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Eesti Loodus 
toetab Horisonti
Maailm, nagu me seda seni 

oleme tundnud, on muu-
tumas. Muidugi on maa-

ilm kogu viimase saja aasta jooksul 
tohutult muutunud ja pöördelisi hetki 
on olnud ennegi, ent just sel aastal on 
globaalne muutus meie põlvkonna 
jaoks tõelise hoo sisse saanud. Nagu 
on öelnud Andrus Kivirähk Eesti 
Päevalehe artiklis „Süst ei tule enam 
ära“ (11. sept 2015): „Elame pöördeli-
sel ajal, Euroopa muutub ja me ei saa 
selle vastu midagi parata.“ 

Muutused on maailmale kui elava-
le organismile omasemad, kui paljud 
meist tunnistada tahaksid. Muutumine 
tähendab arengut, liikumatus ja muu-
tumatus aga arengu seisakut ehk hävi-
mist. Nagu kõik ökosüsteemid muutu-
vad ja kohanevad alatasa, nii ka inim-
ühiskonnad, mis on samuti omamoo-
di ökosüsteemid, või ka asurkonnad. 
Jätkates Kiviräha sõnadega: meie või-
muses on üksnes kohaneda.

Esimesel sügiskuul lisandus Eesti 
meediasse muidki teemasid kui pagu-
lased või sigade katk. Eston Kohvri 
naasmine kodumaale, Savisaare järje-
kordne altkäemaksuskandaal ja mui-
dugi harimatusele viitav kloordioksii-
di kasutamine raputasid Eesti mee-
diat septembrikuus päris kõvasti. 

Uudisekünnise ületas ka loodusaja-
kirju kirjastav MTÜ Loodusajakiri: 
nimelt anti keskkonnaminis-
teeriumist teada, et tulevast 
aastast vähendab riik aja-
kirjade väljaandmise toe-
tuse poole peale. See teade 
seab keerulisse olukor-
da kogu Loodusajakirja 
pere. Looduse-
sõber uuel aas-
tal tõenäoli-
selt ilmumist ei 
jätka. Ajakirja 
Horisont, peat-
selt 50.  sünni-
päeva tähista-

vat väljaannet, kirjastame ka uuel 
aastal. 

Eesti teadlaskond on teatele tera-
valt ja aktiivselt reageerinud ning 
julgeme kindlalt väita, et Horisont 
ilmub ka järgmisel aastal. Kõik 
Horisondi lugejad ja sõbrad saavad 
väljaannet toetada, tellides endale 
Horisondi aastaks 2016. Nii et ka 
meie väike loodusajakirjamaailm on 
üldises muutuste tuules kõvasti rapu-
tada saanud ning meil tuleb kohane-
da, muud võimalust ei ole. 

Kõikide nende globaalsete, üleeu-
roopaliste ja Eesti-siseste muutuste 
taustal ilmub Eesti Loodus, mitte-
tulundusühingu Loodusajakiri peres 
Horisondi ja Loodusesõbra vanema 
venna positsiooni hoidev väljaan-
ne, tavapäraselt edasi. Endiselt kuu-
lutame igal aastal välja aasta puu, 
koostöös ornitoloogiaühinguga aasta 
linnu, tutvustame aasta orhideed, 
aasta mulda, „Huvitava Eesti“ rubrii-
gis põnevaid Eestimaa paiku, samu-
ti matkaradu ja kaitsealasid. Samal 
ajal peame meiegi meeles pidama, 
et muutused on arenguks vajalikud, 
paratamatud ja neid ei pea kartma. 

Tellijate tugi on väga oluline ka 
Eesti Looduse jätkusuutlikkuse-
le. Parim viis meie ajakirja toetada 
on ajakirja tellida. Praegu on eriti 
sobiv aeg: tellides Eesti Looduse, 

Horisondi või Eesti Metsa, osa-
led kuni 31.  oktoobrini kest-

vas kampaanias, mille auhin-
nad on kodused puukbor-
relioosi kiirtestid. Need 
loositakse välja kord näda-
las just sel nädalal tellimu-

se eest tasunud tellijate 
vahel. Vaata lähemalt 
www.loodusajakiri.ee 
või helista 610 4105. 
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Uudisekünnise ületas ka loodusaja-
kirju kirjastav MTÜ Loodusajakiri: 
nimelt anti keskkonnaminis-
teeriumist teada, et tulevast 
aastast vähendab riik aja-
kirjade väljaandmise toe-
tuse poole peale. See teade 
seab keerulisse olukor-
da kogu Loodusajakirja 
pere. Looduse-
sõber uuel aas-
tal tõenäoli-
selt ilmumist ei 
jätka. Ajakirja 
Horisont, peat-
selt 50.  sünni-
päeva tähista-

on ajakirja tellida. Praegu on eriti 
sobiv aeg: tellides Eesti Looduse, 

Horisondi või Eesti Metsa, osa-
led kuni 31.  oktoobrini kest-

vas kampaanias, mille auhin-
nad on kodused puukbor-
relioosi kiirtestid. Need 
loositakse välja kord näda-
las just sel nädalal tellimu-

se eest tasunud tellijate 
vahel. Vaata lähemalt 
www.loodusajakiri.ee 
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Ilmunud on täiendus 
seenemargisarjale

Eesti Post andis 10. septemb-
ril käibele järjekordse seene-
margi.

Sellel on kühm- ehk tore vöö-
dik (Cortinarius rubellus), oranži-
kaspruuni teravatipulise kübaraga 
seen, mis kasvab niisketes okas- ja 
segametsades ning öeldakse olevat 
surmavalt mürgine, samavõrd ohtlik 

kui näiteks valge kärb-
seseen.

Sisemaisele lihtkir-
jale sobivat 55-sendise nimi-
väärtusega marki on Vaba Maa trü-
kikojas trükitud 50  000 tükki, tava-
päraselt on välja antud ka esimese 
päeva templiga eriümbrik.

Margi on kujundanud Ülle Marks 

ja Jüri Kass. Sama 
kunst nikepaari looming 
on ka kolm varem ilmu-
nud seenemarki. Kõigil 

neilgi on mürgiseened: 2012. a valge 
kärbseseen, 2013. a roheline kärbse-
seen ja mullu punakas narmasnutt.

Omniva/Loodusajakiri

Ülemaailmne kliimakokkulepe 
eeldab riikide selgeid kohustusi 

Keskkonnaministrite erakor-
ralisel nõukogul Brüsselis 
otsustati 18.  septembril, et 

Pariisi kliimakokkuleppe sõlmimi-
seks on tarvis riikidele panna selged 
kohustused vähendada kasvuhoone-
gaase ning luua läbipaistev aruand-
lussüsteem.

Ülemaailmne kliimakokkulepe 
saab jõustuda ainult siis, kui selle rati-
fitseerivad riigid, kelle heide kokku 
hõlmab enamiku maailma kasvuhoo-
negaaside heitkogustest. Praegu hõl-
mab tulevasse leppesse panuse and-
vate riikide heide 70% globaalsetest 
heitkogustest.

Keskkonnaminister Marko Pome-
rants on samuti kindel, et kliimamuu-
tuste leevendamisega ei saa tegeleda, 
kui riikidel ei ole selgeid ja mõõde-
tavaid eesmärke. Pomerants lisas, et 
kliimamuutuste leevendamise kõrval 
on tarvis ka kliimamuutustega koha-
nemise tegevuskava, kuid see ei tohi 
olla määrav.

Ehkki EL osakaal globaalses kas-
vuhoonegaaside heites on ainult 9%, 
on eduka üleilmse kokkuleppe sõl-
mimisel väga määrav EL kui klii-
maläbirääkimiste eestvedaja panus. 
Varem on EL kokku leppinud, et 
vähendab 2030.  aastaks kasvuhoo-
negaaside heidet 40 protsenti võrrel-

des 1990.  aasta tasemega, saavutab 
taastuvenergia 27-protsendise osa-
kaalu ja parandab energiatõhusust 
27 protsenti.

Eesti on pisut enam kui 20 aas-
taga vähendanud kasvuhoonegaa-
side heite poole peale, kuigi meie 
majandus on kaks korda kasvanud. 
Taastuvenergia osakaal on Eestis juba 
praegu 25 protsenti, lähedal Euroopa 
Liidu 2030. aasta sihile.

Ülemaailmne kliimakokkulepe, 
mis plaani järgi allkirjastatakse täna-

vuse aasta lõpuks, peaks tagama kas-
vuhoonegaaside heite vähendamise 
2050.  aastaks vähemalt 50% võrrel-
des 1990.  aasta tasemega. Et leeven-
dada kliimamuutusi, peaksid leppes 
olema kirjas riikide selged, õiglased, 
ambitsioonikad ja õiguslikult siduvad 
kohustused, mis aitaksid saavutada 
eesmärki hoida üleilmset tempera-
tuuri tõusu alla 2 °C.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Tuulepargid on ka Eestis muutunud harjumuspäraseks maastikuelemendiks. Fotol 
on tagasivaade Saaremaale suunduvalt parvlaevalt

Seenemargisarja 
uusimal väljaandel on 
kühmvöödik

ja Jüri Kass. Sama 
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Maaülikoolis loodud disain 
toob eurooplasi veekogude äärde

Eesti maaülikooli maastikuarhi-
tektuuri osakond osaleb võtme-
partnerina BlueHealthi projek-

tis, mille eesmärk on uurida EL „sini-
se infrastruktuuri“ ehk looduslike ja 
inimtekkeliste veekogude ning inimes-
te tervise ja heaolu vahelisi seoseid.

EMÜ maastikuarhitektuuri osa-
konna juhataja professor Simon Belli 
sõnul on n-ö rohelise infrastruktuu-
riga seotud palju projekte, ent sinine 
infrastruktuur on saanud vähe tähe-
lepanu, kuigi inimestel meeldib olla 
veekogude – mere, järvede, jõgede 
läheduses ning harrastada veega seo-
tud tegevusi. Hulk uuringuid on näi-
danud, et veekogude lähedal elavad 
inimesed on keskmisest tervemad. 
Seetõttu on projekti käigus kavas 
Euroopa linnades järele proovida 
EMÜ maastikuarhitektuuri osakonna 
välja töötatud disaini- ja planeeringu-
lahendusi, mis kutsuvad veekogude 
juurde, muu hulgas laudteid, linnu-
vaatlustorne ja ratastooliga ligipääsu 
võimaldavaid rajatisi.

Kuna projekti fookuses ei ole kesk-

kond, vaid inimeste tervis ja heaolu, 
on kavas analüüsida veekogude ääres 
käivate inimeste käitumist ja hinnan-
guid oma tervisele enne ja pärast 
neid käike. Eestis on sellised katse-
objektid planeeritud Kopli poolsaa-
rele Tallinnas ning Anne kanali äärde 
Tartus; kummagi katse jaoks eralda-
takse kuni 20 000 eurot. Peale selle on 
kavas luua rajatisi virtuaalkeskkonda-
des ning analüüsida inimeste hinnan-

guid nendele kolmemõõtmelise digi-
taalse maastikuteatri kaudu.

BlueHealth’i projekti on kaasatud 
üheksa partnerit, nende hulgas üli-
koolid ja teaduskeskused ning maail-
ma tervishoiuorganisatsioon. Projekti 
kogueelarve on 5,9 miljonit eurot, 
millest Eesti maaülikoolile on eralda-
tud umbes 850 000 eurot.

Eesti maaülikool / Loodusajakiri

Matsalu filmifestivali 
peaauhind läks taas Saksamaale

Lihulas kuulutati 20. septembril 
välja 13. Matsalu loodusfilmi-
de festivali tulemused.

Žürii, kuhu kuulusid seekord 
Ilias Missyris ja Irja-Leena Eriksson 
Soomest ning Rein Kuresoo, Maire 
Toming, Kaari Saarma ja Robert 
Jürjendal Eestist, otsustas peaauhinna, 

grand prix’, anda Saksamaa režissööri 
Zoltan Töröki filmile „The Everglades 
– rohtunud jõgi“; esimese preemia 
kategoorias „Loodus“ pälvis samu-
ti Saksamaa film „Ameerika rahvus-
pargid – Yosemite“ (režissöör Oliver 
Goetzl) ja kategoorias „Inimene ja loo-
dus“ ameeriklase Timothy Wheeleri 
linateos „Varastatud“. Sakslaste fil-
mid räägivad filmi pealkirjas maini-
tud kaitsealustest paikadest USA-s, 
Ameerika režissööri teose teema on 
ebaseaduslik linnumunade kogumine.

Parima režii auhinnad kuuluvad 

mainitud kategooriates vastavalt eest-
lasele Remek Meelele („Emajõe vee-
maailm“) ja Suurbritannia filmime-
hele Guy Reidile („Meie planeet“). 
Parim operaatoritöö ilmnes hin-
dajate kinnitusel filmides „Jääkaru 
suvi“ (Saksamaa, operaatorid Klaus 
Scheurich, Matthias Breiter, Alexandra 
ja Steffen Sailer) ja „Mesipuu saladu-
sed“ (Austria, operaatorid Jörg Adams, 
Roland Breitschuh ja Attila Boa). Žürii 
andis välja ka neli auhinda ja üheksa 
kiituskirja, millest ühe pälvis kategoo-
rias „Inimene ja loodus“ võistelnud 
Rein Marani „Suvisted Tammealusel“.

Esimest korda sai võistlusfilme 
peale Lihula ja Haapsalu näha ka 
Tallinnas, nimelt loomaaia keskkon-
nahariduskeskuses.

www.matsalufilm.ee/ 
Loodusajakiri
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Tartu Anne kanal on üks BlueHealth’i projekti haaratud veekogusid

Toming, Kaari Saarma ja Robert 
Jürjendal Eestist, otsustas peaauhinna, 

Goetzl) ja kategoorias „Inimene ja loo-
dus“ ameeriklase Timothy Wheeleri 
linateos „Varastatud“. Sakslaste fil-
mid räägivad filmi pealkirjas maini-
tud kaitsealustest paikadest USA-s, 
Ameerika režissööri teose teema on 
ebaseaduslik linnumunade kogumine.

Parima režii auhinnad kuuluvad 

andis välja ka neli auhinda ja üheksa 
kiituskirja, millest ühe pälvis kategoo-
rias „Inimene ja loodus“ võistelnud 
Rein Marani „Suvisted Tammealusel“.

Esimest korda sai võistlusfilme 
peale Lihula ja Haapsalu näha ka 
Tallinnas, nimelt loomaaia keskkon-
nahariduskeskuses. Kaader võidufilmist: 

alligaatoripoeg emaga 

Allik
as: M

atsalu 

loodusfilm
ide festival
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Sõnumid

Teadlased uurivad 
taimede sillerdavate värvuste põhjusi

Ameerika füüsikainstituu-
di ühe uurimisrühma tähe-
lepanu on keskendunud 

mõnele väga eriliselt sirendavale 
taimele. Neid uurides on teadlased 
jõudnud järeldusele, et põnev värvi-
mäng ei pruugi tekkida pigmentide 
tõttu, vaid hoopis tuleneda tsellu-
loosi omapärasest struktuurist, mis 
loob eriliste optiliste omadustega 
(kroon)lehepinna.

Teadlasi innustas näiteks tulbisort 
tabava nimega ‘The Queen of the 
Night‘ (Öökuninganna), mille kroon-
lehtede sillerdus on lopsakalt sügav-
purpurne, kergelt musta varjundi-
ga, aga ka üks Malaisia vihmametsa-
de taim, mille küütlevsinised lehed 
muutuvad vette kastmisel roheliseks.

