süvend. Iga valge täpiga on joonisel
tähistatud üks eluaasta. Eesti piires jääb selle kala vanus alla vaid
Muhumaa vetest püütud Atlandi tuurale, kelle vanuseks hinnati üle 45
aasta [4]. Kogu maailma pärisluukalade hulgas kuulub vanuserekord
tõenäoliselt meripuugiliste seltsi kuuluvale karesilm-meriahvenale
(Sebastes aleutianus), kes võib elada üle 200 aasta
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Otoliidi koostises kajastuvad ka eri mageveekogude
vahelised erinevused. Kuna meri on keemiliselt suhteliselt ühtlane, on meresiseseid keemilisi erinevusi raskem
leida, kuid siiski võimalik, eriti Läänemeres, mille eri piirkondade soolsus on selgelt erisugune.
Magevee keemilise koostise määravad peamiselt aluspõhja tüüp ja vanus, vähemal määral ka pinnakate ja
inimese tekitatud reostus. Mageveekogude vahelisi erinevusi kasutatakse peamiselt kahel moel.
Esiteks, kui erinevused veekogude vahel on piisavalt tugevad ja püsivad, siis saab samamoodi kui
magevee-mere-süsteemi uurida rändeid ka eri mageveekogude, näiteks jõe ja järve vahel. Ka selleks võib
kasutada Sr : Ca profiili, kuid enamasti läheb käiku üks
teine strontsiumil põhinev marker: strontsiumi isotoopide number 87 ja 86 suhe (87Sr : 86Sr; seda saab kasutada
ka magevee-mere-süsteemis, sest nimetatud isotoopide
suhe on meres üsna püsiv).
Teiseks võib välja selgitada, millistes veekogudes või
koelmutel on uuritava asurkonna kalad üles kasvanud:
kust tuleb kalavarule kõige rohkem täiendust. Näiteks
kui mõne liigi täiskasvanud isendid elavad üheskoos
meres või järves, kuid käivad kudemas sinna suubuvates eri vooluveekogudes, saab välja selgitada kõige olulisemad kudejõed (¥ 7). Siin kasutatakse aga juba mitut
keemilist markerit korraga, mis koos annavad konkreetse veekogu nn keemilise sõrmejälje. Peale Sr : Ca ja
87
Sr : 86Sr tarvitatakse sellises töös ka baariumi, mangaani,
magneesiumi, rubiidiumi, broomi ja koobalti osahulka
kaltsiumi suhtes, aga ka hapniku ja süsiniku eri isotoopide suhteid (18O : 16O ja 13C : 12C).
Kõrvutades nüüd merest või järvest püütud täiskasvanud kalade otoliitide koostist igast huvipakkuvast kudejõest
püütud noorkalade otoliitidega, saabki täiskasvanud kalade
päritolule jälile. Sellest aga tõuseb juba otsest tulu: teame,
milliseid kudealasid tasub eelkõige hoida ja taastada jms.

Mis on Eestis käsil? Kui maailmas on otoliitidelt keemilist teavet kogutud juba üle kolmekümne aasta, siis
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¥ 5. Matsalu lahest püütud veidi alla seitsmeaastase lutsu otoliidi
Sr : Ca profiil, mis kajastab tema liikumist mageda ja soolase vee
vahel kogu elu jooksul. Nagu näha, on kala elu alguses strontsiumi
osahulk väike (magevees sündinud), kuid esimese eluaasta lõpus
on see järsult suurenenud (merre laskumine). Kolmandal eluaastal
saavutas luts suguküpsuse ja siirdus magevette kudema (esimene
järsk langus). Kokku on ta sooritanud viis kuderännakut magevette

Sr:Ca (x 10-³)

kudemas mageveekogudes (nn anadroomne rändevorm)
– sealsamas, kus nende magevees elutsevad liigikaaslased.
Koos toitainetega pakib emaskala marjaterasse oma järglasele eluteele kaasa mitmesuguseid keemilisi elemente
end ümbritsevast keskkonnast. Nõnda ongi meriforelli
marjatera rebu rikastatud mere päritolu strontsiumiga,
jõeforelli järglaste rebus on aga strontsiumi mageveele
omaselt vähe. Kõik see kajastub ka kalanoorukite otoliitides, kuna oma elu alguses tarvitavad nad suuresti just
ema kaasa pandut (¥ 6).
Sellistest andmetest on palju tulu, et selgitada välja eri
rändevormide järglaste arvulised vahekorrad konkreetsetel koelmutel. Nii saab teada näiteks kalapääsude ja mitmesuguste muude rändetakistuste läbitavuse, hinnates
anadroomsete isendite järglaste osakaalu rändetakistustest ülesvoolu jäävas jõeosas. Eestis saab praeguste teadmiste järgi sel moel uurida forellide ja haugide emade
elukäigu valikut.

Sr:Ca (x 10-³)
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¥ 6. Seitsmeaastase Matsalu lahe haugi Sr : Ca profiil, mille alguses
on näha iseloomulik kõrge haripunkt. Tegemist on nn emapunktiga,
mis näitab, et kala ema on elanud meres ja paigutanud seal kogutud
ained marjatera rebusse, kuid kudema siirdunud magevette

Eestis hakkasime sellega tegelema alles kuus aastat tagasi.
Üks viivituse põhjus oli kindlasti see, et vajaminev aparatuur on spetsiifiline ja kulukas. Õnneks aga leeveneb
see probleem tänu tehnika ja ühiskonna arengule kiiresti,
ka Eestis.
Alustasime ettevaatlikult, kuna esialgu tundus see
uskumatuna meilegi: kas tõesti on võimalik mõne
millimeetrist luutükikest imepeene laserkiirega tulistades saada aimu, kuidas kala on oma elu jooksul mage- ja
merevee vahel liikunud? Tuli välja, et on.
Esimene mudelliik oli Matsalu lahe haug. Selgus,
et enamik magevees sündinud hauge siirdub juba esimese suve jooksul merre [6], ent üpris eri tempoga. Osa
ei mõtle kaua: kui aeg on käes, võetakse kätte ja ujutakse ühe soojaga ava-Väinamerre. Teised on pikaldasemad, võtavad asja rahulikult ning liiguvad aeglaselt piki
Matsalu lahe idast läände suurenevat soolsuse gradienti,
paljud ei lähegi päris avamerre välja.
Esmane edu andis julgust suuremalt ette võtta, kaasates ka uusi liike. Haugi kohta näiteks selgus veel, et kui
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Kalade rändeid ja päritolu saab uurida mitmel meetodil. Otoliidi
keemilise koostise kasutamine on teadlaste hulgas laiatarbekaubaks saanud alles viimase kümne aasta jooksul. Traditsioonilisemaid
meetodeid, nagu kalade märgistamine-taaspüük ning telemeetrilised ja geeniuuringud, on rakendatud juba pikemat aega. Kõigil neil
moodustel on oma head ja vead.
Parima tulemuse saab eri meetodeid kombineerides, ent sellist ajaja rahakulu ei saa enamik teadlasi endale lubada, enamasti tuleb valida üks meetod. Võtame lühidalt vaatluse alla eri meetodite plussid
ja miinused.
Märgistus-taaspüük. Kalale kinnitatakse tähistatud märgis – otsekui
rõivale hinnasilt, vt fotot – ja lastakse ta vette tagasi. Teavet saab
vaid siis, kui kala õnnestub uuesti kinni püüda ning sellest ka teadlastele teada antakse. Teave on üsna napp – saame teada vaid seda,
et kala on liikunud märgistamise kohast taaspüügi kohta –, kuid igati täpne ja usaldusväärne. Suurim miinus on taaspüükide vähesus,
nii et teaduslikke järeldusi on lootust teha vaid siis, kui on märgistatud väga palju kalu. Märgise paigaldamine tekitab kalale kindlasti
mõningast stressi, äärmisel juhul võib see lõppeda surmaga näiteks
infektsiooni tõttu.
Telemeetrilised märgised pakuvad märksa rohkem teavet. Näiteks
saab paigaldada veekogu eri osadesse vastuvõtjad (hüdrofoonid), mis
automaatselt salvestavad mööduva märgist kandva kala identiteedi ja
kuupäeva – just nagu piiripunktides kontrollitakse passi ja märgitakse
üles riigist lahkumise või riiki sisenemise kuupäev. Telemeetria suurim
miinus on aparatuuri hind ja tõsiasi, et märgise aku kestab heal juhul
aasta või kaks. Teatud tüüpi (PIT) märgiste puhul pole märgisel küll
akut vajagi, ent vastuvõtja tööala on küllaltki väike.
Telemeetrilised märgised on lihtmärgistest üldjuhul suuremad ja paigaldatakse väikese kirurgilise operatsiooniga kala sisse või külge.
Tehnika viimane sõna on arhiveeriv satelliitmärgis kala seljas, mis ei
vajagi veekogusse paigaldatud vastuvõtjaid, vaid saadab info otse
satelliidile. Seegi märgis nõuab aga akut ning seda jaksavad kanda
vaid üle viiekilogrammised kalad.
Kokkuvõtvalt, tehismärgised annavad küll väga täpset teavet kala
liikumise ja päritolu kohta, kuid märgistamine on tülikas nii kaladele
kui ka teadlastele, pealegi ei saa väga väikseid kalu märgistada.

Matsalu, Saunja ja Kõiguste lahe täiskasvanud haugid
olid peaaegu kõik sündinud magevees, siis Hiiumaalt,
Saarnaki laiu ümbrusest püütud haugid olid valdavalt
sündinud soolases vees. Kõige viimased analüüsid näitasid, et 86-st üle Väinamere püütud haugist vaid kaheksa
(alla 10%) olid sündinud soolases vees – enamasti oli
taas tegu Hiiumaa vetest püütud isenditega. Võrdluseks,
Rootsi rannikumere haugidest tervelt 55% olid sündinud
soolases vees [2].
Kuna enamik Eesti rannikumere hauge on sündinud
magevees, siis peame hea seisma, et merre suubuvad
vooluveekogud oleksid sellele kalaliigile ligipääsetavad
ning et leiduks neile sobivaid koelmuid. Kindlasti tuleks
avada kinnikasvanud jõesuudmed, eelkõige on see probleem mitmel pool Hiiu- ja Saaremaal. Luhtadel, kus ohtralt koetakse, tuleks vett hoida tehislikult kauem üleval,
et marjaterad jõuaks kooruda ja maimud alaneva veetasemega kaasa liikuda. Üksiti takistab selline märgala
toitainetel merre kandumast ning pakub elu-, sigimis- ja
toitumispaiku paljudele liikidele, sealhulgas kahepaiksetele ja lindudele. Rootsis on sel moel toimitud mitme
väikse jõe alamjooksul, tänu millele suurenes ühest jõest
46
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Välise nn Carlini märgisega tähistatud Emajõe tõugjas. See isend on
märgistatud ka sisemise telemeetrilise märgisega. Kui olete tabanud
märgistatud tõugja, palub Eesti loodushoiukeskus panna kirja
märgisel olev number, võimaluse korral ka kala kogupikkus ja kaal,
vabastada kala ja teatada taaspüügist numbril 517 6886
Otoliidi mikrokeemia suurim pluss on see, et loodus ise märgistab
iga kala. Otoliidilt saab kätte teabe kala kogu (!) eelnenud elu kohta.
Ent erinevalt teistest meetoditest on selle „märgise” kasutamine
kalale kindlasti surmav. Õnneks saab tarvitada kalameeste püütud
kalu, kes niikuinii hukkuksid. Nõnda on mereinstituudis viimastel
aastatel toimitud haugi, meriforelli, lõhe ja merisiiaga. Aitäh kõigile
abilistele!
Otoliidi mikrokeemia suurim miinus on see, et tegemist on n-ö kaudse meetodiga, mis võib kohati olla ebatäpne: tehes kala elu kohta järeldusi otoliidi koostise põhjal ilma taustteabeta, võib „tõlkes palju
kaduma minna”.
Nii nagu kõik teised meetodid, täieneb ka teadlaste oskus otoliite
lugeda pidevalt. Tegu on ihtüoloogia ühe kiiremini areneva valdkonnaga. Ent juba praegu on otoliidi mikrokeemia abil maailmas lahendatud palju tähtsaid ihtüoloogilisi probleeme.

merre laskuvate samasuviste haugide arv paarilt tuhandelt rohkem kui saja tuhandeni [3].

Seni on põhiline uurimisobjekt olnud haug, aga tulemusi on juba ka lutsu ja säina kohta. Näiteks on selgunud, et nagu haugid, käib ka suur enamik Matsalu
ja Saunja lahe lutse kudemas magevees [7]. Vaid üksikud on koorunud nõrgalt soolases merevees, tõenäoliselt
jõesuudmetes. Jões sündinud lutsud lahkuvad mageveest üldjuhul esimese eluaasta lõpus ehk hilistalvel
või varakevadel, ent mõnigi isend juba esimesel suvel.
Suguküpseks saadakse üldjuhul kahe-kolmeaastaselt,
kuid jällegi leidub erandeid, kes siirduvad sigima näiteks
alles kuuendal eluaastal.
Säina kohta oleme teada saanud, et magevees sündinud säinad laskuvad merre väga varakult, mõned isegi
esimese elukuu jooksul, kuid kindlasti suve esimesel poolel. Samamoodi kui haug sigivad vähesed säinad ka soolases vees. Veel on selgunud, et Matsalu ja Saunja lahes
elavad peamiselt vanad säinad (vanimad lausa 29-aastased, ¥ 4). Käina lahe populatsioon koosneb aga valdavalt noortest, kuue- kuni seitsmeaastastest kaladest.
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Peale nimetatud liikide käib töö ka lepamaimu, forelli
ja merisiiaga, tulevikus kindlasti ka vimma, särje, meritindi ja lõhega.

Mageda ja soolase vee vaheliste rännete kõrval oleme
viimastel aastatel püüdnud eristada mageveekogusid
kui kalade sünnipaiku. Esimesena võtsime jällegi käsile
rannikumere haugi ja uurisime markeri 87Sr : 86Sr kasutatavust Eesti oludes [8]. Uuritud veekogusid eristas see
marker hästi. Ent kuna haug koeb ka kõige väiksemates
kraavides, tasub siiski eelistada mitmest keemilisest markerist koosnevaid „sõrmejälgi”.
Praegu ongi mereinstituudis käsil mahukas projekt,
kus uuritakse mitme Väinameres elava siirdekala liigi, sh
haugi rändeid ja päritolu. Eesmärk on kaardistada peamised magevee kudealad, selgitada välja mage- ja merevee
osatähtsus kudemisel ja uurida kalade liikumisi. Projekti
toetab põllumajandusministeerium (PRIA), see lõpeb
järgmise aasta kevadel ning tulemustest saab täpsemalt
kuulda edaspidi. ■
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saagid merest

¥ 7. Illustratiivne näide keemiliste sõrmejälgede pakutava teabe
kohta kalaliigi puhul, kelle täiskasvanud elavad koos meres (või muus
suuremas veekogus), kuid käivad kudemas eri jõgedes. Kudejõgede
„sõrmejäljed” on tähistatud eri värvidega. Meresaakides leidub vaid
kolme jõe päritolu kalu, ülejäänud jõgedes on küll noorjärke, kuid
merepüükidesse nad millegipärast ei ole jõudnud. Roosa ja punasega
tähistatud jõed on uuritud kalaliigi poolest kõige produktiivsemad

7. Rohtla, Mehis et al. 2013. Life history of anadromous burbot (Lota lota,
Linneaus) in the brackish Baltic Sea inferred from otolith microchemistry. –
Ecology of Freshwater Fish 43: 141–148.
8. Rohtla, Mehis et al. 2014. Using otolith 87Sr:86Sr as a natal chemical tag in
the progeny of anadromous Baltic Sea pike (Esox lucius) – a pilot study. –
Boreal Environment Research 19 (ilmumas).
Mehis Rohtla (1986) on Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi doktorant ja
nooremteadur.

24.–26. oktoobril toimub Kaikal imetaja-uurijate ehk
terioloogide iga-aastane sügiskool, kus seekord arutletakse võõrliikide üle.
Kuidas teha vahet, missugusele osale elusast loodusest
on mingi maa-ala põline kodu ja kes on pelgalt ümber
asunu, võõras? Ametlikult on Eestimaal registreeritud
947 võõrliiki, kellest 739 on taimed.
Enim peavalu valmistavad aga nn invasiivsed võõrliigid, kes tekitavad oma uuel kodumaal (või kodumeres)
kahju majandusele või keskkonnale.
Eesti terioloogile pakuvad invasiivsete võõrliikide seas
suurimat huvi Põhja-Ameerikast pärit mink ja KaugIdast saabunud kährik, kukalt kratsima paneb ka meie
värske naaber šaakal.
Neist ja paljust muust saab huviline teada terioloogia
sügiskoolis (www.facebook.com/sygiskool). ■
JAANUS REMM

FOTO: ANDREI MILJUTIN

Terioloogia sügiskool „Oma ja võõras”

„Pühakirjas ei ole sellist elukat märgitud!” – „Järelikult on ta saatanast!”. Mullu veebruaris murdis jahikoer Lihula kandis kummalise olevuse, kelle terioloogid oma üllatuseks pidid tunnistama šaakaliks
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Tagaotsitav raudosi
Mirjam Nutov

Maailmatasemega liblikauurija on kuulutanud tagaotsitavaks pealtnäha
tavalise osjalise, kes ei ole isegi punasesse nimistusse kantud.

T

kuulu kaitse alla ja on Eestis võrdlemisi laialt levinud, puuduvad tema
leiukohtade täpsed koordinaadid. Abi
võiks küll loota herbaariumidest, aga

vanemate andmete täpsus jätab soovida. Niisiis ongi nüüd vaja looduses
käijate abi, et jõuda jälile, kus raud
osi kasvab.
FOTOD: MIRJAM NUTOV

agaotsitav pole iseenesestmõistetavalt kuhugi ära kadunud
või läinud. Pigem on häda selles, et teda on raske leida. Kuna ta ei

Osjad kasvavad peaaegu kõikjal. Üle
maailma on osje kokku 30–35 liiki.
Ainuke koht, kuhu nad veel jõudnud ei ole, on Austraalia. See-eest
Eestisse on end sisse seadnud tervelt
üksteist liiki osje, kellest mõned on
hübriidse päritoluga. Kuid olenemata
sellest, millises riigis osi kasvab, on
see enamjuhtudel mõni niiske koht.
Raudosi on siin otsustanud teha
risti vastupidi oma perekonnaliikmetele ning valinud kasvamiseks pigem
kuivemad metsaalused. Seega on
Eestis hajusalt kasvavat raudosja võimalik leida näiteks hõredates nõmmeja palumetsades, põõsastikes, teeäärtel
ja niiduservadel, vahel siiski ka üsna
niisketes kasvukohtades.
Osjade välimus on taimedele kohaselt üsna tagasihoidlik.
Iseloomulikud põhitunnused on
lülilised ja roidelised, seest õõnsad
varred, mille sõlmevahed on üsna
pikad. Paljudel liikidel on vars männasjalt harunev. Ka varrele kinnituvad oksad võivad haruneda.
Osjade lehed on taandarenenud ja moodustavad hammastena varres taimede ümber tiheda
tupe. Hammaste värvus ja kuju on
osjade olulised määramistunnused.
Fotosünteesivad neil taimedel varred ja oksad, kus asuvad õhulõhed.
Osjade maa-alune osa on risoom
koos lisajuurtega.

Raudosjale on iseloomulikud tumedad
hammasteta lehetuped ja jäigad karedad
varred
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Enamasti kasvavad osjad 20 cm
kuni 1,5 meetri kõrguseks. Samas
võib raitosi sirguda isegi kuni kahe
poole ja hiidosi kuni viie meetri kõrguseks. Raudosi on valinud kuldse
kesktee.
Kui rääkida osjaliste paljunemisest, siis üldjuhul toimub viljastamine veekeskkonnas ning sügoodil
ehk viljastatud munarakul ei ole
puhkeperioodi. Huvitav on asjaolu,
et osjad võivad olla nii ühesuguste
kui ka erinevate eostega. Nende
gametofüüdid on aga väikesed, mõne
millimeetri suurused, ja rohelised,
ühe- või kahekojalised.
Kuidas eosed levivad? Eoseid
ümbritsevad kaks lintjat moodustist
ehk elateeri. Niiskuses on need keerdunud ümber eose, kuid kuivades
sirutuvad elateerid laiali ja paiskavad
eose eoslast välja. Nõnda aitavadki
nad eostel tuulega levida.

Raudosja määramisel on kasulikud
veel mõned head tunnused. Esiteks
on tema eospea terava tipuga ja
suhteliselt lühike, koonusekujuline.
Eospea on ümbritsetud lehetupe
hammastega, peaaegu kõik lehetupehambad varisevad aga juba suve
hakul maha. Nii on raudosja vars
pealtnäha paljas, vaid triibuliste sõlmekohtadega. Kui raudosja meenutaval taimel on lehetupehambad
alles, võib olla tegemist meil haruldase karedahambalise osjaga või
vitsosjaga ning neist leidudest tuleks
kindlasti botaanikutele teada anda.
Raudosja eosed valmivad juunist
septembrini. Pärast eoste levitamist
ei kuiva taim ära, vaid kasvab edasi.
Talve elavad raudosjad üle pooleldi

Lammiöölase röövik raudosja katkimurtud varres

lume sees ja kevadel moodustavad
veel elu teisegi eospea. See laseb oma
eosed lendu mais või juunis. Nii võib
raudosja eoseid õhuproovides leida
väga pikka aega: maist kuni augustini. Peale selle levib ta risoomi abil.
Kaheaastase taimena võib ta
kasvada küllaltki pikaks, jõudes
järele isegi Eesti pikimale, konnaosjale, kelle pikkus jääb vahemikku
40–140 cm. Rinnuni ulatuvaid raud
osjataimi kohtab siiski harva ja tavaliselt jääb ta oma kasvult konnaosjale
veidi alla.
Varre läbimõõt on raudosjal tagasihoidlikum kui konnaosjal: see

Rahvapärimusest leiab raudosja kohta järgmise kirjelduse:
Vanasti käisid talutüdrukud kuivadel nõmmedel imelisi tumerohelisi vitsu toomas. Vitsad
olid nii karedad, et neid pidi ettevaatlikult võtma. Kuid raske see polnud, sest taimed koosnesid lülidest nagu pärlikee. Lupsti ja lupsti tulid sõrmepikkused lülid üksteise seest välja.
Koju jõudes algas aga alles tõeline töö. Nimelt toodi rohelisi varsi kahel põhjusel. Esimene
oli pottide ja puunõude küürimine, kusjuures see polnudki eriti tülikas, sest karedad varred
tegid suurema osa tööst ise ära. Teine töö oli aga tüdrukute ilu heaks. Nimelt hõõruti nende
vartega läikima kõik metallehted.
Suure ränisisalduse tõttu on raudosja kasutatud peale metallesemete puhastamise ja anumate küürimise ka mööbli, parketi ja muude puust esemete poleerimiseks.
Rahvameditsiinis on raudosjateed tarvitatud uriinieritust soodustava vahendina. Aususe
huvides olgu siiski öeldud, et oma toimelt jääb raudosi põldosjast tunduvalt maha.
Raudosja tuntakse rahvasuus ka nimetuste all vaseosi, Körbe osjad, kidad ja kiviosi.

küünib harva üle poole sentimeetri;
konnaosjal võib see olla peaaegu sentimeeter. Raudosja vars on külgoksteta ja kare. See on tugevalt lüliline
ning varre pinnale on tunnuslikud
sooned ja vaod, varretuppedel ei
leidu hambaid või on neid harva ülemistel tuppedel.