Taimede põhilise ehitusmaterjali 
tselluloosi üksikkihis on ainekiud val-
davalt joondunud ühes suunas, röö-
biti. Aga igas järgmises kihis võib 
see orientatsioonitelg mõneti pöör-
duda ja see kordub kiht-kihilt. Ilmselt 

annab selline struktuur tselluloosi-
le suurema jäikuse. Teadlasi ei huvi-
tanud aga tselluloosi mehaanilised 
omadused, vaid see, kas sellise pöö-
ratud struktuuri pind võiks tekitada 
erilisi optilisi efekte.

Arvutis loodi mudel, kus kihtide 
telge pööratakse paralleelselt tsellu-
loosi pinnaga. Selgus, et selle tule-
musena muutub pealispind köbru-
liseks: moodustuvad nanomõõtudes 
vaoharjakesed, mille vahekaugus on 
mõõdetav mikronitega. Just sama-
sugune on ka kõnealuse tulbisordi 
kroonlehtede pind. Harjakesed mur-
ravad valguse mitmeks eri värvi kom-
ponendiks ja see annabki särava sil-
lerduse. Sama efekti võib märgata, kui 
valgustada CD-plaadi mikroõnaraid.

Uuriti ka vee mõju tselluloosikih-
tide optilistele omadustele. Suurem 
hulk vett muutis telje pöördumise 
harvemaks ning harjakeste vahe 
suuremaks. Ruumiliselt erineva-
te vahedega pind osutus vähem 
sillerdavaks ja peegeldas mõne-
ti suurema lainepikkusega val-
gust kui ühetaoliste vahede-
ga pind. Peegeldatava valguse 
lainepikkus nihkus 460 nano-
meetrilt 520-le ehk siniselt val-
guselt rohelisele. See võiks sel-

gitada mõne taime värvuse-
muutust.

Looduses leiduvad 
difraktsiooniefektiga pin-

nad vajavad muidugi eda-
sist uurimist, aga juba senised-

ki tulemused annavad lootust, et 
nende teadmiste abil võib õnnestu-
da konstrueerida näiteks sensoreid, 
mis annavad värvi muutes teada 
õhuniiskuse muutustest.

AlphaGalileo/Loodusajakiri

Tulbisordi ‘The Queen of the Night’ küütlev värvus on 
tingitud kroonlehtede mikroskoopilistest vaoharjadest, 

mis põhjustavad valguse difraktsiooni 
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Rännates energialabürindis

Käes on linnurännete aeg: 
miljonid linnud siirduvad 
Euroopast Aafrikasse. Üks 

olulisemaid rändeteid kulgeb Lähis-
Ida ja Ida-Aafrika kaudu, sealhulgas 
üle Punase mere ja Suure riftioru. 
Sel teel ootab neid arvutu hulk ohte, 
millest tähtsale kohale on tõusnud 
suured relvakonfliktid mitmes riigis. 
Ent alles on ka kõik muud ohutegu-
rid: puhkepaikade kadu, ebaseadus-
lik jaht ja saastatus. Üha kasvav oht 
on päris mitmes aspektis ka arenev 
energeetika.

Halvasti paigutatud elektriliini-
de ja rändeteel asuvate tuuleparkide 
tõttu võib linde hukkuda lausa hulgi. 
Eriti ohustatud on nn liugrändurid, 
kes kasutavad tõusvaid õhuvoole ja 
lauglevad pärast kõrgusse tõusu liiku-
matute tiibadega allapoole ega kasuta 
aktiivselt tiibu nagu sõudlendu har-
rastavad liigid. Selle iseärasuse tõttu 
peavad nad rändama maismaa kohal 
ja satuvad n-ö pudelikaeltesse, nagu 
Punase mere piirkond. Sellistes kit-
sastes koridorides tekivad omamoodi 
liiklusummikud ja lohakalt paiguta-
tud energiataristu võib teha rohkesti 
kurja. Vähe sellest: Aafrikas arenda-
takse mitmel pool bioenergeetikat, 
mis sageli tähendab uusi võõrliiki-
dest puu- ja õlikultuuride istandusi. 
Need röövivad lindudelt traditsioo-

nilisi talvitusalasid. Nii on juhtunud 
näiteks Kenyas, Ghanas, Mosambiigis 
ja Tansaanias.

Kõik see on andnud ÜRO kesk-
konnaprogrammile UNDP ja üle-
ilmsele keskkonnafondile GEF põh-
juse algatada liugrändurite pro-
jekt MSB, mida viib ellu linnukait-
seorganisatsioonide liit BirdLife 
International. Koostööd tehakse 11 
riigiga; need on Djibouti, Egiptus, 
Eritrea, Etioopia, Jeemen, Jordaania, 
Liibanon, Palestiina, Saudi Araabia, 
Sudaan ja Süüria. 

Projekti eesmärk on tagada, et 
energiaarendusi kavandades ja ellu 
viies oleksid ohud lindudele või-
malikult väikesed. Esimesi tulemusi 
on saavutatud Sudaanis: riigi täht-
saima sadama Port Sudani elekt-
riliin, mis oli hukutanud sadu või 
lausa tuhandeid niigi ohustatud rai-
pekotkaid, on asendatud kaabliliini-
ga. Tihe koostöö käib Egiptuse uue 
ja taastuv energia ametiga. Koostöös 
Kenya linnukaitsjatega õnnestus 
peatada 50  000 hektari lageraie 
väärtuslikus loodusmetsas, täht-
saks linnu- ja loodusalaks nimeta-
tud Dalatcha piirkonnas. Seal kavat-
seti hakata tootma biodiislikütust 
Euroopa turgude jaoks. Aga tööpõld 
on veel ulatuslik.

BirdLife/Loodusajakiri

Üks suuremaid ohte rändlindudele on tuulefarmid

Monsanto 
kaotas 
Prantsusmaal 
kohtuprotsessi

Lyoni apellatsioonikohus on 
septembri keskel kinnita-
nud 2012. aasta välja kuu-

lutatud kohtuotsuse, milles USA 
biotehnoloogiagigant Monsanto 
leiti olevat süüdi talumehe neuro-
loogilistes hädades. Need tekkisid 
sellest, et mees oli hinganud sisse 
kompanii toodetud herbitsiidi.

Kannatanu Paul François kom-
menteeris kohtuotsust: „Tuleb 
välja, et Taavet võib Koljatit võita 
küll ja ka Monsanto polegi sea-
dustest kõrgemal“. Varem pole 
sellist protsessi Prantsusmaa koh-
tutes olnud. Otsuse kohaselt peab 
Monsanto maksma François’le 
täiskompensatsiooni.

Mürgistusjuhtum on tegeli-
kult ammune: aastast 2004, kui 
talumees kasutas oma maisipõl-
lul Monsanto preparaati Lasso. 
Monsanto väidab siiani, et on süütu 
ja kõik juhtus ainult talumehe enda 
vigade ja lohakuse tõttu. Kompanii 
lubas otsuse kindlasti edasi kaevata. 
François’ väitel oli Monsanto tegeli-
kult teadlik preparaadi ohtlikkusest 
ammu enne, kui see Prantsusmaa 
turult 2007. aastal kõrvaldati.

Lasso, mille koostisesse kuu-
lub väga mürgine monokloro-
benseen, võeti näiteks Kanadas 
müügilt ära juba 1985.  aas-
tal ning keelustati Belgias ja 
Ühendkuningriigis 1992. aastal.

EurActiv.com/Loodusajakiri

Monsanto-grafiti
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Inimkond on teel keskkonnakollapsisse

Euroopa keskkonnaagentuu-
ri tegev direktor Hans Bruy-
ninckx pidas 11.  septembril 

Tallinnas avaliku loengu, kus hoia-
tas keskkonnakollapsi eest, juhul 
kui senist käitumismudelit ei muu-
deta. Tema sõnul tuleb põh-
jalikke muudatusi alustada 
otsekohe, leides ühisosa eri 
eluvaldkondade vahel ning 
luues seejärel toimiva ahela, 
mis aitab juurutada head 
keskkonnakäitumist. Hea elu 
meie maakera võimaluste pii-
res on lähitulevikus võimalik 
vaid siis, kui suudame 
oma mõttemaa-
ilma oluliselt 

muuta ning seda teistele selgitada, 
järgides oma rolli ühiskonnas.

Loengul rõhutas Bruyninckx kesk-
konnamõjude korral ka suurt üksik-
isiku vastutust. Sageli käsitletak-

se autot kui staatuse sümbolit ega 
arvestata sõidukit valides kaas-

nevat mõju keskkonnale. 
Paljud meist sooritavad iga 
päev kergemaid keskkon-
nakuritegusid, tehes vaid 
ühe-kahe kilomeetri pikku-
si sõite, selle asemel et see 

vahemaa jalgsi läbida.
Oleme teinud küll edu-

samme ning täna-
vapildis on 

üha roh-
kem näha 
elektriau-
tosid, kuid 
see pole 
vähenda-
nud kulu-
tusi auto-

de tootmisele ega importimisele. 
Nagu autovabale kuule kohane, kut-
sus Hans Bruy ninckx üles kasutama 
rohkem jalgratast kui inimkonna suu-
rimat leiutist liiklusvahendite seas.

Mõttemalle muutes on kõigepealt 
tarvis mõista, et tulevik ei pea olema 
mineviku jätk. „Internet on pöörde-
liselt muutnud inimeste sotsiaalset 
käitumist ning samasugust revolut-
siooni on vaja ka keskkonnakäitumi-
ses,“ lausus Bruyninckx. Oleme jõud-
nud sinnamaale, et inimesed võta-
vad elus juhtuvaid halbu sündmu-
si paratamatusena ja lepivad nen-
dega, selmet süsteemi muuta. „Et 
alustada põhimõttelisi muudatusi, ei 
ole enam aega isegi kahe põlvkon-
na jagu, vaid meie ja meie laste hea-
olu nimel peame pöördkäigu tegema 
kohe,“ oli Euroopa keskkonnaagen-
tuuri juhi Hans Bruyninckxi kokku-
võtlik sõnum.

Keskkonnaagentuur / Eesti Loodus

Portugali valitsus pani avaliku 
sektori jaoks käima kestliku 
liikumise programmi, mille 

eesmärk on hoida kokku 50 mil-

jonit eurot ning vähendada viie 
aasta jooksul viiendiku võrra liik-
lussaastet.

Programmi raames innustatakse 

tööle minema jala või jagama autot: 
sama autot kasutab mitu töötajat, 
olgu siis koos või ükshaaval. Samuti 
õhutatakse vältima mõttetuid sõite, 
pidades koosolekute asemel tele- või 
arvutikonverentse. Veel on plaanis 
kahandada avaliku sektori autopar-
ki, mis praegu on ligi 27 000 sõidu-
kit, ning kasutada vähem saastavaid 
autosid. Peale suuresti kahanevate 
kulude loodetakse muutuste tule-
musena vähendada kasvuhoonegaa-
side ja pisiosiste heidet ning müra-
saastet.

ELTIS/Loodusajakiri

Portugal innustab 
avaliku sektori kestlikke liikumisviise

Portugali transpordikorraldajate suur 
eeskuju on Silicon Valley transpor-
diameti VAT rakendatav ideaalilähe-
dane, aga aina edasi arenev liiklus-
korraldus. Foto on tehtud ühel Santa 
Clara tänaval

Euroopa kesk-
konnaagen-
tuuri tegev-
direktor Hans 
Bruyninckx
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Aasta puu

Eesti lõunaosas looduslikult kasvav harilik kikkapuu on meil 
oma perekonna ainuke pärismaine liik. Vaatluse all on kik-
kapuude kasvamine ja kasvatamine Eestis ajaloo vältel, 
nende levik ja meil kasvatatud liikide metsistumine.

Heldur Sander

Kikkapuu perekond kuulub kikka-
puuliste sugukonda (Celastraceae). 
See suur sugukond on levinud pea-
miselt troopikas ja subtroopikas. 
Kikkapuu perekond hõlmab igihal-
jaid või heitlehiseid puid-põõsaid. 
Olenevalt liigimahust on kirjan-
duse järgi kikkapuu liike näi-
teks 129, 176 või koguni 220. 

Mõnda liiki kikkapuud on 
levinud Põhja-Ameerikas, 
Austraalias, Madagaskaril ja Fili-
piinidel. Jaapanis on liike rohkem: 
16–18. Ohtralt kasvab kikkapuid 
Hiina looduses, nimelt 90–111 liiki, 
ja kogu Himaalajas: 112 liiki. Hiinat 
peetaksegi kikkapuude kujunemise ja 
leviku keskmeks. Kikkapuu liigid on 
enim tuntud ja hinnatud oma eripä-
rase sügisvärvuse ja väljanägemisega 
kaunite viljade poolest. Seetõttu kas-
vatatakse neid rohkesti iluaianduses, 
näiteks Inglismaalt on teada 70 kulti-
vari (sorti).

Euroopas kasvab looduslikult 
neli liiki: harilik (Euonymus  euro
paea), laialehine (E.  latifolia), väike 
(E. nanus) ja naastune (E. verrucosus) 
kikkapuu. Harilik kikkapuu on levinud 
Iirimaalt Krimmi ja Kaukaasiani, põhja 
pool Rootsis, Ölandil ja Gotlandil. 
Põhjapoolne piir küünib 55–60 laius-
kraadini, ulatudes Lõuna-Eestisse. 

Eestis on kahel viimasel sajandil 
kasvatatud avamaal kahtekümmend 
liiki kikkapuid: neli Euroopa, kolm 
Põhja-Ameerika ja kolmteist Ida-
Aasia päritoluga. Jaapani kikkapuud 
(E.  japonicus) kohtab meil põhiliselt 
toataimena. 

Liivimaal on harilikku kikkapuud 
kirjanduses esimesena maininud 
August Wilhelm Hupel [8]. Pikemalt 
peatus kikkapuul Wilhelm Christian 
Friebe 1805. aastal. Ta käsitles harili-
kule kikkapuule sobivat mullastikku, 

kirjeldas taime lehti, õisi, vilju ja 

seemneid ning viljade ja puidu kasu-
tust. Selle teose põhjal on vilju tarvi-
tatud kohvi aseainena [6]. 

Harilik kikkapuu toodi Eesti aeda-
desse ja parkidesse 18.  sajandi teisel 
poolel, kuid täpsed kasvatamise kohad 
pole teada. Kikkapuu võis kasvada 

Rutikvere mõisas, sest selle omaniku 
Otto Friedrich von  Pistohlkorsi aval-
datud kodumaiste ja võõrliikidest puu-
de-põõsaste nimekirjas leidub ka hari-
lik kikkapuu; nimestikku on seostatud 
just mõisas kasvatatud puittaimedega. 

1800. aastate alguses leidus hari-
likku kikkapuud Luke mõisa pargis 
[3] ja 1807. aastast Tartu ülikooli 
botaanikaaias. Botaanikaaia õpetatud 
aedniku Johann Anton Weinmanni 
väitel on kikkapuu kodumaine taim, 
mida ta on kogunud ka Tartu ümbru-

sest [15]. Siit on see 
teave jõudnud mit-
messe floora üle-
vaatesse. 1852. aas-
tal on kikkapuud 
märgitud kasvavat 
metsades ja võsas-
tikes, nimetatud on 
Tartut ja Haimret 

ning Kuramaad, Riiat, Kokneset ja 
Tukumsit Lätis [16]. Kuid botaanik 
Peter von  Glehn ei ole 1860.  aastal 
ilmunud Tartu ümbruse floorat käsit-
levas teoses kikkapuud nimetanud.

Aednik August Heinrich Dietrichi 
andmetel kasvas harilik kikkapuu Eestis 

|536|  

Kikkapuu Eestis: 
looduslikud ja metsistunud leiukohad läbisegi

50 km

1945–1980
1981–2015
mõlemal perioodil (1945–2015)
leiukohad EELISest

Eestis on kahel viimasel sajan-
dil kasvatatud avamaal kahte-
kümmend liiki kikkapuid.
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Hariliku kikkapuu looduslikud ja kultuuris kasvatatavate ning metsistuvate isendi-
te leiukohad

hõlmab igihal-
jaid või heitlehiseid puid-põõsaid. 

kirjan-
duse järgi kikkapuu liike näi-
teks 129, 176 või koguni 220. 