Miks huvitab raudosi liblikauurijaid? Saage tuttavaks selle põhjusega
– Xylomoia strix’i ehk lammiöölasega. See on väikesevõitu kollakashall ööliblikas, kelle eestiival leidub
kontrastselt musta kirja. Kui kogemused puuduvad, ei ole teda lihtne
ära tunda. Asi võib olla ka selles, et
Eestis on seni teada vaid kuus tema
püsipopulatsiooni.
Mis ühendab raudosja ja lammiöölast? Raudosja vanade liigikirjelduste
põhjal võiks eeldada, nagu oleks see
taim tarbetu: tal polegi kohta ökosüsteemis, sest teadaolevalt pole ta seotud ühegi elusolendiga.
2004. aastal Lätis Sigulda kandis
välitöid teinud soome lepidopteroloog Risto Haverinen, kes on ligikaudu 40 aastat üle maailma liblikaid
uurinud, avastas, et tegelikkuses on
raudosi väga oluline just lammiööla-
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Lammiöölane on väikesevõitu kollakashall ööliblikas, kelle eestiival leidub kontrastselt musta kirja. Tiibade siruulatus on 29 mm

FOTO: RAINAR KURBEL

sele. Ilmnes, et lammiöölase röövikud
on monofaagid raudosjal. 2006. aastal sai Haverinen lammiöölase rööviku esileiu ka Eestist Koivajõelt.
Veelgi enam, 2008. aastal tegi ta
kindlaks, et lammiöölase täiskasvanud röövikuid ja nukke on iseloomuliku kahjustuse tõttu võrdlemisi
hõlbus leida raudosjast.
Selgus, et lammiöölase röövikud,
kes kooruvad munast juba samal aastal, hakkavad kaevandama raudosja

Lammiöölase röövikud ja nukud raudosja vart
läbiva valguse käes
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varres, alustades selle keskmisest
osast ja jõudes tipuni. Kuna lammiöölase röövik sööb raudosja ühe kuni
mitme sõlmevahe ulatuses seest tühjaks, kuivab tema sisenemispaigast
tipu poole jääv taimeosa. Rööviku
sisenemis- ja väljumisava on kergesti
äratuntav kahjustus: kaks ligikaudu
kolmemillimeetrise läbimõõduga
ümmargust auku kõrvuti või ka teineteisest eemal asuvates varrelülides. Nõnda sissepuuritud avaused
katab röövik Haverineni sõnul siidlõnga ja taimejuppidega kinni: sel
viisil kaitsevad nad end parasiitide
eest. Loomulikult teavad röövikud,
et taime tipmine osa kuivab nende
tegevuse tagajärjel.
Haverineni sõnul on praegu teada,
et lammiöölase röövikud talvituvad
taime sees. Selleks et poolkuivas taimes talv rahulikult üle elada, tugevdab ta kuivanud taime siidlõngaga.
Kui juhtub, et taim laguneb lume all,
on röövik tänu oma siidlõngast pesale
ikkagi kaitstud. Kevadel jätkavad nad
toitumist raudosjal, alustades kaevandamist raudosja varre alumisest osast.
Arengu käigus võivad nad üle minna
ühelt osjavarrelt teisele, kuniks saabub
aeg nukkuda. See leiab samuti aset
raudosja varres. Lõpuks surub vastkoorunud liblikas end taimest välja.
Seega, lammiöölase seisukohalt
on raudosi palju enam kui lihtsalt

väga tähtis taim. Ent ta pole ainuke.
Nüüd otsibki Haverinen vastust, kas
raudosi võiks veel mõne liigi jaoks
tähtsat rolli mängida. Seda on aga
raske teha, sest kui pole teada raud
osja leiukohti, ei saa ka uurimistööd
teha. Seetõttu õhutab Haverinen
andma tagaotsitav raudosi esimesel
võimalusel üles.
See pole muidugi ainuke põhjus. Tegelikkuses vajatakse ka lammiöölase kaitsekava rakendamiseks
võimalikult paljusid lammiöölase
püsielupaiku. Ent selleks, et neid
luua, on vaja raudosja kasvukohti,
kus on leitud vähemalt viis tõendit
lammiöölase leidumise kohta vähemalt kahel aastal. Seega, kuigi lammiöölase kaitsekavas väljendatakse
selgelt vajadust kaitsta kõnealust
liiki, siis tegelikult on hoopis suurem
vajadus kaitsta raudosja leiupaiku.

Raudosja vaatlused palume sisestada loodusvaatluste andmebaasi
(loodus.keskkonnainfo.ee/lva),
neid võib saata otse Risto Haverisele
(r.haverinen@luukku.com) või anda
teada Eesti Looduse toimetusele.
Palume panna võimalikult täpselt
kirja leiu- ja kasvukoht (võimaluse
korral ka koordinaadid) ning ühtlasi
hinnata raudosja arvukust. ■
Mirjam Nutov (1986) on vabakutseline ajakirjanik
ja keskkonnasaate „Ilmaparandaja” toimetaja.
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Pahklane tamme
tüvel – uus liik Eestis
Kaljo Voolma, Jaan Kõlli

Põlvamaalt leiti Eestile uus putukaliik, kes tekitab pahkasid noorte tammede tüvel.
FOTOD: JAAN KÕLLI

P

ahklased ehk pahkvaablased (Cynipidae) on kiletiivaliste (Hymenoptera) seltsi kuuluvad väikesed,
enamasti 1–5 mm pikkused putukad (¥ 5), kelle
vastsed elutsevad taimekudedes ning põhjustavad nende
ebanormaalselt vohavat kasvu. Niiviisi kujunevad taimedel mitmesugused väärmoodustised – pahad.
Pahkade tekitajaid leidub teisteski putukaseltsides,
näiteks tegelevad sellega pahksääsed, pahk- ja lehetäid,
mõned lehevaablased, harvem liblikalised ja mardikalised. Putukate kõrval on sagedased pahkade tekitajad
ämblikulaadsete hulka kuuluvad pahklestad, aga ka
mitut liiki seened, bakterid ja viirused.
Pahkade kuju, suurus ja asukoht reedavad enamasti
nende tekitaja: iga liik põhjustab isesuguseid pahku eri
taimedel ja taimeosadel. Nii kohtame pahksääskede tekitatud pahkasid sagedamini pajudel ja haaval, pahktäid
elavad kuusel, mitut liiki lehetäid tekitavad pahkasid
jalakatel, paplitel jne. Pahkadest on kirjutatud mahukaid
raamatuid [2, 3, 4, 8, 12, 13, 14] ja arvukalt artikleid, ka
Eesti Looduses [6, 7, 9, 10].

¥ 2. Pahklase Andricus testaceipes värsked pahad tamme tüvel.
Noor pahk on umbes 5–6 mm kõrgune ja niisama suure läbimõõduga

„Õunad” ja „käbid” tamme otsas. Tammega on seotud paljud pahklaseliigid. Mitu neist tekitavad eri kuju
ja suurusega pahkasid eelkõige lehtedel ja pungadel [7,
10]. Meie oludes kohtab tammel kõige sagedamini liike
Cynips quercusfolii (kerajad, sageli mitmekaupa paiknevad
pahad lehe alaküljel), Andricus foecundatrix (käbikujulised
pahad pungadel) ja Biorhiza pallida (õunakujulised pahad
pungadel) [11] (¥ 6).
Pahklane tamme tüvel. Põlvamaal Peri külas Kiige talu

¥ 1. Pahklase Andricus testaceipes mullused pahad tamme tüvel

juures märgati 2012. aasta kevadel ühe noore, looduslikust
seemikust ümber istutatud hariliku tamme tüvel 5–6 mm
läbimõõduga ribilisi pahku (¥ 1). Puul, mille juurekaela
diameeter oli kolm sentimeetrit ja kõrgus ligi kaks meetrit,
oli kümmekond pruunikat koonilist pahka. Pahad paiknesid
tüve alaosas maapinnast kuni 10 cm kõrgusel.
Foto leiust jõudis Tallinna keskkonnaameti arboristi
Sulev Järve vahendusel maaülikooli. Selgus, et tegu on
liigiga Andricus testaceipes, keda Eestis ei ole varem märgatud. Eestikeelset nimetust tal pole, siinses loos nime-
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liiki [8]. Loodusesõprade laiemale ringile mõeldud pahkasid tutvustavas raamatus [5] on kirjeldatud 17 sagedasemat Suurbritannias leiduvat perekonna Andricus liiki.
Hiljuti Saksamaal ilmunud taimepahkade määrajas [2]
on käsitletud selle perekonna 33 liiki.
Perekonna Andricus liigid tekitavad pahkasid tamme
eri osadel: lehtedel, pungadel, õisikutel, tõrudel ja ka
tüvel ja juurtel. Nende põhjustatud pahad on väga mitmesuguse ehitusega, alates paksenditest leheroodudel
kuni mitmeti moondunud pungadeni. Viimaste näiteks
on meilgi üsna sageli leiduv käbikujuline pahk pungal,
mille tekitaja on Andricus foecundatrix (¥ 6). Eesti Loodus
avaldas aastakümneid tagasi üleskutse jälgida tamme
„käbisid” [6] ja teateid nende huvitavate pahkade kohta
saadetakse aeg-ajalt tänapäevalgi.

Tamme tüvepahklase Andricus testaceipes elutsükkel.

¥ 3. Pahklase Andricus testaceipes värske pahk tamme tüvel oli
esialgu peidetud mullaosakeste alla, mille olid tüve ümber kuhjanud
mullamurelased

tame teda toidutaime ja elupaiga järgi lihtsalt tamme
tüvepahklaseks.
Järgmise kahe aasta jooksul on Põlvamaal Peri külas
jälgitud tammede pahku. Esmase leiukoha lähikonnas on
leitud veel kümmekond tüvepahkadega noort tamme.
2012. aasta augustis ilmusid ühele uue liigiga asustatud tamme tüvele peale vanade pahkade kolm värsket roosakaspunast koonilist lihakat pahka (¥ 2, 3).
Järgmise, 2013. aasta sügiseks oli ümbruskonnast leitud
veel viis värskete pahkadega tamme. Tänavu septembri
lõpus vaadati Kiige talu ümbruses üle sada noort tamme,
neist kolmekümnel leidus eri arengujärkudes pahkasid.
Seega näib, et tegemist ei ole erandlike üksikleidudega,
vaid liik on end siin juba üsna hästi sisse seadnud ja loonud elujõulise populatsiooni.

Pahklaste sugulussuhteid on raske uurida nende keeruka
elutsükli tõttu. Neil esinevad vaheldumisi kahesugulised (bigaamsed) põlvkonnad ja ainult emastest koosnevad (agaamsed) partenogeneetiliselt sigivad põlvkonnad,
kelle vastsed arenevad eri taimeosadel, seetõttu on neid
mitmel juhul kirjeldatud eri liikidena.
Tamme tüvepahklast Andricus testaceipes on mõnes allikas nimetatud ka Andricus sieboldi [5], kuid enamasti peetakse seda nimetust siiski sünonüümiks [4, 12].
Selle liigi ühesuguline, ainult emastest koosnev põlvkond areneb kahe- kuni viieaastaste, harvem vanemate
tammede tüve alaosal. Värsked pahad ilmuvad tammetüvedele suve teisel poolel ja kasvavad 5–6 mm kõrguseks.
Algul on need pehmed, lihakad, valged või roosakadpunakad (¥ 2, 3) Igas sellises koonilises pahas on
kambrike, milles elab üks vastne, kes veedab seal talve,
järgmise suve ja teisegi talve. Alles kolmanda aasta kevadel väljub pruuniks muutunud ribilisest pahast külgmise
väljumisava (¥ 4) kaudu valmik (¥ 5).

Andricus, liigirikas ja eripalgeline pahklaseperekond.
Pahklaste (Cynipidae) sugukonda kuulub maailmas umbes
1300 liiki [1]. Liigirohke on ka perekond Andricus – umbes
300 liiki maailmas, sh 81 Lääne-Palearktika regioonis.
Euraasia idaosa fauna on vähem uuritud, seal on teada
11 selle perekonna liiki [1]. Tammel elutsevate pahklaste
seas on perekonna Andricus liike kõige rohkem, teadaolevalt ongi kõik selle perekonna liigid seotud tammedega.
Teavet perekonna Andricus meie kandis levinud liikide kohta leiab huviline mitmest allikast. Põhjalikus
kaheköitelises, kokku ligi 1600-leheküljelises Kesk- ja
Põhja-Euroopa pahkade määrajas [3, 4] on nimetatud
104 selle perekonna liiki. Kolmeköiteline monograafia endise NSV Liidu Euroopa-osa pahklastest ilmus
Ukrainas aastatel 1988–1991 [12, 13, 14]. Selle kiletiivalisi käsitlevas köites [12] on kirjeldatud 18 perekonna
Andricus liiki. Briti saartel on teada 28 selle perekonna
52

¥ 4. Nendest pahkadest on pahklase valmikud külgmise väljumisava
kaudu lahkunud
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Ühesugulise põlvkonna valmik omakorda muneb
leheroodudele, kuhu siis kujuneb vähemärgatav mõne
millimeetri pikkune piklik paksend. Seesuguses pahas arenevad kahesugulise põlvkonna isased ja emased isendid.
Valmikud on väikesed, emased 1,9–2,1 mm, isased 1,3 mm pikkused [12], nende aktiivne tegevus on
lühiajaline ja raskesti jälgitav. Seevastu pahad püsivad
tamme tüvel kaua ja on näha ka siis, kui putukad on sealt
juba ammu lahkunud. Sageli leidub ühel tüvel arvukalt
pahkasid.
Samalaadseid pahku tamme tüvel, okstel või juurtel
võivad tekitada teisedki liigid, sh A. quercuscorticis, kuid
tema valmikud väljuvad pahast koonuse tipul asuva väljumisava kaudu [2]. Eestist pole seda liiki siiani teada. ■
Peale Põlvamaa ei ole tamme tüvepahklast Andricus testaceipes mujal Eestis seni õnnestunud leida. Kui lugejaile peaksid
kirjeldatud pahad noorte tammede tüvel silma hakkama, andke
palun teada e-posti teel: kaljo.voolma@emu.ee.
1. Abe, Yoshihisa et al. 2007. The diversity and phylogeography of cynipid gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae) of the Oriental and eastern Palearctic regions,
and their associated communities. – Oriental Insects 41 (1): 169–212.
2. Bellmann, Heiko 2012. Geheimnisvolle Pflanzengallen. Ein
Bestimmungsbuch für Pflanzen- und Insektenfreunde. Quelle & Meyer
Verlag, Wiebelsheim.
3. Buhr, Herbert 1964. Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und
Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. Bd. I.
Pflanzengattungen A.-M. Gustav Fischer Verlag, Jena.
4. Buhr, Herbert 1965. Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und
Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. Bd. II.
Pflanzengattungen N-Z. Gustav Fischer Verlag, Jena.
5. Chinery, Michael 2011. Britain’s plant galls: A photographic guide. The
British Plant Gall Society, Hampshire.
6. Eilart, Jaan 1959. Otsigem tamme-„käbisid”! – Eesti Loodus 2 (4): 250.
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¥ 5. Liigi Andricus testaceipes valmik, kes on tamme tüvel äsja
pahast väljunud. Perekonnas Andricus leidub sadu liike, kuid kõik
nad näevad inimsilmale välja küllaltki ühesugused, millimeetri-paari
pikkused putukad. Ent iga liigi tekitatud pahad on üsna ise moega
ning asuvad eri taimeliikidel ja -osadel

¥ 6. Eesti tammedel kohtab kõige sagedamini pahklaseliike Cynips
quercusfolii (ülal), Andricus foecundatrix (keskel) ja Biorhiza pallida (all)
7. Maavara, Vambola 1972. Õunad tamme otsas. – Eesti Loodus 15 (10): 589–
594.
8. Redfern, Margaret 2011. Plant galls. Collins, London.
9. Sillaots, Leelo; Veromann, Eve 2011. Mõistatuslik eluvorm tammelehel. –
Eesti Loodus 62 (9): 502.
10. Voolma, Kaljo 1986. Tammed kannavad käbisid. – Eesti Loodus 29 (3):
187–188.
11. Voolma, Kaljo 2013. Pahklased, pahksääsed ja teised pahkade tekitajad. –
Sinu Mets 31: 26–27.
12. Зерова, Марина Д. и др. 1988. Насекомые-галлообразователи культурных
и дикорастущих растений европейской части СССР: перепончатокрылые.
Наукова Думка, Киев.
13. Зерова, Марина Д. и др. 1991. Насекомые-галлообразователи культурных
и дикорастущих растений европейской части СССР: равнокрылые,
чешуекрылые, жесткокрылые, полужесткокрылые. Наукова Думка, Киев.
14. Коломоец, Тамара П. и др. 1989. Насекомые-галлообразователи культурных и
дикорастущих растений европейской части СССР: двукрылые. Наукова Думка,
Киев.
Kaljo Voolma (1948) on metsaentomoloog, Eesti maaülikooli metsaentomoloogia ja metsakaitse dotsent.
Jaan Kõlli (1983) on lõpetanud Räpina aianduskooli maastikuehituse erialal ja
Luua metsanduskooli arboristina.
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Geoloogid kogunevad
kümnendat korda
sügiskooli
Liina Laumets

Oktoober on geoloogidele tähtis kuu. Suur hulk välitöid on selleks ajaks tehtud
ja ees ootavad tubasemad tegevused, aga oktoobris toimub ka geoloogide ja
geoloogiahuviliste konverents: geoloogia sügiskool. Tänavune kokkusaamine
on juba kümnes.

Räägitakse, kuulatakse ja matkatakse. Geoloogia, oma olemuselt
paljuski piiriteadus, pakub väga laialdasi valdkondi ja ideid, mida sügiskoolides käsitleda. Üritusel on igal
54
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K

õik sai alguse 2004. aastal,
kui väike seltskond geoloogia
kraadiõppureid õhkas bioloogide talveüritusel kadedusest: tahaks
samasugust väljasõitu, sellist auditooriumivälist pikemat üritust, linnast ja loengute formaalsusest eemal,
kus tudengid saaksid koos õppejõududega vabamas õhkkonnas arutleda
pakilistel ja huvipakkuvatel geoloogiateemadel. Ühistesse aruteludesse
ja plaanidesse kaasati geoloog Ivar
Puura, kelle innustusel ning Eesti
looduseuurijate seltsi kaasabil saigi
esimene sügiskool 2005. aastal teoks.
Aastate jooksul on sügiskool kujunenud järjest menukamaks: kui esimesel aastal oli osalejaid umbes
kuuskümmend, siis viimastes sügiskoolides on huvilisi olnud üle 130.
Samuti on suurenenud korraldusmeeskond: selle liikmeid on praeguseks
üle kümne. Sügiskooli korraldamisel
on vabatahtlikult kaasa löönud paljud Tartu ülikooli geoloogiaosakonna
ja Tallinna tehnikaülikooli geoloogia
instituudi ning mäeinstituudi tudengid, kraadiõppurid ja noored teadurid.

Eelmine geoloogia sügiskool toimus Jõgevamaal Voorel, kus ettekannetele vahelduseks
matkati Laiuse voorel ja imetleti pinnavormilt avanevaid vaateid

aastal olnud vaatluse all päevakajalised teemad, nt globaalsed muutused, katastroofid Maa ajaloos, Maa
ressursid jne. Seetõttu on geoloogide
kool pakkunud huvi ka teiste eri- ja
tegevusalade inimestele: ametnikele,
teadusajakirjanikele, kohalike omavalitsuste töötajatele jne.
Sügiskooli ettekannete käigus on
muu hulgas saadud uusi teadmisi

mandrijäätumiste, laamtektoonika,
meditsiinilise geoloogia, globaalsete
kliimamuutuste, maavarade, seismoloogia, tuumaenergeetika, geotoopide,
arheoloogiliste leidude, evolutsiooniteooria, Maa magnetvälja muutumiste,
polaaralade, kaevandamismetoodikate
jpm kohta. Peale teadlaste on esinejate hulgas järjest rohkem doktorante
ja üliõpilasi, kelle jaoks sügiskool on
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Geolooge ja geoloogiahuvilisi koondav sügiskool osalejate puuduse all ei kannata
FOTO: KADRI SOHAR

Geologica” trükiste sarja. Huvilised
saavad seda lugeda ka digitaalselt
sügiskooli kodulehel (vt www.sygiskool.ee).
Geoloogia sügiskool on tuntust kogunud ka väljaspool Eestit:
sügiskoolis on esinenud või „Schola
Geologica” kogumikku kirjutanud välisteadlased Lätist, Poolast,
Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksamaalt
ja isegi USA-st.

Geoloogia sügiskoolides on kombeks välja
panna raamatulaud, kus leidub põnevat
populaarteaduslikku kirjandust kohvipauside
ajaks

Tänavu kogunetakse Jänedal. Põnev
tõotab tulla ka juubelisügiskool
oktoobri kolmandal nädalavahetusel
Lääne-Virumaal Jänedal. Sedapuhku
on teemaks fosfor. Luubi alla võetakse
fosfori ja selle ühendite kirev maailm; kõne all on fosfaatsed mineraalid ning biomineralisatsioon, fosfori
FOTO: KATRIN LASBERG

ideaalne koht tutvustada oma teadustööd ning saada esinemiskogemusi
koos kasuliku tagasisidega.
Kõikides sügiskoolides on peale
loengute ja diskussioonide alati korraldatud mitmetunnine ekskursioon
või matk loodusesse või sisustatud
vaba aega töötubades. Õppereisidel
on käidud põlevkivikarjäärides, korjatud kivistisi, tutvutud pankranniku,
soode ja mereäärsete rannikuprotsessidega. On uuritud georadari tööpõhimõtet ning tehtud pinnakatte
näidispuurimisi. Koos on käidud tutvumas jääajakeskusega.
Populaarteadusliku konverentsi
ajaks antakse igal aastal välja kogumik „Schola Geologica”. See on
eestikeelne korrapäraselt ilmuv geoloogiaväljaanne, mis kuulub „Schola