Mõnda liiki kikkapuud on 
levinud Põhja-Ameerikas, 
Austraalias, Madagaskaril ja Fili-

kirjeldas taime lehti, õisi, vilju ja 

Eestis on kahel viimasel sajan-
dil kasvatatud avamaal kahte-
kümmend liiki kikkapuid.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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looduslikult, aga oli sagedasti ka istuta-
tud [3]. Ta võis lähtuda kikkapuu kultuu-
rist metsistunud kasvukohast Haimre 
lähedal. Kuna Dietrich oli Eestis palju 
reisinud, võis ta seda liiki näha veel 
kuskil, mis ei ole kirjasõnas jäädvusta-
tud. Botaanikud Karl Reinhold Kupffer 
ja Karl Eichwald [4, 9] ei pidanud 
Weinmanni Tartu ja Dietrichi Haimre 
looduslikke kasvukohti võimalikeks. 

1873. aastal kasvas harilik kikkapuu 
TÜ botaanikaaias, kusjuures Heinrich 
Moritz Willkommi arvates oli liik 
Liivimaal kodumaine. Hiljemgi on mai-
nitud, et kõnealuseid puid on sageli 
istutatud Põhja-Liivimaal, kus need on 
hakanud metsistuma. Kikkapuu leviku 
teadmistes on ilmnenud palju segadust. 

Jaan (Johann Gustav) Spuhl-Rotalia 
on 1898.  aastal kirjutanud, et selle 
marjad on roosakaspunased, ta on 
väikene madal põõsaspuu ning kasvab 
metsades ja põõsastikes. Ega me teagi, 
kust Spuhl-Rotalia andmed pärinevad 
ja kas ta oli seda liiki üldse ise näinud.

Hariliku kikkapuu looduslikke kas-
vukohti Koiva ja Mustjõe kallas-
tel uuris 1931.  aastal Eduard Viirok 
[14]. Kikkapuupõõsad kasvasid Koiva 
jõe Eesti-poolsel madalikul, kus neid 
ei ohustanud niitmine. Neid leidus 
tammede, vanade kändude ja kivide 
läheduses, risuhunnikute servas jm 
üksikute põõsastena. Suuremal hulgal 
kasvas kikkapuid vanade jõekäärude 
kallastel ja Koiva jõe kaldalähedastes 
põõsastikes, kus olid levinud ka hall 
lepp, toomingas, lodjapuu, türnpuu, 
hala- ja vesipaju, harvem must sõstar, 
pärn, sarapuu ja kontpuu. 

Konkurentsivõitluses teiste liikide-
ga olid kikkapuud sirgunud viie-kuue 
meetri kõrguseks, tüvede läbimõõt oli 
seitse-kaheksa sentimeetrit. Nad vil-
jusid ohtrasti ning seemnest tärganud 
noori taimi leidus tihedalt, kuigi kon-
kurentsi tõttu enamik hukkus [13]. 

Aastail 1955 ja 1956 selgus, et hari-

|537| 

Harilik kikkapuu (Euonymus europaeus) 
on perekonna kõige levinum liik Eestis: 

looduslikult lõunaosas, parkides ja 
haljas aladel ilutaimena ning sealt met-

sistunult mitmel pool asulate ümbruses
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lik kikkapuu kasvas Eesti poolel Koiva 
jõe umbes 17,5 km pikkusel kaldal rüh-
miti ja üksikisenditena ning Koivasse 
suubuva Pärnika oja kallastel umbes 
ühe kilomeetri pikkusel alal. 19 põõsa 
vanus oli 3–20 aastat ja põõsaste kõr-
gus 0,5–3,6 m. 1957. aastal ilmnes, et 
kikkapuu kasvas üksikute põõsaste-
na paigas, kus Koiva jõgi lõikus Riia–
Pihkva maanteega, ja Koivaliinast 
(Gaujienast) põhja pool [12]. 

Keskkonnaregistri järgi on kikka-
puid 1983. ja 2001. aastal registreeri-
tud seitsmes kohas Koiva ääres Koiva, 
Laanemetsa ja Tsirgulinna küla piires. 
Rohkem leidus neid Koiva puisniidul 
jõe kaldavõsastikus Taheva metskonna 
kvartalil nr 96 (neli kogumikku 21 põõ-
sana), kus niiskel lammimullal kasvas 
tihedalt leppa ja pajusid, üksikuid türn-
puid, künnapuid ja kuslapuid. Mujal 
leidus kikkapuud aga harva.

Teine kikkapuude kasvukoht oli 
1931. aastal Mustjõe-äärne ala umbes 
viis kilomeetrit Koiva jõkke suubu-
misest ülesvoolu, ulatudes sama kau-
gele, kus olid levinud tammed [13]. 
1955. ja 1956. a hõlmas kikkapuu levik 
Mustjõe suudmest alates kuni kilo-
meetri Hargla ojast ülesvett umbes 
kuuekilomeetrisel jõelõigul Tiitsist 
Karisöödini. Siin leiti kahel lõigul 52 
põõsast, nende kõrgus oli 2–5 m ja 
vanus 10–30 aastat [12]. 1995. aastal 
on seda liiki registreeritud Mustoja 
ääres Taheva sillast 700  m allavoolu 
jõe kaldal soodi servas ja 1,7 km alla-
voolu jõe kaldavallil Tsirgumäe küla 
piires; 2009. aastal leidus kaks kasvu-
paika Sooblase küla piires.

Kolmas hariliku kikkapuu leiukoht 
on Mustjõe vasakpoolse lisajõe Peetri 
jõe ääres, 21  km enne Mustjõe suuet. 
1955–1956 kirjeldatud levikuala paik-
nes umbes 0,6  km kaugusel jõe suud-
mest ja ulatus umbes kuue kilomeet-
ri pikkusel jõelõigul kuni Karisöödini. 
1957. aastal ilmnes, et kikkapuid leidub 
tihedalt Peetri jõe lammil paigas, kus 
jõgi lõikus Riia–Pihkva maanteega [12]. 

1983. aastal kasvas kikkapuu ühe 
kilomeetri pikkusel alal Mõniste val-
las Peetri jõe kaldavõsastikus jõe 
paremal kaldal Tiitsa veskist ülesvoo-
lu niiskel lammimullal. Kaks kikka-
puude kasvukohta paiknevad Tiitsa ja 

Karisöödi küla piires, jäädes teinetei-
sest 600 m kaugusele. Üks kasvukoht 
on 2000.  aastast teada Mõniste valla 
Tursa külast Peetri jõe äärest.

Praegusel ajal on harilikku kikka-
puud registreeritud loodusliku-
na kasvavana ka mujal. Soomaal 
Raudna jõe ja Lemmjõe vahelises 
lammimetsas leiti seda lodu kasvu-
kohatüübis ning siit veidi allavoolu 
Raudna jõe vasakul kaldal Karuskose 
lammimetsas [7]. 2015.  aastal regist-
reerisid kikkapuu Anneli Palo ja Aet 
Sarv Pedja jõe ääres Jürikülas umbes 
kilomeetri ulatuses tüüpiliselt uhtval-
lilt, oksad olid jõe poole, ühes reas 
türnpuude, lodjapuude ja pihlakate-
ga. Oli üksikuid põõsaid, ka mitme-
kaupa koos ja mõlemal pool jõge. 
Kikkapuu Alam-Pedja kasvukohale 

viitas taimegeograafilisest aspektist 
ka Jaan Eilart 1974. aastal. 

Seega ulatub areaali piir Eestis 
umbes Tartu–Viljandi–Pärnu joone-
ni ning kaarjas levikupiir jääb märksa 
rohkem põhja poole, kui seni piiris-
tatud [12]. See seab uude valgusesse 
ka Weinmanni leiu Tartu ümbrusest. 
Soomaa ja Pedja lammimetsad ja -nii-
dud jäävad Läti ja Eesti looduslikest 
kasvukohtadest suhteliselt kaugele. Kas 
kikkapuu on siia levinud hilisemal ajal 
või oli levik minevikus tõesti laialda-
sem? See probleem praegu ei lahene.

Harilik kikkapuu Saaremaal. 
Johann Wilhelm Ludwig Luce [11] 
andmete põhjal kasvas harilik kik-
kapuu 1823.  aastal Lääne-Saaremaal 
Kihelkonna vallas Rootsiküla asula 
või mõisa läheduses (prope Rotzikül). 

|538|  

Aasta puu

Naastune kikkapuu (Euonymus verrucosus) on saanud oma nime võrseid katvate 
pisikeste tumepruunide naastude järgi. Seemnerüü katab seemneid vaid pooleldi
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Kuna Luce töö põhineb peamiselt 
looduses kasvavatel taimedel, jääb 
selgusetuks, kust ta kikkapuu oli tege-
likult leidnud: tema kunagise koduko-
ha Rootsiküla mõisa aiast või mujalt. 

Metsamees Eduard Viiroki andmeil 
kasvas 1930.  aastate alguses kikka-
puid Sõrve poolsaare lõunaosas Sääre 
ja Karuste küla heinamaal ning põhja 
pool Lõu lahe ja Sopi vahtkonna vahe-
listel puisniitudel ning Anseküla kiri-
ku lähedal metsaserval. Leitud põõ-
sad olid noored, kuni 1,5 m kõrgused, 
need ka viljusid, kuid sirgusid harva 
puisniidu kuivendatud kohtadel [13]. 

Ühtlasi pidas ta võimalikuks, et 
Sõrves on kikkapuu metsistunud 
ja võinud kasvada Mõntu pargi või 
Lumardi (Lõumardi) talu vanadelt 
puudelt pärit seemnetest, mille lin-
nud olid laiali kandnud. Samas jäid 
need paigad levikukohtadest linnu-

lennult kolme kuni kaheksa kilo-
meetri kaugusele. Puittaimede liigili-
se koosseisu poolest olid Koiva jõe ja 
Sõrve kasvukohad sarnased, kuigi esi-
mesel juhul olid valdavad lammihei-
namaad ja teisel juhul kuivemad aru-
heinamaad. Ent botaanik Aleksander 
Tomson (Tamsalu) ei ole 1937. aasta 
Sõrve taimkatte uurimuses kikka-
puud maininud.

1956. aastal leiti kikkapuud uues-
ti Karuste puisniidult kahest umbes 
kahe kilomeetri kaugusel olevast pai-
gast. Kolmel juhul neljast ei leidu-
nud nende põõsaste all looduslik-
ku uuendust. Peale selle registreeri-
ti Sõrve poolsaarel Lõupõllul ja Lõu 
jäätmaadel 19 kikkapuu eksemplari. 
Põhjalikult uuriti 14 põõsast; kõrgust 
oli neil 1–3,5 m ja vanust 12–40 aas-
tat [12]. Mõlemad autorid olid sei-
sukohal, et Sõrves kasvanud harilik 
kikkapuu oli metsistuv, sest põõsad 
kasvasid väga hajusalt ja olid kohali-
ke elanike väitel alles hiljuti tekkinud; 

põõsa nimetust kohalikud ei teadnud. 
Sõrves kutsuti teda Saksamaa lepaks, 
aga Saksamaa puu nime all on tuntud 
mitut võõramaa puud [13]. 

1980. aastate alguses leidus harilik-
ku kikkapuud Leo Filippovi andmeil 
Lõu lahe ja Sopi vahtkonna vahelis-
tel puisniitudel meetrikõrguste põõ-
sastena, mis kohati ka viljusid. Oma 
magistritöös Sõrve floorast on 2004. a 
seda nentinud ka Ere Ploomipuu. 
2001.  aastal kasvas kikkapuu Sääre 
külas kiviaiaga niidul. Samamoodi 
kui Koiva-äärsel alal olid muudest 
puittaimedest siingi levinud sara-
puu, viirpuu, lodjapuu, verev kont-
puu, kukerpuu ja mage sõstar. Eraldi 
on kikkapuud nimetatud Mäebe külas 
(1996), Mõntu pargis (1931) ja Ants 
Ilusa Mõisaküla arboreetumis (1995) 
Torgu vallas. 1999. aastal registreeriti 
kikkapuid Järise järvest kirdes maha-

jäetud taluasemelt, kus algul võis olla 
istutatud kaks isendit. Need olid and-
nud uuendust ja metsistunult lei-
dus 10–15 isendit, mis õitsesid teist 
korda. Üks isend on teada 2013. aas-
tast Liiva külast Niidu talu sissesõidu-
tee lähedalt märjast võsast. 

Saaremaal on harilik kikkapuu loo-
duslikult kasvanud peaaegu sajandi 
vältel; praegu on ta harva levinud 
poollooduslikel rohumaadel ja puis-
niitudel ning metsades. Seega võib 
teda nüüdsel ajal pidada Saaremaal 
looduslikuks. Selgusetuks jääb, kas 
esialgu oli kikkapuu levinud istutatud 
taimede kaudu või lindude kaasabil.

Aastail 1954–2014 on harilikku kik-
kapuud registreeritud 421 paigas, 
aga enamasti on need istutatud puud. 
Nende hulka ei ole arvestatud kõiki 
herbaarmaterjale ega looduslikke 
kasvukohti Lõuna-Eestis ja Soomaal. 
421 kohast oli 244 vanades mõisa-
parkides, ülejäänud puud kasvasid 

maa- ja linnaaeda-
des, haljasaladel jm. 
Kikkapuu võib meil 
kasvada 9 m kõrgu-
seks (Räpina park) 
ja saada 40-aasta-
seks (Kuressaare ja 
Sõrve).

Lätis on selle liigi 
levik märksa suurem, senini on teda 
pandud kirja 1397 kohas. Looduslikult 
on harilik kikkapuu Lätis levinud 
harva [1, 10]. Registreeritud paika-
des kasvab meil üksikutes aedades 
neli hariliku kikkapuu sorti: valgete 
viljadega ’Albus’, valgekirjude lehte-
dega ’Argenteovariegatus’, kollasekir-
julehine ’Aucubifolius’, tumepunaste 
viljadega ’Evert’ ja roosakaspunaste 
või oranžide viljadega, veidi rippuvate 
okstega ’Red Cascade’. 

Naastune kikkapuu on levinud 
Eestist lõuna ja ida pool, kuid on aja-
loo vältel siiski kasvanud ka Eesti pii-
rides; areaali loodepiiriks peetakse 
Liivimaad [9]. 1803. aastal on David 
Hieronymus Grindel esimest korda 
maininud Liivimaal kasvavat naas-
tust kikkapuud. Selle puu oli Jelgavas 
(Mitau) arstina töötanud taimehu-
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looduslikult kasvanud peaaegu 
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viline Johann Wilhelm Friedrich 
Lieb üles märkinud Bersemünde 
(Berzemente) mõisas Daugava ääres. 

Järgmises 19. sajandi alguse uuri-
mistöös peetakse naastust kikkapuud 
Liivimaal kodumaiseks taimeks, kelle 
kasvuala asub Põhja-Lätis Pedetsi jõe 
ääres Neu-Annenhofi mõisas Alūksne 
maakonnas (Valga kreis) ja sageli 
Bersemünde mõisa maadel Daugava 
ääres [6]. Ent TÜ botaanikaprofes-
sor Heinrich Moritz Willkomm mär-
kas seda kikkapuud oma 1872. aasta 
Liivimaa-reisil ainult ühes kohas.

Eesti alalt pärineb esimene teade 
Tartu botaanikaaiast: naastune kikka-
puu on kantud botaanikaaia praegu-
se asupaiga kohta koostatud esimesse 
taimenimestikku, kus teda on peetud 
Tartu ümbruses kasvavaks liigiks [15]. 
1852. aasta taimemäärajas on naastuse 
kikkapuu kasvukohtadena kirjas met-
sad ja võsastikud ning leiukohtadena 
märgitud Raunast (Võnnu kreis) lõuna 
pool paiknevad alad, Tartu ja Koknese 
[16]. 1865. aasta andmeil leidus naas-
tust kikkapuud Tallinna bastionil ja 
von  Uexküllile kuulunud Vana-Vigala 
mõisas [2]. Hiljem on naastune kikka-
puu pandud kirja mitmes botaanilises 

ja dendroloogilises väljaandes. 
1996.  aastal ilmunud teoses 

„Flora of the Baltic Countries II“ 
(„Baltimaade floora“) on nimetatud, 
et naastust kikkapuud leidub Eestis 
ainult kultuuris ja Lätis on seda liiki 
puud üsna haruldased Daugava jõest 
põhja pool, neid ei kasva Läti lääne-
osas ja leidub väga harva ülejäänud 
piirkondades [1]. Ilmselt ei jää liigi 
areaal praegu Eesti piiresse, kuigi üks 
varem üles märgitud leiukoht Kudepi 

jõe ääres jäi Eesti Vabariigi piiridesse 
enne 1940. aastat. 

Naastust kikkapuud on meil 
kultuurtaimena viljeldud suhteli-
selt harva: aastail 1955–2014 on 
teda kirja pandud kõigest 19 pai-
gas. Lätis on kõnealust kikkapuud 
registreeritud 399 paigas [10]. 
Sellel on hulk põhjusi: oma rolli 

etendavad soodsam kliima, suurem 
tuntus jm tegurid. 

Muud liiki kikkapuud. Hariliku ja 
naastuse kikkapuu kõrval kasvatati 
18. sajandi lõpul Liivimaal veel laiale-
hist kikkapuud ning Põhja-Ameerika 
päritolu purpur-kikkapuud (E.  atro
purpureus) [6]. Laialehine kikkapuu 
on sageli esitatud floora ülevaadetes, 
1810. aastal on ta kirjas ka TÜ botaa-
nikaaia taimede loendis [15].

1845. aastal lei-
dusid TÜ botaa-
nikaaias amee-
rika kikkapuu 
(E.  americanus) 
teisend var.  angus
tifolius, Hamiltoni 
(E.  hamiltonianus) 
ja jaapani kikkapuu 

ning selle sort ’Argenteovariegatus’, 
naastune, laialehine, purpur- ja roo-
mav (E. obovatus) kikkapuu. 

1865. aastast on teada, et laialehine 
kikkapuu kasvas Tallinnas Dietrichi 
aias ja von  Essinile kuuluvas Lääne-
Virumaa Tammiku mõisas [2]. Kagu-
Aasia päritolu Hamiltoni (E.  hamil
tonianus) ja Maacki kikkapuu 

|540|  

Aasta puu

Hamiltoni kikkapuu (Euonymus hamiltonianus) on maailmas sagedamini kasvatatavaid selle perekonna Aasiast pärinevaid 
liike. Vahel peetakse Maacki kikkapuud tema teisendiks

1865. aasta andmeil leidus naas-
tust kikkapuud Tallinna bastionil ja 
von Uexküllile kuulunud Vana-Vigala 
mõisas.
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(E.  hamiltonianus subsp. maackii) 
kasvasid mõlemad Tallinna bastionil 
ning Maacki kikkapuu ka Tallinnas 
Dietrichi aias. 

Ameerika kikkapuu kasvas 
Tallinnas bastionil, selle teisend 
var. angustifolius bastionil, Dietrichi 
aias ja Kose (Kosch) suvemõisas 
Pirita jõe käärus. Purpur-kikkapuu 
kasvas Haimre mõisas. Järgnevail 
aastail toodi sisse amuuri kikka-
puu (E. amurensis) ja hariliku kikka-
puu sordid ’Aucubaefolius’ ja ’Albus’. 
Seniste andmete põhjal oli Eesti alal 
1918. aastani kasvatatud 13 nimetust 
kikkapuid. 

1954–2014 on registreeritud 36 
nimetust (liiki, teisendit, alamliiki ja 
sorti) ilma toataimena tuntud jaa-
pani kikkapuuta ja selle sortideta. 
Hariliku kikkapuu kõrval on enim 
levinud väike kikkapuu (58 leiukoh-
ta), Fortunei kikkapuu (E.  fortunei) 
kümne teisendi ja sordiga (19), järg-
nevad suuretiivaline (E.  macropte
rus; 16) ja Sieboldi (E.  hamiltonia
nus subsp. sieboldianus; 14) kikka-
puu. Ülejäänud liike kasvab vähem 
kui kümnes kohas.

Kikkapuude metsistumine. Hari-
likku kikkapuud levitavad linnud: 
Eestis punarinnad, harakad ja rästad, 
hilissügisel põhiliselt rästad ja kuld-
nokad [4]. 

Meil metsistub seitse liiki kikka-
puid, neist harilik ja naastune kik-
kapuu tihedamini. Laialehine, lame-
darootsuline, Sieboldi, suuretiivaline 
ja väike kikkapuu on metsistunult 
haruldased [8]. 

Üks hariliku kikkapuu varasem 
ja arvatavasti metsistunud leid on 
teada Tallinnast 1889.  aastast (TÜ 
herbaarium, TU254429), hilisem 
aga 1912.  aastast Tallinna lähedalt 
(TU254428). Praegu leidub järelkas-
vu mitmel pool niitudel ja puisnii-
tudel, parkides ja vanadel taluase-
metel, teadaolevalt umbes 30 kohas. 
Kõnealune liik paljuneb ka vegeta-
tiivselt: Jaan Rõugu arboreetumis 
Villevere külas Järvamaal võttis põõ-
sakogumik 2010.  aastal enda alla 
32  m². Velise mõisapargis oli hari-
lik kikkapuu 1986. aastal hulgaliselt 

|541| 

Suuretiivalist kikkapuud (Euonymus macropterus) iseloomustavad pikad õieraod 
ja nelja kitsa tiivaga karmiinpunane kuраr. Ida-Aasiast pärit liiki kasvatatakse meil 
kultuuris hajusalt. Paljuneb ka isekülvi teel

Väike kikkapuu (Euonymus nanus) igihaljad lehed on 2–4 cm pikkused, lineaalsed 
ja tumerohelised. Väikesed pruunikaspunased õied asetsevad üksikult või kahe-
kolme kaupa; roosad kuprad ripuvad pikkadel viljaraagudel

Naastune kikkapuu on Eestis hariliku kikkapuu järel sageduselt järgmine. Seda 
sisse toodud liiki on harva leitud ka metsistunult. Looduslikult on lähimad leiuko-
had Venemaale kuuluvas Setumaa-osas
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Aasta puu

naturaliseerunud [5]. Metsistunult 
on seda liiki kikkapuid registreeri-
tud Muhus Rässa külas, Kihnus 
Linakülas, Laelatul, Puhtul jm. 

Tallinnas võib harilikku kikkapuud 
metsistunult kasvamas näha mit-
mel pool aedade naabruses metsades 
ja üksikutel haljasaladel (parkides). 
Tallinna botaanikaaias annavad ise-
külvi Sieboldi, suuretiivaline ja lame-
darootsuline kikkapuu. Sieboldi kik-
kapuu annab ohtralt isekülvi ja selle 
seemikuid on paljude aastate jooksul 
mujale jagatud [5]. 

Väike kikkapuu viljub enamasti 
tagasihoidlikult ja isekülv on harv. Ta 
paljuneb ennekõike vegetatiivselt juu-
revõsudega ning juurduvad ka maa-
pinnale ulatuvad oksad. 2000.  aasta 
paiku leidus Rein Sandri andmeil Tiiu 
Soansi aias Harjumaal Tuhalas väike-
se kikkapuu kogumik umbes 50-ruut-
meetrisel alal. Rõugu arboreetumis 
hõlmas selle liigi kogumik 2010. aas-
tal 24 m². Tallinnas on väike kikkapuu 
metsistunud näiteks Pirita surnuaia 
taga jõeäärses metsas. 

Autor tänab Mari Reitalu ja Leo 
Filippovit Saaremaalt, Kaili Oravat ja 
Mati Laanet Tartust ja Marika Arrot 
Tallinnast kikkapuude andmete eest. 
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Ilupõõsana kasvatatakse hariliku kikkapuu kultivari ’Alba’, mis paistab silma peaae-
gu valgete viljade poolest

Maacki kikkapuu (Euonymus maacki) võrsed on nõrgalt kandilised ja korgiliistaku-
tega. Lehed on paksud, piklikmunajad, 3–12 cm pikad. Kupar on nõrgalt hõlmine 
ja värvuselt roosa kuni punane
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Mida uut on Tartu ülikooli 
loodusmuuseumi ekspositsioonis?
Reet Mägi 
Tartu ülikooli (TÜ) loodus-
muuseumi ja botaanikaaia 
näituste ja loodushariduse 
osakonna juhataja

TÜ loodusmuu-
seumis on põ nev 
aeg: valmimas on uus püsi-

näitus, mille avame külastajate-
le 16.  jaanuaril 2016. Uuendatud 
õppeklassid on juba praegu kasu-
tuses ning ekspositsiooni lisandu-
misega moodustub tervik. Mõned 
kuud tagasi avasime teaduse tee-
kaardi NATARC raames renoveeri-
tud ja uue sisustuse saanud geoloo-
gia ja zooloogia fondihoidlad ning 
uuel tehnoloogial põhineva PlutoF 
pilve infosüsteemi. Nii on nüüdis-
aegsed tingimused loodud ka uurija-
tele teadustööks. 

Oktoobris paigutame eksponaate 
uutesse vitriinidesse. See töö pakub 
muuseumirahvale palju rõõmu, sest 

näeme, kuidas kavandatud ideed saa-
vad reaalsuseks: tuhanded objektid 
pakitakse lahti ning asetatakse ette-
valmistatud kohtadele. 

Uue ekspositsiooni olulise-
maid muutusi võrreldes vara-
semaga on teemade lisan-

dumine ning nende omavaheline 
seostamine. Kui varem olid zoo-
loogia- ja geoloogiaväljapanekud 
eraldi, siis nüüd moodustavad nad 
terviku ning lisandunud on botaa-
nika- ja mükoloogiaekspositsioon. 
Juurde on tulnud ka päris uusi vald-
kondi, ilma milleta tänapäeva loo-
dusteadust ja keskkonnaharidust 
ette ei kujutaks, näiteks mikrobio-
loogia, ökoloogia ning inimtegevu-
se mõju keskkonnale.

Loome uusi võimalusi, sidusta-
des ekspositsiooni loodusteadusli-
ke infosüsteemidega: bioloogia val-
las PlutoF pilvega ja eElurikkusega 
ning geoloogias digiarhiiviga SARV. 

Nii on huviliste käsutuses vahetult 
muuseumisaalis kogu mitmekesine ja 
pidevalt täienev loodusinfo. Samuti 
vastupidi: eemalviibija saab infot näi-
tuse kohta. 

Uus püsinäitus paikneb kolmes 
suures saalis, kus varem asus zoo-
loogiaekspositsioon. Ruumi on saa-
dud juurde igasse saali rõdutasapinna 
ehitamisega. Ekspositsioon algab Maa 
ehituse ja geoloogiliste protsesside 
tutvustusega, millele järgneb elu 
arengulugu läbi geoloogiliste ajastute. 
Siin on vitriinides meteoriidid, kivi-
mid, mineraalid ja kivistised. 

Teises saalis on põhiteema täna-
päevane elurikkus. Selles saalis asu-
vad topised, mida paljud mäletavad 
varasemast zooloogiamuuseumist. 
Kolmanda saali põhiteema on kooslu-
sed. Siin on seitse dioraami tundrast 
kuni vihmametsani. Selles saalis asub 
ka muuseumi elavnurk, mille asukad 
on maod, kilpkonnad, kalad, ämbli-
kud ja teised elukad.

TÜ loodusmuuseumi ajakohasta-
mist kaasrahastab Euroopa regionaal-
arengu fond. 

Milline oli tänavune metsamarjasaak?
Taimi Paal 
marjateadlane

Selle aasta marja-
saagiga võib 
küll iga kori-

lane rahule jääda. 
Esimesena said valmis metsmaasikad, 
mida jätkus isegi moosimarjaks ja turu-
le. Ka muulukad olid tänavu prisked.

Mustikate saak hilines suhteliselt 
külma ja kuiva kevade tõttu tubli näda-
la, aga saak oli väga hea. Veel siia-
ni leidub lehitutel vartel mustikaid. 
Suurepärane mustikasaak oli Ukrainast 
kuni Kesk-Rootsi ja Soomeni. Lõuna-
ja Kesk-Soomes arvati olevat viimas-
te aastakümnete parim mustika-aas-
ta. Hea saagi said ka kultuurmustika-
kasvatajad, kelle põllud asuvad frees-
turbaväljadel. Mineraalmaal kasvataja 
marjapõõsad kannatasid kuivuse käes 
ja marjad jäid väheldaseks. 

Eesti parima veinimarja sinika 

saak oli väga ebaühtlane. Mõne raba 
sinikapõõsad olid täiesti marjade-
ta. Sinikas õitses sel aastal suhteli-
selt nigelalt. Siiski tahan marjahuvi-
lisi julgustada korjama sinikaid, mis 
pole sugugi halvem mari kui musti-
kas. Temast saab teha igasuguseid 

hoidiseid ja suurepärast koduveini.
Kaks viimast aastat olid päris head 

muraka-aastad. Murakas vajab tolmel-
dajaid ja kuna muraka õitsemise ajal oli 
ilm jahe, oli ka tolmeldajaid vähe. Kes 
murakamarju väga otsis, see midagi 
ikka leidis. Koduaia peenrail valmis aga 
suurepärane mesimurakasaak.

Pohlasaak oli nagu mustikasaak-
ki väga hea suurel alal. Meil valmisid 
ka pohlad põua tõttu nädal-paar hil-
jem ja nõmmemännikuis jäid marjad 
väheldaseks. Nii mõneski tavaliselt 
heas pohlapaigas oli saak väike. Pohli 
võib korjata veel oktoobriski. 

Ka jõhvikaid on meil sel aastal kül-
laga. Öökülmadeta sügisel võib jõh-

vikal käia pikalt. Tugev öökülm muu-
dab jõhvikad küll pehmemaks, aga 
korjata on siiski võimalik. 

Ainsana seisavad meil täiesti marja-
deta pihlapuud. See-eest oli mullu era-
kordne saak. Pihlakamarjadest toituvad 
röövikud on kolinud õuntele. Seetõttu 
on õunad täis õunakoi (Argyresthia 
conjugella) röövikute käike; veel hiljuti 
kutsuti õunakoid pihlakakoiks.

Eesti on pindalalt väike, kuid met-
samarjasaagi jagunemise järgi eri aas-
tail võiks meid pidada hiigelmaaks. 
Kord on marju palju Lõuna-Eestis, 
kord saartel, kord Põhja-Eestis. 
Päris metsamarjadeta jääme harva. 
Metsamarjasaaki mõjutavad muude 
tegurite kõrval tugevalt kevadised 
öökülmad. Viimaste aastate kõikuvad 
talvetemperatuurid on mõjunud hal-
vasti õiepungade arengule. Soe talv 
ärgitab pungi paisuma, mis lööb sega-
mini õiepungade normaalse arengu, 
ja marjasaak jääb nigelaks. 

elle aasta marja-
saagiga võib 
küll iga kori-

lane rahule jääda. 

saak oli väga ebaühtlane. Mõne raba 
sinikapõõsad olid täiesti marjade-
ta. Sinikas õitses sel aastal suhteli-
selt nigelalt. Siiski tahan marjahuvi-
lisi julgustada korjama sinikaid, mis 
pole sugugi halvem mari kui musti-
kas. Temast saab teha igasuguseid 
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Vanematel aegadel tunti harksabasid taevahoidjatena. 
Elegantse lennuga lindudele oli see väga sobilik nimetus. 
Viimaste aastate tähelepanekute järgi on nii must- kui ka 
puna-harksaba Eestimaa taeval järjest põhjalikumalt pilku 
peal hoidnud. 