Sügiskooli esinejatele jagatakse asjakohaseid meeneid, näiteks mullu said ettekandjad
lihvitud kivimite või kivististe käsipalu

tähtsus geoloogilistes ja bioloogilistes protsessides, keskkonnareostus ja
jäätmed jm. Tähelepanu pööratakse
ka fosforiiditemaatikale. Muu hulgas
korraldatakse ekskursioon ning õhtuti
saab vaadata filmi ja võtta osa ühistest
aruteludest. Sügiskool on avatud kõigile huvilistele.
Geoloogia sügiskooli korraldab ja
kogumiku sarja „Schola Geologica”
annab välja Eesti looduseuurijate
selts ning toetab keskkonnainvesteeringute keskus. Alates 2011. aastast
on doktorantide osalemist toetanud
ka Euroopa sotsiaalfond maateaduste
ja ökoloogia doktorikooli vahendusel. Ürituse toimumisele on kaasa
aidanud mäenduse ja geoloogia teadusklubi. ■
Liina Laumets (1983) on Tartu ülikooli geoloogiaosakonna doktorant ja Eesti looduseuurijate seltsi
presiidiumi liige, ühtlasi üks geoloogia sügiskooli
korraldajaid.
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Koduaia ilupuud ja -põõsad
Rein Sander. Toimetanud Eha
Kõrge. Kujundanud Päivi Palts.
Varrak, 2014. 288 lk
Rein Sander on Tartu riikliku ülikooli bioloogiharidusega botaanik, kes on Järva-Jaani lähedal
Järvamaal aastakümneid ise kasvatanud paljusid ilupuude ja -põõsaste sorte. Sanderi
ilupuude aia nimi on hästi tuntud populaarsete Kubja
ürditalu taimeteede pakenditelt.
Niisuguse raamatu koostaja seisab esmalt raske valiku
ees: milliseid puid-põõsaid tutvustada rikkaliku sortimendi hulgast. Rein Sander on lähtunud tegelikest
võimalustest: valinud meie piirkonnas ehk Läänemere
maades kättesaadavatest sortidest need, mida kliimaolud
lubavad kasvatada koduaedades Eestis. Raamat tutvustab kaugelt suuremat puude-põõsaste valikut (ligi 800
sorti ja teisendit), kui on vaid mõne Eesti puukooli sortiment. Autor on hästi tuttav ka naabermaade Läti, Leedu
ja Poola puukoolide ja dendroparkidega.
Rein Sander on tutvustatavate puittaimedega olnud
isiklikult pikka aega sõber: suur osa neist on juba aastaid
kasvanud Sanderi tähelepanu ja hoole all Kubja ürditalus. Aastate jooksul on aeda lisandunud uusi sorte, Kubja
dendraariumi vanematel asukatel on ilmnenud uusi
omadusi ja kasvukujusid. Raamatut lugedes on tunda
autori kogemusi ilupuude ja -põõsaste kasvatajana.
Lehitsemisel hakkavad kõigepealt silma rohked värvifotod. Need on teemakohased ja valdavalt hea kvaliteediga.
Lehekülgi katvad värvitahvlid on enamasti allkirjata, kuid
mõnel juhul on fotol kujutatud taim nimetatud. Kuigi värvitahvlid juhatavad peatükid meeleolukalt sisse, võinuks
siiski lisada ka kujutatu nime. Väiksemate värvifotode allkirjadeks on taimede eestikeelsed liigi- ja sordinimetused.
Raamatu tekst on liigendatud poeetiliste pealkirjadega
osadeks. Algul antakse üldpõhimõtted, millest lähtuda

Maastik ja mälu. Pärandiloome
arengujooni Eestis
Koostanud ja toimetanud Linda
Kaljundi ja Helen Sooväli-Sepping.
Tallinna ülikooli kirjastus,
2014. 536 lk
Artiklikogumikus on fookuses maastik
kultuurigeograafilise mõistena. Selle
käsitluse järgi ei ole maastik niivõrd
loodus- kui kultuuripõhine nähtus, mida tuleb tõlgendada kui üht kultuurivormi. Seega kätkeb maastik vaatamise ja tunnetamise viisi, olles ühtaegu kõikide meeltega
kogetav keskkond. Maastik on aidanud luua arusaama
ühisest minevikust ja identiteedist. See võimaldab siduda
ühte kogukondi, aga ka vastanduda „teistele” ning tekitada konflikte eri rühmade, ideoloogiate ja ajastute vahel.
Siiski ei muutu maastik ajaloolise identiteedi kehastajaks
56

koduaeda kavandades: eelkõige aia suurus, siis puude
suurus, kliimapiirangud, laste ja loomade mõjud, mullaja veenõudlus. Loomulikult on igaüks oma aeda kujundades vaba otsustama, kuid Sanderi soovitused tulevad
kindlasti kasuks, kui soovite nauditavat tulemust.
Autor käsitleb koduaeda sobivaid puude-põõsaste
sorte nende kasutusviiside kaupa. Näiteks teatud puud
pääsevad mõjule eelkõige rühmiti (ansamblina), teised jälle on kaunimad üksikuna kasvades (soolopuud).
Omaette peatükis tutvustatakse lehtpuude ja põõsaste
vorme, mille lehed on põhiliigiga võrreldes ebatavaliselt
peenelt lõhestunud või värvilised (heleroosad, kollased,
hõbedased, punased, kirjud jne). Eraldi peatükkides on
vaatluse all kauniõielised puud-põõsad, igihaljad põõsad
ja poolpõõsad, vään- ja ronitaimed, söödavate viljadega
taimed, haruldused jm.
Nii liigi- kui ka sordinimetused on esitatud korrektselt,
selles on kahtlemata oma rolli mänginud autori bioloogiharidus. Samas on autor mitmel puhul tunnistanud, et
mõne puu sordinimedes valitseb segadus: sama sort on
omistatud eri lähteliikidele. Sümpaatselt mõjub autori
erapooletu seisukoht. Paljud sordid ongi saadud liikidevahelistest hübriididest ja nende päritolu pole täpselt
kindlaks tehtud – ega sel olegi erilist tähtsust koduaia
kujundajale.
Rein Sanderi „Koduaia ilupuud ja -põõsad” ei sisalda
klassikalisi taimeliikide-sortide kirjeldusi juurtest lehtedeni ja õite-viljade ehituseni. Täppiskirjeldusi saab lugeda
asjaomastest teatmeteostest. Soovitusvalik lisakirjandusest sisaldab vaid uusi raamatuid. Raamatu kasutamist
hõlbustab sordinimetuste register. Antud on ka kõigi
käsitletud taimeliikide ladinakeelsed nimetused.
Põhitähelepanu on pööratud sortide-teisendite iseloomulikele tunnustele, dekoratiivsetele omadustele ning
käitumisele meie ilmastikuoludes. See ongi väärtuslik
teave, mida aiahuvilised sellest raamatust ootavad ja saavad. Rein Sanderi raamatut võib usaldada.
Alar Läänelaid

kunagi iseenesest, vaid ainult meie eneste aktiivse sekkumise tõttu.
Raamatus on tähelepanu all ka mõisted „mälu”
ja „pärand”, sest maastikul kui ruumil on oluline roll
mälestuste vahendaja ja koondajana. Kõik, mida maastikul väärtustatakse ja kaitstakse, omandab kas mõne
väiksema huvirühma jaoks või siis ühiskonnas laiemalt
pärandi staatuse. Pärand peegeldab hästi seda, mida mingil ajal on tähtsaks peetud. Siiski ei ole pärandil endal
seesmist väärtust, vaid väärtuse omistavad need, kes seda
pärandit vaatavad, kogevad ja selle tähtsust tunnetavad.
Kõiki neid tahke – maastik, mälu ja pärand – vaatlevad raamatus mitme valdkonna inimesed: ajaloolased,
inim- ja kultuurigeograafid, antropoloogid, etnoloogid,
kultuuriteadlased, arheoloogid ja kunstiajaloolased.
Kogumiku koostamise algimpulss oli Tallinna ülikooli
kursus „Maastik ja mälu”, mille raames peetud loengutel
rajanebki enamjagu artikleid.
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Ahven. Eluviisid.
Püügitehnika. Retseptid
AS Ajakirjade Kirjastus
ja MTÜ Kalale, 2014. 84 lk
Nagu raamatukese koostaja on tabavalt märkinud, ei leidu Eestis ilmselt
kedagi, kes poleks kordagi kokku puutunud ahvenaga. Mõnes väiksemas
või happelise veega järves on ahven sageli ainuke kalaliik. Samuti leidub ahvenat meie rannikumeres.
Raamatu kaante vahel on sõna saanud viis harrastuskalameest ja kaks teadlast. Lisaks antakse retseptid
ahvena valmistamiseks kümnel moel. Esimene reaktsioon, mis tabas raamatukese läbi lugenuna, oli soov
leida selle eessõna, kust saaks teada, miks selline teos
ilmavalgust nägi ja kellele see on suunatud.
Eesmärk on olnud ambitsioonikas: võtta kokku ahvena
eluviisid ja anda hüva nõu püügitehnikate kohta. Paraku
võib rahule jääda vaid esimese poolega, sest kõige harivam ja huvitavam osa raamatust on kahe teadlase ülevaade ahvena eluviisidest ja teaduslikel katsepüükidel
saadud suurima ahvena järgi reastatud järvedest Eestis.
Vastuse saab nii mõnigi huvitav küsimus: näiteks, kuidas levib ahven läbivooluta väikesesse eraldatud metsajärve või miks suudab ta asustada happelisi rabajärvi, kus
teised kalad hakkama ei saa, ning millisest veekogust on
lootust saada suurimat ahvenat?
Paraku jääb pärast raamatu lugemist õhku mitmeid
küsimusi, mis mõlguvad harrastuskalamehe meeltes seo-

Jõhvikas
Kristel Vilbaste. Toimetanud Mare
Lõokene, kujundanud Janika
Vesberg. Varrak, 2014. 215 lk
Ühegi teise Eesti loodusliku marjataime
kohta pole ilmunud nii põhjalikku ülevaadet. Siit saab teada jõhvika vormirikkusest ja kasvatamisest-korjamisest,
antakse nõu, kuidas kasvatada jõhvikat

ses triibulise veteröövli püügiga. Raamatus sõna saavate
kalameeste valiku peamine kriteerium on suure tõenäosusega olnud mõjutatud soovist kannustada teose müüginumbreid, sest nagu raamatu koostaja rõhutab, on need
kalamehed nood, kelle nime kuuldes tõustakse Eesti harrastuskalastajate ringkondades püsti.
Paraku on välja valitud kalameeste kajastamist leidnud
püügiprofiil liiga sarnane, piirdudes siseveekogude ja jäävaba ajaga, lood kipuvad üksteist kordama ja olema ka
emotsioonitud. Kindlasti on meil kalamehi, kes oskaksid
kirjeldada ka ahvena talipüügi eripära, mis on harrastajate seas vaat et populaarsemgi kui püük jäävabal ajal.
Samuti ei leia raamatust õpetussõnu ahvena püügiks rannikumeres, kus ahven on pärast arvukuse langust 1990.
aastatel nüüdseks samuti tagasi.
Üldmulje raamatust on seega kerge pettumus, justkui
oleks tegu kalastusajakirja parimate lugude kogumiku
stiilis üllitisega, mis on ilmunud enne, kui läbiv teema
on ajakirjas põhjalikult kajastamist leidnud. Harrastajale,
kes teeb oma esimesed arglikud sammud mõne siseveekogu äärde sooviga ahvenat tabada, võib raamatutarkusest siiski abi olla, kuigi oma esimese ahvena saaks ta
kätte suure tõenäosusega ka ilma selleta. Veidi kogenud
kalastaja raamatust palju uut ei leia.
Kuna tegu on esimese raamatuga ajakirja Kalale! kalaraamatute sarjast, siis järgmise koostamiseks sooviks
varuda veidi rohkem kannatust ja aega, et raamat põhjalikum ja paeluvam saaks. Muidu järgmist samasugust,
pealkirjaga „Haug” või „Särg”, endale ei ostaks.
Bert Holm

koduaias, ning ei puudu ka ülevaade meie parimatest
jõhvikasoodest. Väärt marja saab kasutada mitmeti: süüa
toorelt, hoidistada, napsideks ja meeks valmistada jm;
nende mooduste kohta on toodud täpsemad retseptid ja
juhised.
Kristel Vilbaste on raamatusse koondanud oma jõhvikakasvatajatest vanemate Juta ja Hennu teadmised ning
lisanud hulgaliselt omi kogemusi. Välja on tulnud suurepärane, igale marjasõbrale vajalik käsiraamat.