Uku Paal

Tänavune aasta jääb Eesti lin-
nuvaatlejatele meelde kui 
sensatsiooniline röövlinnu-

aasta. Uskumatu kokkusattumus, et 
ornitoloogiaühingu korraldatud viu-
aastal leiti Eestile uue linnuliigina 
stepiviu (Buteo rufinus)! Peale selle 
vaadeldi Pärnu- ja Läänemaal aurin-
gi teinud raisakotkast (Aegypius 
monachus), mis oli selle liigi ühek-
sas vaatlus Eestis. Veebruarikuus – 
selle liigi vaatluse jaoks ootamatul 
aastaajal – sattus siia stepikotkas 
(Aquila nipalensis), alles 
teine Eestis kohatud 

isend. Kevadpoolaastal oli eelmis-
te aastatega võrreldes liikvel rekor-
diliselt palju stepi-loorkulle (Circus 
macrourus) ja must-harksabasid 
(Milvus migrans), puna-harksabal 
(Milvus milvus) tõestati Eestis esi-
mest korda pesitsemine.

Harksaba nägemine on meie lin-
nuvaatlejale alati põnev hetk, eriti 
kui tegemist on meie kahest liigist 
haruldasema – puna-harksabaga. 
Kuna see liik on Eestis eksikülaline, 
kontrollib kõik puna-harksaba vaatlu-
sed üle Eesti linnuharulduste komis-
jon. Aastail 1874–2015 on teda Eestis 
kohatud 54 korral (54 isendit + pesa-
poeg) [13].

Puna-harksaba levila kese on 
Euroopas: Hispaaniast ja Portugalist 
läänes kuni Ukrainani idas, põhja 
pool kuni Lõuna-Rootsini ja 
Ühendkuningrii gini ning lõunas kuni 

Lõuna-Itaa l iani . 
Kanaari saartelt 
ja suurest osast 
Põ hj a - A a f r i k a s t 
on see liik kadu-
nud. Roheneeme 
saartelt nüüdseks 

ilmselt juba välja surnud alamliigi 
M.  m.  fasciicauda taksonoomiline 
positsioon on olnud segane. Mõne 
autori meelest on tegu omaette liigi-
ga, osa ei pea teda aga isegi alamlii-
giks. Maroko populatsiooni seisund 
ei ole teada. 

Põhja pool pesitsevad puna-hark-
sabad tulevad talvitama peamiselt 

liigi levila lääneossa, lõuna pool 
pesitsevad asurkonnad on 

paiksed. Pesitsusareaali 
keskmes (Saksamaa, 

Harksabad – 
meie taevahoidjad

monachus), mis oli selle liigi ühek-
sas vaatlus Eestis. Veebruarikuus – 
selle liigi vaatluse jaoks ootamatul 
aastaajal – sattus siia stepikotkas 
(Aquila nipalensis(Aquila nipalensis( ), alles 
teine Eestis kohatud 

(Milvus milvus) tõestati Eestis esi-
mest korda pesitsemine.

giks. Maroko populatsiooni seisund 
ei ole teada. 

Põhja pool pesitsevad puna-hark-
sabad tulevad talvitama peamiselt 

liigi levila lääneossa, lõuna pool 
pesitsevad asurkonnad on 

paiksed. Pesitsusareaali 
keskmes (Saksamaa, 

Puna-harksaba esimene 
pesitsus Eestis tehti kindlaks 
tänavu kevadel
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Eestile lähimad puna-harksaba 
pesitsusalad asuvad Lätis ja Lõuna-
Rootsis. 

Fo
to

: D
FS

B D
E /

 fo
te

r.c
om

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Eesti loodus

Prantsusmaa, Hispaania, Portugal) 
on liigi arvukus alates 1990.  aasta-
test kahanenud, kuid näiteks Rootsis, 
Taanis, Poolas ja Ühendkuningriigis 
on populatsioonid suurenenud. Siiski 
ei suuda põhjapoolsete populatsioo-
nide kasv liigi üldist allakäiku korva-
ta. Euroopas pesitseb 2009. aasta hin-
nangu järgi 21 000 – 25 000 paari [2].

Eestile lähimad puna-harksaba 
pesitsusalad asuvad Lätis ja Lõuna-
Rootsis. Lätis on liik haruldane haude-
lind, kes pesitses pärast 1960. aastaid 
pika pausi järel taas alles 2010–2012 
riigi lääneosas. Praegusel ajal pesitseb 
Lätis hinnanguliselt kuni viis paari, 
peamiselt riigi edelaosas (Andris 

Klepers, suuline 
teade). Lõuna-Rootsi 

populatsioon on jõud-
salt suurenenud ja see 

kajastub ka Eestis tehtud 
vaatlustes: suur osa puna-
harksabadest (19 isendit) on 
meil vaadeldud Saaremaal. 
Väljasuremisohus olnud 
Rootsi asurkond on 

1970.  aastate 30–50 paarist kosunud 
nüüdseks ligikaudu 2600 paarini: tal-
vine kotkaste lisasöötmine on suu-
reks kasuks tulnud ka puna-harksaba-
le. Ojamaal (Gotlandil) ja Ölandil hin-
natakse arvukuseks praegu vastavalt 
15 ja 5 paari [20]. 

Peamised ohud puna-harksabale 
on mürgid, mida kasutatakse far-
miloomade ja jahilindude kahjuri-
te (hundid, rebased, vareslased jt) 
tõrjeks. Röövlindude mürgitamine 
Ühendkuningriigis on Euroopas hästi 
tuntud probleem [16]. Piirkonniti 
võib probleeme tekitada ka näri-
liste tõrjeks kasutatavate mürki-
de ehk rodentitsiidide kaudne mõju. 
Näiteks aastatel 2007–2008 heideti 
Hispaanias 500 000-hektarilisele alale 
1500 tonni rodentitsiididega töödel-
dud sööta, et vältida põld-uruhiire 
tekitatud kahjustusi [1]. 

Veel on ohtudena mainitud kokku-
põrkeid tuulegeneraatorite ja elektri-
liinidega, maastiku elurikkuse vaesu-
mist intensiivpõllumajanduse tõttu, 
metsade hävimist, jahti (probleem 
peamiselt Prantsusmaal), muutusi 

prügikäitluses (vähenenud on raibe-
te kättesaadavus) ja hukkumist auto-
liikluse tõttu [21]. Nagu näha, on siin 
juttu samadest teguritest, mis seavad 
ohtu ka paljud teised röövlinnud.

Puna-harksaba menüü on lai. 
Peamiselt süüakse raipeid, pisiime-
tajaid ja linde, vähemal määral putu-
kaid, kahepaikseid ning roomajaid. 
Mõlemale harksaba-liigile on lihtsaks 
saagiks teedel hukkunud loomad. 

Puna-harksaba pesitseb mosaiiksel, 
põldude ja metsadega vahelduval kul-
tuurmaastikul. Kuigi ta elutseb sageli 
asulate lähedal, pole ta nii suur inim-
kaasleja kui must-harksaba. Kurnas on 
puna-harksabal üks kuni neli muna. 

Põhjapoolsed pesitsejad liiguvad 
augustist novembrini talvitusaladele 
Prantsusmaale ja Ibeeriasse, harva ka 
Põhja-Aafrikasse. Kevadränne kestab 
veebruarist aprillini. Eestis on vara-
seimat isendit kohatud 30.  jaanua-
ril 2015 Saaremaal Säärel. Märtsis 
on liik juba sagedasem (viis vaat-
lust). Sügisesi vaatlusi on Eestis vähe. 
Septembrist on kaks teadet ja hili-
seim vaatlus pärineb 12.  oktoobrist 
1966 (Pärnu). 

Eesti pesitsusfaunasse oli puna-
harksaba juba kaua oodatud. Sel 
aastal õnnestuski Tarmo Teppel 
Valgamaalt Läti piiri äärest leida 
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Puna-harksaba teadaolevate 
vaatluste arv maakonniti

enne
21. saj 21. saj

Saare 7 13

Tartu 7 3

Pärnu 7 1

Harju 3 1

Hiiu 3

Lääne 1 2

Valga 1 2

Ida-Viru 1

Lääne-Viru 1

Petseri 1

KOKKU 29 25
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Puna-harksaba (pildil) on siluetilt palju 
saledam kui must-harksaba. Tiivad on 
pikad ja silma torkab viis labahoosule 
tippu (mitte kuus nagu must-harksa-
bal). Saba on väga punase tooniga ja 

sügava hargiga. Tiiva alapoole „aknad“ 
on puhasvalged. Tumedad kõhutriibud 
ja hele iiris viitavad vanalinnule. Antud 

juhul võib olla tegemist kaheaastase 
linnuga, kuna sabaalused kattesuled 
on väga heledad ja alatiiva kattesul-

gedel tunduvad olevat heledad tipud. 
Hispaania, juuli 2014
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puna-harksaba pesa. Paar asustas jõe-
luha servas asuvat väikest männituk-
ka ja männile rajatud pesas oli kasva-
mas vähemalt üks poeg.

Must-harksaba on kolme kuni 
viie alamliigina levinud Euroopas, 
Aasias, Loode-Aafrikas, Austraalias 
ja Okeaanias. Maailmas väga laialt 
levinud röövlinnuna on tema arvu-
kuseks eri allikate põhjal pakutud 
üks kuni kuus miljonit isendit. Kuigi 
arvukus veidi kahaneb, ei ole see liik 
oma suure levila tõttu nii suures ohus 
kui ta punane suguvend. Euroopas 
pesitseb hinnanguliselt 64  000 – 
100 000 paari. [2]. Soomes hinnatak-
se paaride arvuks 10–25 [19] ja Lätis 
hinnati 2012. aastal paaride arvuks 
20–40 [21]. Rootsis pesitseb paar-
kümmend paari, peamiselt maa lõu-
naosas Skånes ja Södermanlandis [7].

Maailmas ringi rännanud linnu-
vaatlejale seostuvad must-harksabad 
lõunamaa räpase külamaastikuga, 
kuna nad otsivad sageli asulate lähe-
dal raipeid ja toidujäätmeid. Väga 
mitmesuguse toiduga kohaneva lii-
gina sööb ta ka pisiimetajaid, linde, 
kalu, kahepaikseid, putukaid ja teisi 
loomi, kuigi raipetoidul on oluline 
roll. Seetõttu on linnaelu moderni-
seerumine (eelkõige muutused prügi-
majanduses) selle liigi arvukust piir-
konniti (India, Türgi) vähendanud. 
Oht on ka raibete mürgitamine, jaht, 
kokkupõrked elektriliinidega ja inim-
kaaslevale liigile omane keskkonna-
mürkide kuhjumine organismi.

Euroopa must-harksabad talvita-
vad Sahara-taguses Aafrikas ja Lõuna-
Aasias. Väiksematel laiuskraadidel 
levinud populatsioonid on paikse-
mad. Rändeperiood erineb piirkonni-
ti: sügisel juulist oktoobrini ning keva-
del veebruarist maini. Eestis on vara-
seimat saabujat kohatud 22.  märtsil 
1985 Kilingi-Nõmmel. Märtsis on liik 
haruldane (vaid kolm vaatlust) ja tüü-
piline saabumisaeg on aprilli teine pool. 
Viimaseid isendeid kohatakse sep-
tembri lõpus, harvem oktoobris (neli 
vaatlust). Hiliseimat isendit on kohatud 
18. oktoobril 1953 Piilsis. Novembrist 
vaatlusinfot pole, kuid üks vaatlus on 
teada detsembrist (vt allpool).

Pesitsuspaigad erinevad samuti 
piirkonniti, asudes sageli asulate lähe-
dal ja lausa suurlinnades. Euroopas 
kohtab seda liiki sageli sama ilme-
ga elupaikades kus puna-harksaba-
gi: metsatukkadega vahelduval põl-
lumajandusmaastikul. Sageli eelis-
tatakse veekogude lähe-
dust (mõnel pool isegi 
haig ru- ja kormorani-
kolooniaid), kust on 
võimalik kala hankida. 
Pesa tehakse puu otsa, 
kaljule, elektripostile 
või muule ehitisele, kur-
nas on kaks kuni neli muna. 
Suure asustustihedusega ala-
del võib must-harksaba pesit-
seda ka seltsinguliselt ning moo-
dustab seal (näiteks Lõuna-Aasias) 
suuri ööbimiskogumeid, kuhu võib 
kokku tulla tuhandeid isendeid [6]. 

Kuigi must-harksaba on Eestis 
kohatud üha sagedamini, ei ole 
meil selle liigi kohta avaldatud 
ühtegi põhjalikumat ülevaadet. 
Proovin kokku võtta vaatlusand-
med, mis on saadud maaülikoo-
lis asuvast Eerik Kumari kartotee-
gist, vaatlejatelt, e-Elurikkuse and-
mebaasist, Eesti 
ornitoloogia-
ühingu vaatlus-
kaartidelt, Lem-
ming Rootsmäe 
koostatud fenoloo-
giakokkuvõtetest ja teistest kirja-
likest allikatest. Andmete analüüsi 
raskendab teabe puudulikkus: vahel 
on märkimata täpne vaatluskoht, aeg 
või mõni muu tähtis detail. 

Must taevahoidja oli tuttav juba 
Eesti ornitoloogia pioneeridele. 
Oskar Kochi munakogus leidus kuus 
Põhja-Eestist kogutud täpse leiutea-
beta munakurna 19.  sajandi lõpust. 
1886. ja 1878. aastast on teada muna-
kurnad Lääne-Virumaalt Sagadi lähe-

dalt ja Läänemaalt 
Kirimäe lähedalt. 
1885.  aastast on 
pesitsusele viitavaid 
vaatlusi Valgamaalt 
Hellenurme lähi-

konnast ning 1896.  aastast Lääne-
Virumaalt Lehtse kandist. Baltisaksa 
ornitoloogi Valerian Russowi 
(1842–1879) sõnul pesitses liik Ida-
Baltikumis üksnes Peipsi järve ja 
Narva jõe ääres, 1870.  aastatel korra 
ka Haaslavas Tartu lähedal [18]. 

Seega oli must-harksaba üle-eelmi-
se sajandi lõpus meil harv, kuid 

korrapärane pesitseja. 
Järgnenud ajavahemi-

kul, kuni 1930.  aastateni, 
on teada vaid üksikud 

leiud. Kumari kartotee-
gis leidub 1911.  aas-

tast pärit Oskar 
Kochi märge, et 

liik pesitseb 
Narva jõe piir-
konnas, kuid 
mujal Eestis 
on harv, 
ja Mihkel 
Härms on 
1927.  aas-
tal teatanud, 
et „[must-
h a rk s ab a ] 

Must-harksabal on ka oma 
elu teisel kevadel vanalin-
dudega võrreldes endiselt 

kontrastsem näomask, 
heledam alatiiva „aken“ ja 

alapoolel on näha heledad 
pikitriibud. Ristna, Hiiumaa, 

14. mai 2010

Euroopa must-harksabad talvitavad 
Sahara-taguses Aafrikas ja Lõuna-
Aasias.
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elutseb haudelinnuna vähesel arvul 
Kirde-Eesti suuremais metsis veekogu-
de läheduses” [8]. 

Ka Johannes Lepiksaare vaatlu-
sed 1935. ja 1936.  aastast kinnita-
vad, et tol ajal oli see liik Narva jõe 
piirkonnas sage. Lepiksaar ja Mait 
Zastrov hindasid 1963.  aastal ilmu-
nud ülevaates 1930.–1940.  aastate 
Eesti asurkonna suuruseks kuni viis 
haudepaari [12]. Samasse perioodi 
jääb ka erakordne vaatlus väga hili-
sest must-harksabast, nimelt lasti üks 
Saksamaal rõngastatud isend 1931. 
aasta detsembri alguses Harjumaal 
Pikaveres. 

Esimene tõestatud pesitsemi-
ne 20. sajandil on pärit Tartumaalt 
Käreverest, kus 1936. aastal leiti poja-
ga pesa. Kuni 1950.  aastate lõpuni 
kohati kõnealust liiki Eestis üksik-
isenditena peaaegu igal aastal, kuid 
pesitsusele viitavaid vaatlusi oli har-
vem: 1940.  aastal nähti paari tegut-
semas Võhandu keskjooksul ja 
1943.  aastal Eesti-Vene piiri lähe-
dal Pljussa jõe piirkonnas, 1944. aas-
tal kohati viit isendit Ida-Virumaal 
Soldinas, 1947. ja 1948. a leiti muna-
dega pesad Laimetsas Järvamaal, 
1948.  a tegutses paar Jõgevamaal 
Kivijärve lähedal, 1949. a märgati 
kahte paari Valgamaal Koiva 
jõe piirkonnas, 1952.  a 
ühte paari Harjumaal 
Aegviidus ja kolme 
isendit Harjumaal 
Vetlas, 1953.  a 
t e g u t s e s 
üks paar 

Valgamaal Pühajärve ääres. 1954. 
aastal väitis Kumari, et must-hark-
saba on „Eesti NSV-s lokaalselt levi-
nud rändlind, pesitseb vähesearvuli-
selt“ [9]. Vaatlusinfot olen leidnud 41 
isendi kohta. 

1960. aastatest pole teada ühtegi 
pesitsusele viitavat teadet ja vaatlusi 
(14 isendit) on mitu korda vähem kui 
eelneval kümnendil. 

1970.  aastatel vaatluste hulk (30 
isendit) taas suurenes: enamjagu vaat-
lusinfost pärineb esimese linnuatla-
se välitööde perioodist. 1974. aastast 
on teade ebaõnnestunud pesitsuse 
kohta Harjumaalt Sõrve lähedalt. Tiit 
Randla 1976. aastal avaldatud üle-
vaate järgi on liik: „  ..  vähearvukas, 
paiguti haruldane haudelind, kelle 
arvukust võib hinnata 20–30 paari-
le ..” [14]. 1985. aastal on sama auto-
ri hinnang arvukusele 10–15 paari 
[15]. Vaatlusstatistikaga kõrvutades 
võib aga mõlemaid Randla arvu-
kushinnanguid pidada väga umb-
kaudseks: Eesti linnuatlase välitöö-
del 1976–1982 registreeriti korri-
geeritud andmeil kindel pesitsemi-
ne ühes, võimalik pesitsemine viies 

10 x 10 km linnuatlase ruudus, veel 
kümnes ruudus oli eeldatavasti vaa-
deldud mittepesitsevaid isendeid. 
Ainus pesitsusjuhtum pärineb aas-
tast 1980, kui Viljandimaalt Õisu 

lähedalt leiti hallhaigru koloo-
niast must-harksaba pesa 

kahe munaga. Pesa 
jäeti maha.

Must-harksaba teadaolevate 
vaatluste arv maakonniti

enne
21. saj

21. saj

Pärnu 19 60

Lääne 12 45

Harju 28 28

Tartu 15 34

Saare 3 41

Hiiu 23

Ida-Viru 9 13

Valga 11 8

Viljandi 10 5

Lääne-Viru 4 7

Võru 5 5

Rapla 2 7

Järva 2 6

Jõgeva 2 4

Põlva 2 4

KOKKU 124 290

1943.  aastal Eesti-Vene piiri lähe-
dal Pljussa jõe piirkonnas, 1944. aas-
tal kohati viit isendit Ida-Virumaal 
Soldinas, 1947. ja 1948. a leiti muna-
dega pesad Laimetsas Järvamaal, 
1948.  a tegutses paar Jõgevamaal 
Kivijärve lähedal, 1949. a märgati 
kahte paari Valgamaal Koiva 
jõe piirkonnas, 1952.  a 
ühte paari Harjumaal 
Aegviidus ja kolme 
isendit Harjumaal 
Vetlas, 1953.  a 
t e g u t s e s 
üks paar 

kaudseks: Eesti linnuatlase välitöö-
del 1976–1982 registreeriti korri-
geeritud andmeil kindel pesitsemi-
ne ühes, võimalik pesitsemine viies 

10 x 10 km linnuatlase ruudus, veel 
kümnes ruudus oli eeldatavasti vaa-
deldud mittepesitsevaid isendeid. 
Ainus pesitsusjuhtum pärineb aas-
tast 1980, kui Viljandimaalt Õisu 

lähedalt leiti hallhaigru koloo-
niast must-harksaba pesa 

kahe munaga. Pesa 
jäeti maha.

Must-harksaba pesitsusi ei ole sel 
sajandil Eestis märgatud
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Haruldused

|548|  

Üldine vaatluste 
üldarv 1980. aastatel (22 isen-

dit) ei erine kuigivõrd eelmise küm-
nendi omast. 

1990. aastatel vaatluste arv taas 
natuke vähenes (17 isendit), kuid 
1992.  aastal tõestati pesitsemine 
Pärnumaal Tolkuse raba lähedal, kus 
pesas oli kaks poega [11]. 

2000. aastatest alates on vaat-
luste hulk hüppeliselt suurenenud. 
Selle sajandi esimesel kümnendil 
on teateid vähemalt 115 isendi koh-
tamisest. Viimased hinnangud [4, 
5] ometi haudepaaride arvu ei anna 
ning liiki peetakse läbirändajaks ja 
juhuslikuks haudelinnuks. On vei-
der, et vaatlusi on väga palju, aga 
hoolimata üksikjuhtudel vaadeldud 
suvisel ajal tegutsenud paaridest 
(eElurikkuse järgi: 2007 Tartumaa 
Aardla, 2008 Viljandimaa Olustvere, 
2010 Harjumaa Juminda nina, 2010 
Hiiumaa Vaemla, 2011 Järvamaa 
Röa ja Harjumaa Jõelähtme, 
2014 Läänemaa Keskvere, 2015 
Pärnumaa Lehtmetsa ja teadma-
ta paik Järvamaal) ei ole sel sajan-
dil teada kindlaid pesitsusjuhtu-
meid. Viimase kuue aasta jooksul 
on kohatud vähemalt 177 must-
harksaba isendit, mis ilmestab jät-
kuvat kasvusuundumust.

Seega võib üldistada, et 19. sajan-
di lõpus oli must-harksaba meil Ida-
Eestis harv, ent korrapärane pesit-
seja, kuid eelmise sajandi kahel esi-
mesel kümnendil arvukus vähenes. 
Uuesti sagenesid vaatlused ajavahe-
mikul 1930. aastatest kuni 1960. aas-
tate keskpaigani, seejärel arvukus 
pisut vähenes kuni 2000.  aastateni, 
millest alates on liigi arvukus taas 
suurenenud. 

Viimase viie aasta jooksul on vaat-
lusi olnud rekordiliselt palju, ehkki 
tõestatud pesitsusjuhte pole olnud 
1992.  aastast alates. Üksnes linnu-
vaatlejate võrgustiku, oskuste ja 
varustuse paranemine sellist vaatlus-
te hulga kasvu täielikult ei seleta, 
aga mõjutab kindlasti. Arvatavasti 
on selle väga laialt liikuva ja elupaiga 
suhtes vähenõudliku liigi pesa siiski 
raskem leida, kui oskaks arvata.

Kaht harksabaliiki eristada võib olla 
mõnelegi linnuvaatlejale raske, kuigi 
tänapäeva määrajates on teemat hästi 
käsitletud. Linnuharulduste komisjon 
ootab puna-harksabade kohta fotosid 
või põhjalikke kirjeldusi, kus on mär-
gitud võimalikult palju eristustunnu-
seid: saba kuju, väljaulatuvate labahoo-
sulgede tippude arv (ehkki sulgivatel 
lindudel võib mõni hoosulg puududa), 
värvuse, eriti tiiva alapoole üksikasja-
lik kirjeldus. Ka linnu vanust on heades 
oludes võimalik määrata ja seda peaks 
proovima teha. Harksabadel tuleb 
harva ette ka omavahelisi hübriide ja 
must-harksaba on ristunud hiireviuga.

Kui kohatud harksabal on välimu-
ses isendit selgelt eristavaid tunnu-
seid (näiteks tiivas või sabas sulgimis-
auke ja katkisi suletippe), siis tasub 
needki üles märkida, eriti kui neid ei 
ole fotol näha. Nii saab selgitada, kas 
eri kohtades nähtud isend võib olla 
sama lind. Näiteks 2012. aasta 1.  juu-
nil Hiiumaal ja 4.  juunil Sõrve linnu-
jaamas kohatud puna-harksaba õnnes-
tus just fotode põhjal hinnata samaks 
isendiks. Nii puna- kui ka must-hark-
saba puhul võiks pikemalt peatuvaid 
isendeid ja paare põhjalikumalt jälgi-
da, et märgata pesitsust. 

Autor tänab Andris Klepersit, Eerik 
Leibakut, Riho Marjat, Margus ja 
Sigrid Otsa ning JüriKarl Seimi.

Võrreldes puna-hark-
sabaga on tüüpiline 
must-harksaba (pildil 
vanalind, st üle kahe aasta vana lind) 
üldvärvuselt tumedam, vaevumärga-
tava sabahargiga, tagasihoidlikumate 
labatiiva „akendega“. Tiivatipp on laiem 
ja silma torkab kuus labahoosule tippu. 
Tiivad ja saba on lühemad kui puna-

harksabal. Võrreldes noorlinnuga ei 
ole vanalinnu kõhusulestikus 

heledaid pikitriipe ja tiiva-
mustrid ning näomask on 

vähem kontrastsed

Selle must-harksaba 
vanalinnu võib ker-
gesti puna-harksaba-

ga segi ajada, kuna 
linnul on väga 
punakas keha-

sulestik, puuduvad 
keskmised tüürsu-

led jätavad mulje 
sügavast saba-
hargist ja vasa-
kust tiivas on 
kuues labahoo-
sulg murdunud. 

Seda laadi isendid 
ei ole haruldased. 

Hispaania, juuli 2014

Must-harksaba aetakse 
vahel segi sulgiva emase 

roo-loorkulliga (pildil), 
eriti kui linnu sabast 
puuduvad keskmised 
tüürsuled. Antud 
juhul on selgesti näha 
emasele roo-loorkullile 
omased õlgkollane 

pea ja ühtlaselt 
tume labatiib 

harksabal. Võrreldes noorlinnuga ei 
ole vanalinnu kõhusulestikus 

heledaid pikitriipe ja tiiva-
mustrid ning näomask on 

vähem kontrastsed

Selle must-harksaba 
vanalinnu võib ker-
gesti puna-harksaba-

ga segi ajada, kuna 
linnul on väga 
punakas keha-

sulestik, puuduvad 
keskmised tüürsu-

led jätavad mulje 
sügavast saba-
hargist ja vasa-
kust tiivas on 
kuues labahoo-
sulg murdunud. 

Seda laadi isendid 
ei ole haruldased. 

Hispaania, juuli 2014

Must-harksaba aetakse 
vahel segi sulgiva emase 

roo-loorkulliga (pildil), 
eriti kui linnu sabast 
puuduvad keskmised 
tüürsuled. Antud 
juhul on selgesti näha 
emasele roo-loorkullile 
omased õlgkollane 

pea ja ühtlaselt 
tume labatiib 

Kuidas harksaba ära tunda?

Nagu nimigi ütleb, eris-
tab harksabasid teistest 
röövlindudest „hargi-

kujuline“ saba: saba tagaserv on 
nõgus. See lihtne reegel ei pea 
siiski alati paika, saba kuju võib 
muutuda olenevalt sulgimisjär-
gust ja must-harksabal ka saba 
asendist. Mõlemale harksabalii-
gile on tüüpiline elegantne len-
nustiil ning heledad tiivapanee-
lid tiibade ülapoolel; liuglennul 
hoitakse tiibu tavaliselt kergelt 
allapoole kaardus. Siinse kirju-
tise fotod illustreerivad natuke 
raskusi, mida tuleb ette hark-
sabade määramisel.

Haruldused

Üldine vaatluste 
üldarv 1980. aastatel (22 isen-

dit) ei erine kuigivõrd eelmise küm-
nendi omast. 

1990. aastatel vaatluste arv taas 
natuke vähenes (17 isendit), kuid 
1992.  aastal tõestati pesitsemine 
Pärnumaal Tolkuse raba lähedal, kus 
pesas oli kaks poega [11]. 

Võrreldes puna-hark-
sabaga on tüüpiline 
must-harksaba (pildil 
vanalind, st üle kahe aasta vana lind) 
üldvärvuselt tumedam, vaevumärga-
tava sabahargiga, tagasihoidlikumate 
labatiiva „akendega“. Tiivatipp on laiem 
ja silma torkab kuus labahoosule tippu. 
Tiivad ja saba on lühemad kui puna-

harksabal. Võrreldes noorlinnuga ei harksabal. Võrreldes noorlinnuga ei 
ole vanalinnu kõhusulestikus 

heledaid pikitriipe ja tiiva-
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Sotsiaalse linnuna võib must-harksaba koguneda suurtesse parvedesse. 
Guwahati, India, 2010. a kevad 

See noor, ühe talve vanune 
must-harksaba on sulgimise 
käigus oma tüüpilise tiiva-
otsa ja saba profiili kao-

tanud. Linnul on näha 
liigiomased must mask 
ja labahoosulgede alu-

sel valge laik. 
Noorlinnu 
kõhul on 
heledad 

pikitriibud 
ja näomask 

on silmatorkavam kui 
vanalindudel. Jõelähtme, 

Harjumaa, 14. august 2011

Mõlemal harksabaliigil 
moodustub tiiva ülapoole 
kattesulgedest selge hele-

dam paneel. Ühe talve 
vanune must-harksaba 

Hiiumaal Ristnas 
14. mail 2010
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Taimed

Oktoobrikuus on sobiv aeg minna sohu jõhvikaretkele. 
Pealegi leidub tänavu kuremarju võrdlemisi palju. Üksiti 
tuleb tunda heameelt selle üle, et Eestimaal on jõhvikasoid 
piisavalt: tervistava talvevaru saab heal saagiaastal kokku 
noppida peaaegu igast Eesti kandist.

Taimi Paal

Harilik jõhvikas (Oxycoccus 
palustris Pers.) kuulub koos 
mustika perekonnaga sugu-

konda mustikalised (Vacciniaceae). 
Ent mõnedes taimesüsteemides võib 
teda leida hoopiski kanarbikuliste 
sugukonnast (Ericaceae). Tema ladi-
nakeelne nimetus tähendab tõlkes 
haput marja, mis kasvab soos: oxys 

’terav, hapu’; coccos ’mari’; palust
ris viitab sellele, et liik kasvab soos. 
Rahvas teab meil harilikku jõhvikat 
veel teiste nimetuste järgi, nagu kure
mari, pluukna, karbala ja rabamari.

Viimastel andmetel on jõhvika 
(Oxycoccus) perekonnas vaid kolm liiki: 
suureviljaline jõhvikas (O.  macrocar
pos), harilik jõhvikas (O.  palustris) ja 
väike jõhvikas (O.  microcarpus). Veel 
hiljuti arvati olevat ka neljas liik hage-

rupi jõhvikas (O. hagerupii), aga nüü-
disaegsete uurimismeetodite järgi on 
tegu siiski heksaploidse hariliku jõh-
vikaga [3]. USAs ja Kanadas kehtivas 
taimesüsteemis kuuluvad jõhvikalii-
gid mustika perekonda. Seega on hari-
liku jõhvika nimetus seal Vaccinium 
oxycoccos.