Sarjas „Looduse raamatukogu” ilmumas
„Aafrika, Austraalia ja Okeaania metsad”
Raamatus vaadeldakse mõlema maailmajao metsade liigilist koosseisu ja
metsandust ning jagatakse isiklikke muljeid retkedest sealsetesse metsadesse.
Raamat on varustatud rohkete fotodega. Trükis on viimaseks osaks kahele
eelmisele maailma metsade sarja raamatule. Raamat on mõeldud kõigile
looduse-, metsa- ja metsandushuvilistele.
Telli ajakiri Eesti Mets enne novembri lõppu ja saad raamatu koos
detsembri ajakirjaga tasuta.
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| IN MEMORIAM |
FOTO: TOOMAS KUKK

Harri Jõgisalu
24. august 1922 – 18. september 2014

E

t see juhtus nüüd, sügise
hakul, näib olevat tähenduslik.
Kuidagi nii, et las nüüd loodus
omas värvikirevuses enne raaguminekut lõõskab, las õhtu- ja hommikuudud rullivad oma jahedad niisked
seinad korduvalt lahti ja kokku. Las
sookured ja haned lähevad huigates
ja kaagutades nii, et rännuelevuse ja
kurbuse piir jääb õhku avatuks.
Inimese sõnu siia juurde poleks
tegelikult vajagi ja eks ma taha sellega viidata kahele asjale. Esiteks,
igaviku tee ongi sõnastamatu; hea,
kui tajud kusagile jõuavad. Teiseks,
Harri Jõgisaluga käis kaasas sõnastamatu olemine, mis mõjus väljapoole.
Ta oli eelkõige õpetaja, nii koolis
tunde andes kui ka hiljem raamatuid
kirjutades. Kindlalt saaks nii ütelda
ka vaid raamatutekstide põhjal, kuid
praegu pean silmas seda olemist,
miskit vana maailma väärikust, mida
ta õpetas.

Kes õppis omal ajal Märjamaa
keskkoolis tema käe all, sai niisiis
topeltõpetust ... See teine sundis ta
tunnis tähelepanelik olema ja kuulama. Ei mäleta, et ta oleks kunagi
(meie klassis õpetas Harri Jõgisalu
keemiat) häält tõstnud. Sealtkaudu
tuli ta range õpetaja kuulsus.
Aga juba koolis töötamise ajal oli
tal teine nägu veel, mida me õpilastena nägime kultuuriloolistel bussiekskursioonidel. Me range õpetaja
muutus sõbralikuks, muhedaks, toetavaks reisikaaslaseks. Ta oskas seda
teha nii, et õpetaja-õpilase suhe jäi
tagaplaanile – reisil olime võrdsed.
Rangeid õpetajaid tavaliselt meenutatakse hilisemas elus hea sõnaga,
et nad tegid ühe aine selgeks. Harri
Jõgisalu rangus oli isemoodi seotud
suure inimliku soojusega.
See sai hiljem ohtralt kinnitust,
kui kusagil kohtusime: jäi mulje, et
ta mäletas iga oma kunagist õpilast!

Inimlik soojus õhkub vastu ka
tema raamatutest. Looduse-, koduloo- ja teiste raamatute kõrval on veel
eriliselt jäänud meelde ta esimene
mälestusteraamat „Valel poolel”.
Tolleks ajaks oli juba arvukalt ilmunud vangilaagri- ja küüditamis
meenutusi. Harri Jõgisalu teos näis
olevat pööre, tuues selle valdkonna
raamatutesse kõike kirjeldatut läbi
elanud autori distantsi.
Kunagi hoopis hiljem, kui oma
nahk hakkas kogema, mida teeb
loodus maailmavaatega, kuidas lepitab inimese ära kõige elavaga, tekkis seos, et see vist ongi pind, kus
liikus mu õpetaja. Sellelt pinnalt ei
kao keegi, olgu ta siin või teisel pool.
Head teed teisel pool astuda! ■
Viio Aitsam

FOTO: DRAAMAMAA.EE

Madis Kõiv
5. detsember 1929 – 24. september 2014

M

adis Kõiv oli linnapoiss, kes
igatses nelja seina keskelt
välja – kui mitte kaugemale,
siin seina äärde, uksele võimalikult
lähemale. Uks andis talle alati võimaluse lahkuda, ehkki ta ei põgenenud kuskile, sest oma elutöö tegi ta
laua taga, raamatute juures, tahvli
ees või kahekesi maalimisriistadega.
Loodusest ei otsinud ta niisiis midagi
haruldast (ma mõtlen taimeliiki),
vaid seal vabanes ta tollest algoritmilise käitumise sundusest, mida on
kirjeldanud Richard P. Feynman.
Kummati alustas ta 1991–1992
Tartu ülikoolis loengutega just analüütilisest filosoofiast selle kõige
algelisemal kujul, nimelt predikaat
arvutusest ehk jõudis ikkagi algoritmilise käitumise aluste ja arenduste
juurde. Kuid Madis Kõiv ei uurinud
algoritmilise käitumise sunduslikkust, vaid vabadusastet, sunduse
vastaspoolt.
58

See oli ka meievaheliste kõneluste aine paaril ühiselt ette võetud
pikal rännul, millest ühel me käisime
„ümber Emajõe”, teisel Taevaskoja
raudteejaamast Valgesoole. Ei mingeid väitlusi, sest meie eruditsioonis
oli ikka tohutu vahe. Ka mitte kultuurilisi vahepalasid Gustav Suitsust
ja Friedebert Tuglasest. Mismoodi me
lõunatasime, pole meeleski, sest kogu
aeg kulus liikumisele kand ja varvas
ning küsimustele selle kohta, mis on
üldfüüsika, kuidas seda õpetada ja
mida peab teadma aine juurde.
Üle kõige rõhutas Madis Kõiv
matemaatikat kui keelt, mille abil
saab füüsikat panna kirja küllalt
täpselt. Selline rõhuasetus ei tähendanud tema jaoks aga sümboolika
üliküllust. Sain aru, et Madis Kõivu
jaoks olid olulised sümboolika arusaadavus ja järjekindlus ning tehete
põhjendatavus. Iseenesest pole selles midagi erakordset. Erakordne oli

Madis Kõivu leppimatus triviaalsustega mõnusama äraolemise nimel,
trügimine „teaduslikku” ehk gnoseoloogilisse mugavustsooni, kus kõik
on keskmine. Ses suhtes ei hinnanud
ta kuigi kõrgelt näiteks Lev Landau
koolkonda, sest kuigi Landau teoreetilise miinimumi latt oli (ning on
veelgi) küllaltki kõrge, oli see Madis
Kõivu jaoks ikkagi pigem Prokrustese
säng kui innovaatiliste algatuste allikas füüsikas.
Madis Kõiv otsis allikaid. Ka teisel
pool fenomenoloogilise teooria piire.
Tegelikult ta ei leppinud nende piiridega. Piiri tõmbas kopsupõletikule
järgnenud südamelihase infarkt,
mitte tunnetustahe. ■
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Tallinn on nüüd juba kuus korda
korraldanud Tornide väljaku pargis
rahvusvahelist lillefestivali. Tänavu
olid aedade teemad „Suhtlusaed” ja
„Võluaed”. Kokku oli vaadata 27 eripärast iluaeda, autorite seas oli peale
Eesti aiakunstnike ka nende kolleege
Soomest, Saksamaalt ja Leedust.
Kategoorias „Suhtlusaed” valis hindamiskomisjon üksmeelselt võitjaks
Helsingi aia. Kadrioru pargi juhataja
Ain Järve sõnul oli see „kõige õiterikkam aed viie eri liigiga ja eriti võlus
FOTOD: TOOMAS JÜRIADO

Luua metsanduskooli „Laste oma võluaia”
kavandas koolisisese võistluse võitnud
õpilane Liivi Mäekallas

meid selle ilus ja puhas seos tehis- ja
korrastatud elava materjali vahel”.
Teema „Võluaed” parimaks osutus Luua metsanduskooli „Laste oma
võluaed”. „See oli lapselik ja võluv –
armsasti koos päevalill, sõstar ja saialill. Töös oli tajuda tugevat loodusliku
ja maamaterjali tundmist,” kinnitas
Järve.
Rahva lemmikuks valiti Schwerini
aiakunstnike kujundatud aed.
Sellest Schwerini aiakunstnike loodud
Võitjad said auhinnaks Eeva Käsperi
idüllilisest nurgakest sai aedu imetlenud
loodud klaastaiesed, mis kujutavad
rahva lemmik
Dominiiklaste kloostri raidkivi, kivil
on kujutatud draakon, kelle suust väänduvad välja viinamarjaväädid.
Tuleval aastal on festivaliaedade teemad „Lillede mäng” ja „Urbanistlik
(aia)disain”.
www.pealinn.ee/Loodusajakiri

Nõuetele mittevastavaid tavajäätmete
prügilaid Eestis enam pole
19. septembril tähistati Sillamäel tavajäätmete prügila korrastustööde lõppu.
Sillamäe prügila on viimane 22-st Eesti nõuetele mittevastanud tavajäätmete
prügilast, mida korrastati euroraha eest. KIK toetas Sillamäe prügila korrastustöid Euroopa ühtekuuluvusfondist 1 012 444 euroga.
Ida-Virumaal Vaivara vallas 2,8 hektaril laiunud prügila korrastustööd
kestsid kuus kuud, ettevalmistusi alustati juba 2010. aastal. Endise prügila
pind kaeti drenaaži ja gaasikogumise kihiga ning biofilterkattega. Ümber
prügila rajati piirdekraavid, biotiigid, filterpeenar, hooldustee, gaasiväljutuskaevud ja haljastus.
Eesti on viimase kümne aastaga sulgenud ligi 150 tavajäätmete prügilat.
KIK on Euroopa ühtekuuluvusfondi meetme raames rahastanud 22 projekti,
kokku 18 747 515 euroga.
Mõni suletud tavajäätmete prügila on saanud pärast korrastamist täiesti
uue kasutusviisi. Näiteks rajati aasta tagasi Saaremaal Kuressaare linna naabruses korrastatud Kudjape prügila alale jooksu- ja suusarajad ning ala on taas
inimestele avatud.
KIK/Loodusajakiri

September:
suvest
sügisesse

Lõikuskuu veidi sügise nägu ilm tuli kaasa ka
mihklikuu hakku; kooliaasta algus oli Eesti eri
osades siiski üsna erinev: kus päikest, kus vihma.
Juba paari päeva pärast oli kõikjal tagasi peaaegu suvine soojus. Isegi öösiti oli 9.–13. septembril enam-vähem kõikjal 10 ja rohkem soojakraadi;
hiljem läksid ööd jahedamaks. Päevasooja jätkus
üsna täpselt kalendrisuve lõpuni, siis läks järsult
sajusemaks ja jahedamaks ning tuul tikkus mere
ääres kohati paisuma väikeseks tormiks.
Ilmateenistuse rehkendused kinnitavad, et
september oli pikaajalisest keskmisest tublisti
soojem (12,9° vs. 10,9°), päikeselisem (212 tundi vs. 144 tundi) ja kuivem (30 mm vs. 68 mm).
Kõrgeim temperatuur mõõdeti 8. septembril
Kundas ja Lääne-Nigulas (24,1°), madalaim
24. septembril Kuusikul (–2,3°). Suurim ööpäevane sajuhulk – 35 mm – tuli 25. septembril Ristnas.
01.09 Algas kultuurimälestiste kuu ja koos
sellega neljandat korda Eestis maailma suurim fotovõistlus „Wiki Loves
Monuments” ehk „Kultuurimälestised
Vikipeediasse”.
01.09 Kabli linnujaam alustas 46. hooaega.
02., 04., 08., 15., 19., 29. ja 30.09
Keskkonnaameti infopäevad eri maakondade paisuomanikele.
02. ja 04.–07.09 Eesti loodusmuuseum
korraldas Tallinna kesklinnas retked
„Nahkhiirte häälte maailm”.
03.09 Eesti loodusmuuseumis alustas tööd
loodusteadlaste klubi 9.–12. klassi õpilastele.
04.–11.09 Keskkonnaameti keskkonnahariduse
maakondlikud infopäevad.
05., 12., 19. ja 25.09 Keskkonnaameti seminar
„Riigi jäätmekava 2014–2020” Tartus,
Jõhvis, Tehvandis ja Tallinnas.
06.09 Perede nahkhiireõhtu Tartu loodus
majas.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Lillefestival: üks esikoht kodu-,
kaks välismaale