Vähesed teavad, et meil kasvab 
soodes kõiki kolme liiki jõhvikaid. 
Suureviljalist jõhvikat leidub loodu-
ses küll vaid mõnekümnel ruutmeet-
ril Männikjärve rabas, kuhu ta on 
istutatud juba enne Teist maailmasõ-
da. Tooma soojaamas prooviti tollal 
kasvatada nii Ameerikast pärit mus-
tikaliike ja nende sorte kui ka suure-
viljalist jõhvikat.

Jõhvika perekonda kuuluvad igi-
haljad lamavate vartega puhmastai-
med, kes kasvukohana vajavad märga 
happelist pinnast. Põhiliselt kasvavad 
nad tundra-, metsatundra- ja taiga-
vööndi soodes ja rabades.

Jõhvika marjad võivad suuresti eri-
neda. Harilik jõhvikas eelistab val-
gusrikkaid hõreda taimkattega niis-
keid tarnasoid, kuid kasvab ka lopsa-
ka turbasamblakattega siirdesoodes 

|550|  

Jõhvikal 
on imeväge

Kevadel kattuvad rabamättad jõhvika valkjasroosade kurepead meenutavate õitega
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ja rabades. Varjulistes rabametsades 
kasvatab ta lopsaka varrestiku, aga ei 
vilju või viljub halvasti. Rabade kesk-
osades, kus toitumisolud on kasinad, 
jäävad ka jõhvikamarjad väikeseks. 
Taim vajab happelist kasvupinnast, 
mille pH jääb vahemikku 2,7–4,5.

Kõiki jõhvika perekonda kuulu-
vaid liike iseloomustab suur liigisise-
ne muutlikkus. Hariliku jõhvika mar-
jade mitmekesisust isegi ühe kasvu-
koha piires on põhjalikult kirjelda-
nud Soome teadlane Olavi Ervi [2]. 
Hiljem on sama teemaga tegelnud 
Rauno Ruuhijärvi ja Henn Vilbaste 
ning Aleksei Tšerkassov [6, 8]. 
Kõnealuseid marju on koguni liigi-
tatud kuju järgi. Eri kloonide marjad 
võivad erineda nii kuju ja suuruse kui 
ka värvuse ja keemilise koostise poo-
lest. Nende värvus võib olla mustjas-
punane, pruunikaspunane, helepuna-
ne ja roosakas, isegi täpiline. 

Hariliku jõhvika suur muutlikkus 
tuleneb tõenäoliselt eri kromosoo-
miarvuga rasside olemasolust. Levila 
piires kõige tavalisema tetraploidse 
jõhvika (2n = 48) kõrval on leitud ka 
selliseid taimi, kelle kromosoomide 
arv on 24, 36, 52, 54, 56, 64, 90 või 112 
[3]. Aleksei Gorbunov Novosibirski 
botaanikaaiast kogus hariliku jõhvika 
taimi ka meie soodest ja tegi kindlaks, 
et eri kromosoomiarvuga taimed on 
omased Eestilegi.

Kuremarja koostist on palju uuri-
tud. Harilik jõhvikas on väärtuslik 
taim, kelle marjade keemilist koos-
tist on üsna põhjalikult analüüsitud. 
Ühe ja sama ühendi sisaldus marja-
des võib märkimisväärselt erineda nii 
levila kui ka ühe kasvukoha eri kloo-
nide vahel [1].

Hariliku jõhvika marjad sisal-
davad 2,1–4,9% happeid, 2,4–6,6% 
suhkruid ja 0,2–1,4% pektiini. 100 
grammis marjades võib olla 6–77 mg 
C-vitamiini, 132–790  mg antotsüa-
niini, 154–840  mg leikoantotsüanii-
ni, 160–579  mg katehhiine ja 293–
578  mg flavonoide. Koostises leidub 
ka K-vitamiini: 0,8–1,1%, samuti saab 
kuremarjast B1-, B2-, B3-, B6-, B9- ja 
PP-vitamiini. 

Orgaanilistest hapetest on jõhvi-
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Sügiseks arenevad jõhvikaõitest mahlased marjad, millest igaüks sisaldab paari-
kümmend pruuni seemet

Jõhvikaistandus Marjasoo talus Võrtsjärve lähedal. Talu tegeleb happelist mulda 
vajavate marjade kasvatusega, põllud on rajatud ammendatud freesturbaväljadele 
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Taimed

ka marjades kõige rohkem sidrun-
hapet (1,8–3,3%), kuid leidub veel 
õun-, bensoe-, klorogeen- ja triter-
peenhapet. Makro- ja mikroelemen-
tidest sisaldub neis kaaliumi, läm-
mastikku, fosforit, rauda, mangaani, 
vaske, koobaltit ja joodi [7]. Marjade 
keemiline koostis võib aastati üsna 
palju erineda.

Vana ja tõhus ravivahend. Vene 
arst Grigori Gorjanski tõestas juba 
19. sajandi lõpul, et jõhvikamahl hävi-
tab koolerapisikuid paremini kui klas-
sikalised koolerarohud kasetökat ja 
karboksüülhape. 

Hariliku jõhvika marjadega on ravi-
tud mitmeid haigusi: neeru- ja põiehai-
gusi, suhkruhaigust, malaariat, kosuta-
tud äsja sünnitanut ja raskest haigu-
sest paranejat, antud tuberkuloosihai-
gele. Purustatud marjadega on pleegita-
tud pigmendilaike ning jõhvikapudruga 
määritud pead, et vabaneda täidest ja 
tingudest. Tambitud jõhvikaid on pruu-
gitud lamatiste ja kuiva ekseemi korral. 

Jõhvikamahlaga raviti neid, kes 
olid saanud mürgituse taimedest või 
seebikivist. Jahe mahl on tuntud kui 
palavikualandaja, samuti mõjub see 
hästi alanenud maohappesuse korral, 
ergutades mao talitlust. 

Angiini, palaviku ja liigesereuma 
puhul on tarvitatud meega segatud 
jõhvikaid. Kuremarjadega sai leeven-
dada peavalu, eriti pärast vingumür-
gitust. Jõhvikatest oli abi ka kõrgve-
rerõhktõve ja veresoonte lupjumise 
korral, üksiti aitasid need parandada 
soolestiku tööd [8].

Meremehed tavatsesid jõhvi-
kad tünnides merele kaasa võtta: 
C-vitamiinirikkad marjad aitasid väl-
tida skorbuuti. On teada, et Hollandis 
Tershellingi neeme ligiduses tormi 
kätte sattunud laevalt merre pudene-
nud jõhvikalaadung pani aluse suu-
reviljalise jõhvika populatsioonile 
Euroopas.

Praegusajal on jõhvikast tehtud 
mitmesuguseid tablette, näiteks põie-
põletiku vastu. Hoopis paremini toi-
mib purustatud jõhvikamarjadest 
jook või tasub lihtsalt süüa marju – 
need on ka märksa odavamad moo-
dused. 

1980. aastate lõpus tõestati 
Venemaal loomkatsetega, et jõhvi-
kamarjades leiduvad ühendid pär-
sivad vähirakkude kasvu, kuid riigi-
korra muutuste tõttu jäi uurimine 
katki. Alles hiljuti on hakatud jõhvi-
ka vähivastast toimet taas tõsisemalt 
uurima.

Saagirohke jõhvikasoostik on 
Emajõe-Suursoo. 1950. aastate 
lõpus ja 1960. aastate alguses alanud 
intensiivne soode kuivendamine sea-
dis ohtu paljud jõhvika kasvukohad. 
Marjataimedest kannatasid eelkõige 
rabamurakas ja jõhvikas. 

Ilmnenud probleemi tõttu algatasid 
Nigula looduskaitseala töötajad 1965. 
aastal soode inventuuri, et taotleda 
hiljem kaitset vähemalt neile soodele, 
mis on rikkaliku jõhvikasaagiga. 

Läbi käidi ligi 200 000 hektarit soid 
ja määrati nende jõhvikavarud. Töö 
kestis aastaid. Looduskaitsjate toetu-
sel võeti 1973.  aastal kaitse alla 2,4% 
soodest, millest 22  705 hektarit olid 
väärtuslikud jõhvikasood. Nende 
soode jõhvikasaagiks arvutasid Nigula 
looduskaitseala töötajad 5965 tonni, 
keskmine hektarisaak ulatus 250 kilo-
grammini. Parimatest soo-osadest 
võis heal marja-aastal korjata isegi ligi 
tonn marju hektarilt [8].

Meie suurim (5280  ha) ja võrd-
lemisi saagirohke jõhvikasoostik on 
Emajõe-Suursoo, kus jõhvika loo-
duslik varu ulatub hinnanguliselt 
2155 tonnini. Järgnevad Muraka, 
Agusalu, Laeva, Meelva, Matka, 
Letermu ja Narva Kõrgsoo [8]. 
Marjavaesemad on Põhja- ja Loode-
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Jõhvikas on tuntud ka kultuurtaimena, kellest on aretatud hulgaliselt sorte. Suureviljalise jõhvika sorte on paarsada, näiteks ’Early 
Black’ ja ’Ben Lear’. Hariliku jõhvika sortidest tasub esile tuua Henn ja Juta Vilbaste kasvatatud sorte ’Virussaare’, ’Maima’ ja ’Nigula’ 
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Eesti ning Lääne-Eesti saared.
Henn Vilbaste andmeil korjati 

1960.–1970. aastatel jõhvikasaagist 
ära ligi 70%. Toonased soodsad kok-
kuostuhinnad innustasid madalapal-
galisi inimesi jõhvikahooajal puhkust 
võtma ja müügiks marju korjama. 
Riiklikud kokkuostupunktid varusid 
tavaliselt 400–800 tonni marju. Väga 
headel marja-aastatel (1964 ja 1971) 
osteti kokku peaaegu 1300 tonni 
kuremarju [5].

Jõhvikamarju varuti ka Eesti vaba-
riigis kahe sõja vahelisel ajal. Nii on 
teada, et marju veeti isegi Eestist välja: 
aastatel 1929–1939 eksporditi 1954 
tonni jõhvikaid. Tähtsaimad kauban-
duspartnerid olid Saksamaa, USA, 
Läti, Inglismaa ja Prantsusmaa [4].

Praegusajal varuvad kokkuostufir-
mad jõhvikat üsna vähe, kuna USA ja 
mõnede teiste riikide suureviljalise 
jõhvika istanduste saak katab suure 
osa maailma jõhvikamarjade vaja-
dusest. Paraku ei ole Euroopas tuge-
vat traditsiooni pruukida harilikku 
jõhvikat toiduks. Suurim tarbija on 
siiani Venemaa. Eesti jõhvikavaru 
võiksid perefirmad märksa rohkem 
kasutada, tehes neist omalaadseid 
hoidiseid.

Eestis on aretatud mitu jõhvika-
sorti. Tänu Henn ja Juta Vilbastele 
on harilikust jõhvikast saanud Eestis 
kultuurtaim. Rabade inventuuri käi-
gus kogutud 760 vormist said viis sor-
dinimetuse. Hiljem lisandus veel üks 
seemik, mille Vilbasted olid kasvata-
nud Tartu konservitehases jõhvika-
marjade hulgast leitud hiigeljõhvika 
seemnest.

Vilbasted nimetasid sordid nende 
rabade järgi, kust kloon oli kat-
sesse toodud. Nõnda on meil sor-
did ’Virussaare’, ’Maima’, ’Nigula’, 
’Kuresoo’, ’Soontagana’ ja Tartu kon-

servitehasest jõhvikamarjade seast 
pärit marja järgi sort ’Tartu’.

Sordid on säilinud suuresti tänu mar-
jakasvataja Toomas Jaadlale, kes kasva-
tab neid oma istanduses. Heal aastal on 
nende saagikus üsna võrdväärne suure-
viljalise jõhvika hektarisaagiga. Kunagi 
tundus 10-tonnine hariliku jõhvika 
hektarisaak uskumatuna, ent Toomas 

Jaadla põllul ei ole 
see mingi harul-
dus. 

Sama hästi ei 
ole läinud Karjalas 
ja mõnel pool 
mujalgi aretatud 
jõhvikasortidel: kui 
kadus aretaja, hävi-
sid ka sordid.

Eesti sordid on jõudnud paljudes-
se koduaedadesse, kus saadakse päris 
head saaki, ehkki mitte sellist nagu 
Juta Vilbaste katselappidel (5 l/m2).

Märksa vähem marjulisi. 1950.–
1970.  aastate suurest soode ja soo-
metsade kuivendamise kampaaniast 
on möödunud aastakümneid. Kohati 
võib märgata, et toonased inimli-
ku rumaluse ja ahnuse jäljed hakka-
vad loodusest kaduma. Sedamööda 
paraneb ka muraka ja jõhvika sei-
sund. 

Tuleb vaid loota, et soode kalla-

le nõndaviisi enam ei minda. Paraku 
on marjuliste hulk üha vähenenud. 
Hea marja-aasta saagist suudetakse 
ära korjata vaid väike osa ning ena-
mik marju jääb katma metsaelanike 
söögilauda. 
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Taimi Paal (1947) on bioloog, Eesti maa-
ülikooli metsandus- ja maaehitusinstituu-
di dotsent.
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Jõhvikamari säilib rabades hästi ka ületalve ning tihtipeale võib mulluseid marju 
korjata veel kevadel. Tegu on ühe tuntuima tervistava metsasaadusega: jõhvika-
mari aitab turgutada organismi mitme külmetushaiguse korral, aga ka näiteks 
neeru- ja põiehaiguste puhul  

Hea marja-aasta saagist suudetakse 
ära korjata vaid väike osa ning enamik 
marju jääb katma metsa elanike söögi-
lauda.
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Põnevad põlispuud

Hendrik Relve

Hall lepp ja sarapuu on seda 
liiki puud, kelle rekord-
mõõtmetele ei pöörata kuigi 

palju tähelepanu. Nende kahe puuliigi 
kõrgeimate ja jämedaimate eksempla-
ride kohta on Eestis vähe andmeid. 
Seda põnevam on püüda selgitada 
rekordpuid. Ootame huviga teateid 
kõigilt, kes on leidnud veelgi suure-
mate mõõtmetega puid. 

Teadaoleva kõrgeima sarapuu kõr-
gus on 14,6  m, jämedaima tüve 
rinnasümbermõõt aga 100  cm. 
Suuremõõtmeliste sarapuude kohta 

on kirjanduses andmeid napilt. 
Raamatus „Metsamajanduse alused“ 
on mainitud Suurel Munamäel kas-
vavat sarapuud, kelle kõrgus on 10 m, 
ja sarapuud tüve ümbermõõduga 

94  cm [3]. Raamatus „Põlispuud“ 
on toodud andmed sarapuu kohta, 
kelle tüve ümbermõõt 0,8 m kõrgu-
selt maapinnast on 116 cm. Puu asub 

Jõgevamaa Luua külas Tammiku talu 
kinnistul [4].