Tartus oli kooliaasta esimene päev
vihmasevõitu, aga ikka rohkete lilledega
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Pihlakatel on hea marja-aasta

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Järvselja ürgmetsa kaitseala
sai 90-aastaseks
26. septembril tähistati Järvselja jahilossis konverentsiga 90 aasta möödumist ajast, mil Järvselja kaitsealune
mets jäi inimtegevusest puutumatuks:
selle aja jooksul ei ole seal toimunud metsamajanduslikku tegevust.
Konverentsi temaatika ulatus sihtkaitsevööndite loomise mõttekusest
ürgmetsa väärtuseni.
Kaitseala loodi 1924. aastal varsti
pärast õppemetskonna asutamist pro- Eesti vanim metsakaitseala – Järvselja ürgmets
fessor Andres Mathieseni algatusel.
Esialgu ajutise looduskaitsereservaadina loodud männi-, kuuse-, haava- ja
sanglepaenamusega eakas puistuala kogusuurusega 12,8 ha kanti ametlikult
looduskaitseregistrisse alles 1936. aastal. 1959. aastal muudeti põlismets kogu
kvartali ulatuses (19,3 ha) botaanilis-zooloogiliseks kaitsealaks. Aastal 2006
loodi Järvselja looduskaitseala, mis hõlmab põlismetsa, seda ümbritsevaid
kvartaleid ning Riiupalu männikut (kokku 184,4 ha).
Tänapäeval on Järvselja ürgmets väga oluline teadusele ja looduskaitsele,
eelkõige on sellest saanud tähtsaim metsa loodusliku arengu uurimisobjekt.
Laudtee ja infostend annavad tunnistust, et mõeldud on ka loodushuvilistele.
Eesti metsaselts / Loodusajakiri

Seenenäitused üle Eesti

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

06. ja 07., 13., 14., 20. ning 28.09 Looduse
Omnibussi retked Tallinnast: sibularetked Kolkjasse ja Varnjasse, Käsmu
merekooli 130. sünnipäevale, seeneretk
Lahemaa metsadesse; Matsalu loodusfilmide festivalile ning Hüpassaarde
Soomaal (ka Tartust).
07., 13., 14. ja 21.09 Looduse Omnilaeva retked:
Naissaarele, Malusile (bussiga toodi
mõlemal korral sadamasse ka tartlased); taas Malusile ja seeneretkele
Naissaarele.
09.09 Keskkonnaministeeriumis tutvustati
põhimõtteid, mille järgi määratakse
keskkonnatasusid alates 2016. aastast,
ning Praxise keskkonnatasude analüüsi.
09.09 Loodusmuuseumi näitus „Soome
lahe (l)ainel” kolis Tallinna sadama
A-terminali, kuhu jääb novembri lõpuni.
09.09 Keskkonnaamet teatas, et pakub taas
üldhariduskoolidele ja lasteaedadele
tasuta õppeprogramme.
10. ja 19.09 Euroopa majanduspiirkonna keskkonnaprogrammi „Integreeritud sise- ja
mereveekogude korraldus” teabepäevad Tallinnas ja Tartus.
11.09 Eesti Roheline Liikumine avas pidulikult
uue kodulehe.
11. ja 16.09 Kristel Vilbaste raamatu „Jõhvikas”
esitlus Tartus ja Tallinnas.
12.09 LIFE-i programmi infopäev keskkonnaministeeriumis.
13.09 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi ekskursioon Järvamaale.
13.09 Käsmu meremuuseumis tähistati seminariga Eesti ühe vanima merekooli
130. sünnipäeva.
14.09 Eesti Rohelise Liikumise arenguseminar
Rakveres.
16. ja 23.09 Keskkonnaamet korraldas Tartus ja
Tallinnas teabepäeva orgaanilisi lahusteid kasutatavatele käitistele.
16.09 Keskkonnaameti loodusõhtul Iisaku
looduskeskuses rääkis võõrliikidest
Eestis Merle Ööpik.
17.09 Seminar „Rahvastik, riskid ja keskkond” Tallinnas.
18.09 Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimise projekti (NEMA) avaüritus ja
Eesti merestrateegia teise etapi avalik
arutelu Tallinnas.
18.09 Lasteülikooli avaaktus Eesti maaülikoolis.

Enamik korilushuviga seenesõpru kiitis tänavuse saagi heaks. Muidugi oli
seetõttu ka võimalik korraldada eriti eksponaadirohkeid seenenäitusi, kus sai
värskendada oma mükoloogiateadmisi ja õppida eristama seni tundmata liike.
Seenenäitusi korraldati paljudes kohtades, mainime vaid mõnda suuremat.
Eesti loodusmuuseumi lausa kümme päeva, 12.–21. septembrini väldanud näitusel oli lähema vaatluse all punane kärbseseen. Peale päris seente
sai tutvuda disainer Ruth Huimerinna seenepiltide ja -postkaartide ja seenekujuliste esemete väljapanekuga „Õnneseen”. Muuseumihoovis toimusid
seeneetendused lastele, 18. septembril pidas Valdur Mikita loengu „Mõtisklusi
seentest”.
Tartu loodusmaja seenenäituse „Seeneilm” (16.–19.09)
kahel esimese päeva pärastlõunal oli võimalik küsida
asjatundjatelt nõu ja uurida
kaasavõetud seente kohta.
Õpilasrühmadele pakuti
vaadata filme „Mitte ainult
seentest” ja „Operaator Kõps
seeneriigis”, täita sai töölehti.
Tartu ülikooli loodusmuuseumi seente huvipäev oli
3. ja seenenäitus 4.–5. septembril.
Mõnda seent ei saa näitusele viia
Valgamaal käidi Valga muuseumi seenepäevade aegu (16.–20.09) juhendajatega metsas nii Tõrva,
Otepää kui ka Valga piirkonnas, seenenäitused olid Otepää looduskeskuses
ja Valga muuseumis; Otepääl pidas seeneloengu Külli Kalamees-Pani.
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ta l l i n n a l o o m a a i a ,
Fotoluksi ja Õhtulehe
korraldatud fotovõistlus „ZoFo 2014”, mis oli
pühendatud loomaaia
75. sünnipäevale, oli osavõturohke: kokku laekus
1726 tööd 875 piltnikult.
Peaauhinna, Fotoluksi
välja pandud kaamera
Sigma DP2 Merrill hinnaga 799 eurot sai Natalija
Berg foto eest „Veeagaam”.
Peale peapreemia panid
Natalija Bergi võidufoto „Veeagaam”
auhindu välja loomaaed
ja Õhtuleht, näiteks loomaaia kinkekaarte ja lehetellimusi. Auhinnasaajate
hulgas on Aimar Ranne fotod „Ahv” ja „Elevant”, Ülo Veldre foto „Tuuri
esimesed tantsutuurid”, Aleksandri „Pootsman”, Kersti Lindströmi „Amuuri
leopardi kutsikas”, Taavi Vaikmaa „Pole lennuk, aga lind?”, Tatjana Jatsenko
„Vihmasadu” ja Kaidi Kontaveiti „Uudishimulik surikaat”. Õhtulehe eripreemia pälvis Karina Ordabajeva humoorika fotoga „I like food. Food taste good”
ja lasteloomaaia eripreemia Maarika Roos foto eest „Siiras rõõm”.
Novembrikuus on Tallinna loomaaial plaanis koostada fotovõistlusele esitatud töödest näitus ning korraldada võistlust tutvustav seminar ja loodusfotograafide õppepäev.
Tallinna loomaaed / Loodusajakiri

Tänavugi valitakse hiie sõber

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Maavalla koda kutsub taas esitama hiie sõbra kandidaate: see võib olla inimene, kogukond, ühendus, ettevõte või asutus, kelle sihikindel tegevus on
aidanud tänavu või mullu alles hoida mõnda looduslikku pühapaika või
parandada selle seisukorda.
Ettepaneku võib esitada iga era- ja juriidiline isik. Kandidaatide nimesid
oodatakse kuni 31. oktoobrini; kirja tuleb panna hiie sõbra nimi (nimed),
tunnustamisväärne tegevus ning paiga võimalikult täpsed asukohaandmed,
lisada tuleb esitaja nimi, telefoninumber ja (e-)postiaadress. Ettepanekud
tuleb saata maavalla kojale e-posti teel koda@maavald.ee või aadressil
Maavalla koda NK 1219, Pallaste 28, 10001 Tallinn.
Hiie sõber tehakse teatavaks novembris tavapärasel
hiie väe tunnustamissündmusel Tartus. Varem on hiie
sõbraks kuulutatud Martin
Kivisoo, Arvi Sepp, Lembi
Välli ja Toivo Sepp, MariAnn Remmel, Jaanus Hiis,
Marju Kõivupuu ning Helmi
Kaljurand, Tambet Torpan ja
Tarmo Kasikov; noore hiiesõbrana on ära märgitud
Mullu käis Vaivara kihelkonna Hiiemetsa küla hiies
Minni Saapar.
asuva Kanepkaula kivi kaitsjatest hiie sõbra kirvest
Maavalla koda /
vastu võtmas Helmi Kaljurand; aunimetuse pälvisid ka
Loodusajakiri
Tambet Torpan ja Tarmo Kasikov

19.09 Euroopa majanduspiirkonna keskkonnaprogrammi kolmanda avatud taotlusvooru infopäev Tartus.
19.–21.09 Linnuklubi Estbirding sügisene linnuretk Tartumaal Mehikoormas.
21.09 Keskkonnaameti väljasõit Matsalu
rahvusparki.
21.09 Ninasarvikute päev Tallinna loomaaias.
21.–26.09 Teadlaste öö üritused üle kogu Eesti.
22.09 Autovaba päev, osa üleeuroopalisest
liikumisnädalast 16.–22. septembril.
23.09 Kalendrisügise algus 5.29.
25.09 Kaupo Vipp pidas Eesti looduseuurijate
seltsis Tartus loengu bioloogilis-füüsikalisest maailmakäsitlusest.
25.09 Rohemajandusfoorum „Rohevik” Tartus
EMÜ-s.
25.09 Öökulli akadeemia loodusõhtul Eesti
loodusmuuseumis rääkis Georg Aher
põnevatest kohtumistest taimede ja
loomadega.
25.09 Puhta vee teemapargis Tamsalu vallas
avati ratastoolirada.
25.09 Tallinna Lehola keskkonnaharidus
keskus korraldas lasteaedade ja
algklasside õpetajatele õppepäeva
„Inimmõju loodusele”.
26.09 Valga linna veemajandusprojekti pidulik lõpetamine.
26.09 Metsade vastutustundliku majandamise tähtsust rõhutava päeva „FSC
reede” üritused Tartus jm, sh 27.09
keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi väljasõit.
26.–29.09 Rahvusvahelise kahlajatöörühma
aastakonverents ja Euroopa niidu
lindude kaitse seminar Haapsalus.
27.09 Tartu Maheaia rattaretk Maheaia ja
Hiinalinna aiamaadele.
27.09 Tallinna botaanikaaia hooaja lõpeta
mine ja perepäev.
27.09 Tartu loodusmaja laste- ja perehommikul tehti tutvust seeneriigiga.
29.09 Loodusõhtu rahvusraamatukogus:
Bárðarbunga (Heidi Soosalu) ja
Matsalu filmifestivali võidufilm.
30. 09 Projekti „Mere ja siseveekogude
ökosüsteemiteenuste määramise ja
kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” avaseminar Tallinnas.
30.09 Keskkonnaameti väliseminar Taheva ja
Mõniste piirkonnas.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Ka Tallinna loomaaed
korraldab fotovõistlusi

Puude-põõsaste lehed püsisid kuu lõpuni
valdavalt rohelised. Kirevuse eest hoolitsenud
vahtrate lehestikku kippus tuul kärmelt
hõredaks pudendama
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| M I K RO S KO O P |
FOTOD: URMAS TARTES

Milleks
surule oga?

K

indlalt nagu raudnael seisab iga
sururööviku tagumikul püsti
oga. Miks? Jumal seda teab.
Teadlased on oma uuringutes seni
jõudnud vaid järeldusele, et oga ainus
otstarve näikse olevat hirmutada aednikke. Linde muidugi ka. Mõned suruliigid oskavad oma tegelikult täiesti
ohutu ogaga isegi vehkida nagu mängumõõgaga.
Teiste liblikarühmade röövikutel
selliseid ogasid ei ole. Miks? Jumal
teab! Nad pole vist selle peale lihtsalt veel tulnud. Eluslooduses ongi
üldiselt nii, et kaugeltki mitte kõiki
kasulikke tunnuseid ei suuda evolutsiooni pime kellassepp loomadele ja
taimedele külge keevitada. Enamasti
püüab ta midagi tarvilikku kokku
klopsida ikka sellestsamast materjalist,
mille keegi on oma eellastelt pärinud.
Suru laste vaaremad on neile veimevakka kaasa pannud näiteks ühe suurepärase oga. ■
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. novembriks aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja teemaks
märkige „Nõel heinakuhjas”. Iga õige vastus
osaleb aastaauhindade loosimisel juba
novembris!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ja kaastööd. Kirjutage, joonistage
ja pildistage meile!

Madara-vöötsuru

Suur-punasuru

Sirelisuru

NÕEL HEINAKUHJAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kes on maailma vanim kala?
Kus on varjul vanimad teadaolevad inimese jalajäljed?
Mis sugukonda kuulub väike vesinäkk?
Mis asjaoludel kasvavad tammel käbid ja õunad?
Mida kurja teeb nekatoriin bakteritele?
Mis hobiga tegeles kuulus Eesti liblikauurija Wilhelm Petersen?
Keda pidas vanarahvas vanaks isaseks käoks, kes enam
korralikult kukkuda ei jõua?
8. Mitu uut suurliblikaliiki on Eestist
leitud viimase kümne aasta jooksul?
9. Mis taime sööb teadaolevalt
vaid üks loomaliik?
10. Mis on paadis?

Möödunud kuu vastused
1.
2.
3.
4.
5.

Lõhkeaineid toodab paugujooksik (lk 44).
Paakspuu viljade söömine võib põhjustada kõhuhädasid, üle kümne vilja isegi surma (lk 20).
Obinitsa Juudatares olevat elanud kurat, kes ei tahtnud naabrusse kloostrit (lk 25).
Kuubikujulisteks tükkideks lagundab puitu pruunmädanik (mitte kiuliseks, nagu teeb valgemädanik; lk 9).
Õngetamiil looduses ei lagune ja kujutab suurt ohtu sellesse takerdunud lindudele ja muudele
loomadele (lk 56).
6. Surmavalt mürgine valge kärbseseen näeb välja ja maitseb peaaegu nagu šampinjon (lk 64).
7. Tuntuim poilane on kartulimardikas (lk 48).
8. Upplandi maakonna tüdrukud avastasid, et seentega saab juukseid värvida (lk 50).
9. Paljud taimed kasutavad oma juurte asemel seeneniidistikku, sest seeneniidid kasvavad kiiremini, on
peenemad ning saavad toitained kätte ka mullapooridest (lk 10).
10. Kevadel ei tohi heina niita ega võsa raiuda, sest just siis on seal palju lindude ja imetajate poegi (lk 37).
11. Pildil on kukrik (talle on iseloomulikud neli silma; lk 43).
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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 Geoff Hodge’i „Botaanika aednikele” (2014) kirjastuselt Varrak. Eelmise ristsõna auhinna sai
Väino Ubina Tallinnast. Õige vastus oli „ ... päästa igaveseks, ... suur seente vikerkaar”. Kokku saime 23 õiget vastust.
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FOTO: OTT LUUK

| A J ALU G U / S ÜN N I P ÄEVAD |

75 aastat tagasi
Uue seltsi asutamiseks andis tõuke vajadus
omaette organisatsiooni järele kodu-uurimise küsimuste igakülgseks käsitlemiseks
nii meie kodumaa loodusliku ümbruse kui
ka rahvusliku majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise korralduse suhtes, samuti kodumaa tundmise levitamiseks rahva seas.
Selts kavatseb töötada kodu-uurimise alal
laiemalt ja iseseisvamal alusel kui seni
neid küsimusi üldiselt harrastanud Eesti
Kirjanduse Seltsi Kodu-uurimise toimkond.
Seltsi lähemaks töökavaks on maakondi
maateaduslikult, majanduslikult ja ajalooliselt kirjeldava koguteose „Eesti” koostamise jätkamine ja mitmesuguste teaduslike
regionaalsete kollektiivuurimuste korraldamine kodumaa üksikute alade kohta.
[Asutati Eesti Kodu-uurimise Selts, 1939]

50 aastat tagasi
Hiljuti valmis Viidumäe uus vaatetorn. Torn
asub Viidumäe Riikliku Looduskaitseala
keskusest 1,5 km kaugusel, Saaremaa
ühel kõrgemal tipul (kõrgus merepinnast
umbes 53 m). Torni vaatlusplatvormi põranda kõrgus maapinnast on 15,2 m. Kui
siia lisada veel inimese kasv, on vaatekõrgus üle merepinna 70 m. Et Saaremaa
on üldiselt madal, 10–15-meetrise suhtelise kõrgusega, ulatub vaade kaugele.
Selge ilmaga paistab Vilsandi linnuriik ja
Kingissepa linn. Torn ehitati looduskaitse
inspektori A. Tamme juhtimisel. Viidumäe
vaatetornil on suur tähtsus Viidumäe ja
Saaremaa tutvustamisel [Erik Ellermaa:
Viidumäel valmis vaatetorn, 1964]

25 aastat tagasi
Miks kutsutakse teda aga vaenukäoks?
Paul Ariste arvates on nimetuse aluseks
olnud tänapäevasest keelepruugist kadunud sõna vain, mida võib veel leida vanadest setu regivärssidest ning mis tähendab surma või surnut. Nii ongi seda lindu
kutsutud ka vainukäoks, toonekäoks,
surnukäoks jms. Haruldane, eriskummalise välimuse ja häälega, on ta andnud rohkesti ainet rahva kujutlusvõimele, mispärast teda peeti surma, vaenu, tüli, sõja,
ikalduse, nälja ja kõikvõimalike muude
hädade ettekuulutajaks. Käole aga lähendas teda häälitsuste teatav sarnasus.
Mõnel pool ongi arvatud, et vaenukägu
on vana isane kägu, kes enam korralikult
kukkuda ei jõua [Lemming Rootsmäe:
Vaenukägu, 1989]
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Foto on tehtud Mustoja maastikukaitsealal. Läbi männikännu trügiv taim on nõmm-vareskold – Eestis üsna haruldane liik, aga sellel päikeselisel raiesmikuserval kasvab ta jõudsalt.
Paarkümmend meetrit eemal metsa all edeneb niisama hästi mets-vareskold. Mõlemad
vareskollad kuuluvad kolmandasse kaitsekategooriasse ja on mõnikord nii sarnased, et Teodor
Lippmaa arvas kahekümnendatel, et tegu on ühe liigi valguse- ja varjuvormiga, kusjuures sama
taim võivat valgusolude muutudes ühest vormist teise üle minna. Nii see paraku ei ole – kui
eelistame üht liiki, tuleks puud maha võtta, kui teist, siis kasvama jätta. Nokk kinni, saba lahti

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
175 (sünd 1839)
02.10 Leopold Friedrich Gruner, arst ja botaanik
(surn 1917)
165 (sünd 1849)
24.10 Carl August Mickwitz, baltisaksa geodeet
ja paleontoloog (surn1910)
120 (sünd 1894)
01.10 Edgar Krahn, matemaatik (surn 1961)
115 (sünd 1899)
09.10 Paulopriit Voolaine, kodu-uurija,
raamatukogundustegelane (surn 1985)
110 (sünd 1904)
11.10 Elmar Johannes Umblia, keemik (surn 1967)
105 (sünd 1909)
16.10 Walter Gerhard Friedrich Kremser,
baltisaksa metsateadlane (surn 2000)
90 (sünd 1924)
11.10 Eduard Leppik, kodu-uurija, pedagoog
ja keeleteadlane (surn 2008)
24.10 Ralf Männil, paleontoloog ja stratigraaf
(surn 1990)
85 (sünd 1929)
02.10 Silver-Lello Jõks, viroloog
14.10 Paul Kurvits, metsateadlane
14.10 Rein Metsik, korrosiooniteadlane ja
põlevkivikeemik (surn 2007)
15.10 Evald Albre, loomaarstiteadlane
(surn 1976)
20.10 Hergi Karik, keemik (surn 2012)
20.10 Ivar Piir, füüsik
29.10 Valdek Mikkal, keemiainsener

30.10 Arvo Tikk, neuroloog ja neurokirurg
80 (sünd 1934)
09.10 Ants Nummert, loomaarstiteadlane
10.10 Henno Starast, hüdrokeemik
19.10 Viivi Timm, malakoloog ja hüdrobioloog
(surn 1997)
75 (sünd 1939)
13.10 Raik-Hiio Mikelsaar, arstiteadlane ja
molekulaarbioloog
19.10 Larissa Goljanova, arstiteadlane
23.10 Reet Laugaste, hüdrobioloog ja algoloog
26.10 Airi Värnik, psühhiaater, suitsidoloog
29.10 Toomas Paul, teoloog
70 (sünd 1944)
12.10 Hans Korge, füüsik
14.10 Andu Kangur, zooloog-ihtüoloog
19.10 Toivo Hinrikus, rohuteadlane
65 (sünd 1949)
03.10 Kadri Kullapere, looduskaitsja
13.10 Raivo Vokk, biokeemik, füsioloog
16.10 Andrus Ristkok, majandusgeograaf,
poliitik
60 (sünd 1954)
29.10 Andres Haav, füüsik
55 (sünd 1959)
09.10 Tiit Maran, zooloog
09.10 Aivo Tamm, entomoloog
29.10 Ivo Saarma, naistearst
30.10 Leho Kõiv, arstiteadlane, neurokirurg
50 (sünd 1964)
21.10 Ülle Püttsepp, botaanik
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Juubelikontserdid

Vala veinit 50
ö
ö
S
n
a
a
J

Sellesügisene assortii
kontserdimajades
koos veini ja hea muusikaga

L 1.11 kell 19
Vanemuise kontserdimaja
P 2.11 kell 17
Pärnu kontserdimaja
T 4.11 kell 19
Estonia kontserdisaal

Koos juubilariga tõstavad pokaale:

Ivo Linna, Lauri Saatpalu,
Esitusele tuleb
kogu Jaan Söödi
repertuaari
kullafond,
lisaks ka külalisesinejate/sõprade
lemmiklood Jaani
auks: "Lumevärv",
"Tagareas".
"Patune mõte",
"Vala veini",
"Sul annan andeks
kõik" jpt.

Kate, Bonzo, Helena Wanje ja

Jäääär

(Tarvo Jaaksoo, Tõnu Timm, Teet Velling).
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
üle Eesti ja www.piletilevi.ee

Loe paberilt,
loe ekraanilt!

Vormista Eesti Looduse, Loodusesõbra, Horisondi või Eesti Metsa aastatellimus enne
30. novembrit kodulehe www.loodusajakiri.ee kaudu ja vali meie e-poest sarja
„Looduse raamatukogu” üks e-raamat kingituseks tasuta.
Kui tellid paketi, 3 või 4 ajakirja korraga, saad kingituseks e-raamatu „Lehed ja tähed. 6”.