Tänavu aasta juunis juhatas metsa-
mees Taimo Türnpu mind ühe sara-
puu juurde, kelle kõrgus võib üle-
tada seni teadaolevate sarapuude 
kõrguse. Mõõtsime üheskoos selle 
eksemplari üle. Kõnealune puu kas-
vab Läänemaal Noarootsi valla lõu-
napiiril väga kõrvalises paigas Niibi 
raba ja Leidissoo vahel. Kõik kunagi-
sed talukohad on siin nüüdseks metsa 

kasvanud. 
Siinne kõrgeim 

sarapuuisend, keda 
mõõtsime, asus 
hõredas kuusikus, 
mis varem on ilm-
selt olnud karja-
maa. Nagu sara-

puud enamasti, oli ta põõsakujuline. 
Harusid oli kümmekond ja jämedai-
ma haru tüve ümbermõõt rinnakõr-
guselt 89 cm. Kõrgeimat haru mõõt-

Sarapuu ja halli lepa 
rekordpuid otsimas

Kõrgeim sarapuu. Hendrik Relve osutab põõsa keskel olevale tüvele, mis on kõige kõrgem
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metega puid.
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sime mitmest ilmakaarest ja saime 
keskmiseks kõrguseks 14,6  m (tüve 
rinnasümbermõõt 47 cm). See on 
teadaolevalt Eestis rekordkõrgus. 
Samas on täiesti võimalik, et kusagil 
Eestis leidub ka kõrgemaid sarapuid. 
Neid tuleb vaid hoolega otsida. 

Praeguse jämedaima sarapuu 
otsingud viisid tänavu taas puu juur-
de, kelle kohta on andmed kirjas raa-
matus „Põlispuud“; mõõtsime seda 
puud 2003.  aastal Jõgevamaal Luua 
külas. Kui jäme on kunagine rekord-
puu nüüd, 12 aastat hiljem? 

Juba tookord, tosin aastat tagasi, 
tekitas see puu minus hämmeldust. 
Eemalt vaadates tundub esmapilgul, 
et tegu on õunapuu, mitte sarapuuga, 
kuna ta kasvab maja ees õuel ja tal on 
jäme jändrik tüvi. 

Tänavu septembris mõõtis selle 
puu hoolikalt üle  maaülikooli pro-
fessor Andres Kiviste. Ta võttis tüve 
ümbermõõdu mitmelt kõrguselt, sest 
erilaadse isendi korral on õiget mõõ-
tekõrgust raske valida. Sel juhul on 
mõistlik mõõta tüve eri kõrgustelt. 
Luua külas Tammiku kinnistul kas-
vav puu haruneb juba 70  cm kõrgu-
selt kaheks (peenema haru ümber-
mõõt harunemise lähedalt on 67 cm). 
Peatüvi on pahklik ja ebakorrapärane. 
Peatüve rinnasümbermõõt on nüüd 
100  cm (0,8  m kõrgusel maapinnast 
on tüve ümbermõõt 126 cm). Peatüve 
ümbermõõt enne harunemist, 0,5 m 
kõrgusel maapinnast, on 137 cm. Puu 
on 6,4  m kõrge. Selle väga huvita-
va välimusega sarapuu seisund on 
rahuldav.

Kõrgeimad hallid lepad on teada 
Järvseljalt ja Luualt. Esmalt on vaat-
luse all kõige jämedamad hallid lepad. 
Usaldusväärseid andmeid nende 
kohta on teada äärmiselt vähe. Seda 
huvitavam oli tänavu suvel minna 
mõõtma ühte halli leppa Läänemaal. 

Puu juurde juhatas seesama Taimo 
Türnpu, kelle soovitusel olime leid-
nud kõrgeima sarapuu. Halli lepa 
eksemplar kasvab samas kandis, eel-
kirjeldatud sarapuust vaid paarisaja 
meetri kaugusel. Puu paikneb võsas-
tunud künka nõlval vana taluaseme 
juures. Otse selle kõrval on väike 

lagendik, mille suunas on tüvi tuge-
vasti kaldu. 

Puu silmapaistva jämeduse tagab 
ilmselt viljakas kasvupinnas: tegemist 
on naadi kasvukohatüübiga. Selle 
halli lepa tüvest haruneb üsna maa-
pinna ligidalt, 120 cm kõrgusel maa-
pinnast, teine märksa peenem haru. 
Võtsime tüve mõõdud kahest kohast: 
maapinna ligidalt enne harunemist 
ning rinnakõrguselt (1,3  m maapin-
nast). 30  cm kõrguselt, kõige pee-
nema koha pealt altpoolt harune-
mist, mõõtsime tüve ümbermõõduks 
190  cm, tüve rinnasümbermõõduks 

aga 159  cm. Puu kõrguseks saime 
19,0 m. 

Tõenäoliselt leidub kusagil Eestis ka 
sellest puust jämedamaid eksemplare, 
aga praegu ei ole nende kohta andmeid.                                                                                                                 
Väga kõrgete hallide leppade kohta 
on usaldusväärset teavet kahest Eesti 
paigast: Järvseljalt ja Luualt. Tartu 
maakonnas Järvseljal kasvava puu 
võrdlemisi värsked mõõtmisandmed 
on esitatud ajakirja Eesti Mets täna-
vuses suvenumbris [2]. Puud, kes kas-
vab Järvselja taimeaia taga, mõõdeti 
väga hoolikalt mitme mõõtemeetodi 
ja võttega. Tulemuseks saadi kõrgus 

Fo
to

: A
nd

re
s 

Ki
vi

st
e

Sarapuu ja halli lepa kõige jämedamate ja kõrgemate isendite asukohad

Jämedaima sarapuu tüvi meenutab pigem õunapuud kui sarapuud
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Põnevad põlispuud

vahemikus 27,6–30,0 m. Täpseimaks 
mõõtevahendiks võis antud juhul 
arvatavasti pidada tahhümeetrit 
Trimble  S6. Sellega saadi ladva kõr-
guseks 29,5. Sama puud on mõõdetud 
ka varem, kuid saadud ilmselt vähem 
täpsete mõõtevahendite tõttu kõr-
guseks natuke üle pakutud tulemus: 
rohkem kui 30 m [1, 3].

Teine Eesti kõrgeima halli lepa tiit-
lile pretendeeriv halli lepa eksemplar 
kasvab Jõgevamaal Luual Prossa järve 
äärde viiva tee ääres segapuistus. Siin, 
Luua metskonna 12.  kvartali 12.  eral-

disel, mõõtsime juba 2003. aastal halli 
lepa, kelle kõrguseks saime 30,0 m [4]. 
Selles viljaka mullaga puistus kasvavad 
peale halli lepa haab, kask, must lepp jt 
puuliigid. Esimese rinde puude kõrgus 
küündib tihti 30  m ligidale. Tänavu 
septembris käis seal kõrgeimat halli 
leppa otsimas Luua metsanduskooli 
õpetaja Tõnu Eller. Mõõtevahendiks 
oli võrdlemisi täpne kõrgusmõõtur 
Blume Leiss. Mitmest ilmakaarest 
mõõtes sai ta kõrgeima halli lepa kõr-
guseks 31,5–32 m. Seega on Luual sir-
guva halli lepa eksemplar mõnevõrra 

kõrgem Järvseljal kasvavast puust ja 
just see puu võikski kanda Eesti kõr-
geima halli lepa tiitlit.

1.  Alatalo, Triin; Viliberg, Koit 2012. Kõrged 
metsapuud Järvselja õppe- ja katsemets-
konnas. Bakalaureusetöö. Eesti maaülikool, 
Tartu.

2.  Kangur, Ahto jt. 2015. Üksikpuu kõrguse 
mõõtmine. – Eesti Mets 49 (2): 34–39. 

3.  Laas, Eino; Uri, Veiko; Valgepea, Mati 2011. 
Metsamajanduse alused. Tartu: 50, 55.

4.  Relve, Hendrik 2003. Põlispuud. Koolibri, 
Tallinn.

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

Teadaolev jämedaim hall lepp. Puu kõrval seisab selle puu 
leidja Taimo Türnpu

Kõrgeim hall lepp Luual
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Essee

Kas me saame öelda, mis on looduses kõige tähtsam? 
Muidugi mitte. Ent me saame seda küsida, kuna meil on 
aju. Kas on asja, mis oleks matemaatiliselt tarvilik ja piisav 
elu olemasoluks? Me ei tea seda. Aju on vajalik ja piisav 
organ, et olla mõtlev inimene. 

Tiit Kändler

Küllap enamik inimesi ei soovi 
olla ajuvaba. Ma ei tea, kui 
paljud meist pelgavad hai-

gustest just nimelt ajuhaigusi: hul-
luks minekut, neurodegeneratsiooni. 
Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi – need 
on haigused, mille hulk suureneb 
sedamööda, kuidas pikeneb inime-
se keskmine eluiga. Mida tervemad 
me oleme, seda kauem elame ja seda 
tõenäolisemalt jääb meie aju haigeks.

Kui prantsuse mõtleja René 
Descartes lahendas igivana küsimuse, 
kus asub hing, selliselt, et vaim ja keha 
on kaks maa-
i l m a , 
mi l le 

vahele asetub Jumal, siis nüüdseks on 
hinge asukohaks saanud aju. „Mu hing 
on haige“ juhib mõttesuuna ajule ja 
„mu süda valutab“ teeb sedasama. Kui 
süda otseses mõttes valutab, ütleme 
ju: mul on südames valud.

Aju on kindlasti looduse osa. Kuid 
kas loodus on aju osa, selle üle ei 
ole tahtmist arutleda. Lõpmatuse 

kardinaalsuse avastanud saksa 
matemaatikut Georg Can-

torit tabas depressioo-
nikriis kümme aastat 

pärast oma 1874. aas-
tal tõestatud avas-

tust, mille järgi 
reaalarvude hulk 

on suurem kui 
n a t u r a a l a r-

vude hulk, 
kuigi mõle-

mad on 
l õ p m a -

ta suured. Kas oli Cantori ajukriis 
põhjustatud mõjuvõimsa matemaa-
tiku Leopold Kroneckeri vaenust ja 
tagakiusamisest, kes oli veendunud, 
et jumal lõi täisarvud ja kõik muu 
arvuteoorias on mõttetu, või avastas 
Cantor lõpmatuse erilisuse tänu oma 
aju erilisusele, pole teada.

Me peame ajuga olendeid kartma 
ja sestap armastama enam kui ajuta 
olendeid. Puu võib ju pähe kukkuda, 
aga taga ta teid ajama ei hakka, nagu 
teeb kõige tillem sääsk. Siiski, ajuvabad 

viirused ja bakte-
rid ajavad teid taga, 
nii et siingi on üsna 
suur hulk erandeid. 
Ent nad on õppi-
nud kasutama reser-
vuaarloomi, ajuga 
olendeid, et neis 
oma uut võimalust 

oodata. Nagu näiteks ebola nahkhiirtes.
Ei ole lihtne otsustada, kas loodu-

se erand on aju olemasolu või selle 
puudumine: oleneb valiku kriteeriu-
mist. Aju omanikud on vähemalt mil-
joni paljurakse loomaliigi esindajad. 
Tunne ütleb, et aju on erand, ent tege-
likult on ajuvabu mitmerakulisi, nagu 
seened, taimed jt umbes sama palju. 

Inimaju on jõudnud oma arengus 
tasemele, kus ta mitte ainult ei taha, 
vaid on ka võimeline iseennast uuri-
ma. Aju kohta on paljutki teada saa-
dud, juba Egiptuse vaaraode ajal tehti 
ajuoperatsioone. Kuid ega inimajude 
sööminegi pole veel päris kadunud, 
mida tunnistab Kreutzfeldti-Jakobi 
tõve levik, mida põhjustavad prioo-
nid arvatakse pärinevat surnud ini-
meste ajudest.

Kas inimene tunneb aju toimimi-
se viise? Praeguseks kindlasti mitte. 
Viibisin 2013.  aastal Brüsselis semi-
naril, mille oli korraldanud Innovative 
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Inimaju on jõudnud oma arengus tasemele, 
kus ta mitte ainult ei taha, vaid on ka või-

meline iseennast uurima. Aju on teadlasi 
huvitanud juba pikka aega, teiste seas 
Šoti neuroloogi Charles Belli, kelles sulest 
ilmus 1802. aastal rikkalikult illustreeritud 

raamat „Anatomy of the Brain“

Ajuhaiguste ravi 
pole garanteeritud

sedamööda, kuidas pikeneb inime-
se keskmine eluiga. Mida tervemad 
me oleme, seda kauem elame ja seda 
tõenäolisemalt jääb meie aju haigeks.

Kui prantsuse mõtleja René 
Descartes lahendas igivana küsimuse, 
kus asub hing, selliselt, et vaim ja keha 
on kaks maa-
i l m a , 
mi l le 

on haige“ juhib mõttesuuna ajule ja 
„mu süda valutab“ teeb sedasama. Kui 
süda otseses mõttes valutab, ütleme 
ju: mul on südames valud.

Aju on kindlasti looduse osa. Kuid 
kas loodus on aju osa, selle üle ei 
ole tahtmist arutleda. Lõpmatuse 

kardinaalsuse avastanud saksa 
matemaatikut Georg Can-

torit tabas depressioo-
nikriis kümme aastat 

pärast oma 1874. aas-
tal tõestatud avas-

tust, mille järgi 
reaalarvude hulk 

on suurem kui 
n a t u r a a l a r-

vude hulk, 
kuigi mõle-

mad on 
l õ p m a -

Inimaju on jõudnud oma arengus tasemele, 
kus ta mitte ainult ei taha, vaid on ka või-

meline iseennast uurima. Aju on teadlasi 
huvitanud juba pikka aega, teiste seas 
Šoti neuroloogi Charles Belli, kelles sulest 
ilmus 1802. aastal rikkalikult illustreeritud 

raamat „Anatomy of the Brain“
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Mida tervemad me oleme, seda 
kauem elame ja seda tõenäolisemalt 
jääb meie aju haigeks.
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Essee

Medicines Initative (IMI), mis ühen-
dab erapanuse avaliku panusega ja 
rahastab praegu 40 projekti, mis kõik 
otsivad uusi ravimeetodeid. Samal 
aastal sai Euroopas alguse üks nn 
Suure Teaduse (Big Science) projekt: 
inimese ajuprojekt (Human Brain 
Project). Kümne aasta jooksul saab 
see projekt toeks muljet avaldavad 
miljard eurot, et selles vallas teh-
taks hüpe. Võrdluseks: projekti valisid 
kuue finalisti seast välja 25 saladusse 
jäänud eksperti; teine väljavalitu oli 
grafeeni lipulaeva projekt (Graphene 
Flagship Project, GFP) mis sai sama 
suure toetusraha.

Ent erinevalt GFPist tugines algne 
ajuprojekt vaid ühe teadlase, praegu 
53-aastase Šveitsi Lausanne’i föde-
raalse tehnoloogiainstituudi pro-
fessori Henry Markrami arusaama-
le. Too karismaatiline mees teatas 
2009.  aastal, kõneldes kõrgelt hin-
natud TEDi kogunemisel, et ta suu-
dab kokku panna kamba, kes kümne 
aastaga imiteerib kogu inimaju arvu-
til. Aju 86 miljardit neuronit ja 100 
miljardit sünapsi superarvutil – kui 
uhke, meie eurooplased teeme seda! 
Küllap nõnda mõtlesid paljud otsus-
tuspoliitikud.

Läks vaid aasta, kui selgus Mark-

rami oskus rahavoogu vaid enda 
ja kahe kamraadi käpa alla saada 
ning 800 Euroopa neuroteadlast 
2014.  aasta juulis avaliku kirja laia-
li saatsid. Nad süüdistasid Markrami 
tohutus ülekiitmises. Praeguseks on 
projekti juhtimist laiendatud, selle 
alamprojektides osaleva 112 institut-
siooni õigusi laiendatud ning ei kes-
kenduta vaid aju matkimisele. 

Ameeriklaste algatatud aju-uurin-
gute projektiga BRAIN Initative, mis 

algas umbes samal ajal, on läinud 
paremini: see on demokraatlikum ja 
selle eel pole lennanud suurusluuluna 
tunduvaid lubadusi. Eks suurusluul-
gi ole aju seisund nagu depressioon, 
millest on asjatundjate sõnul saa-
mas Euroopa põhihaigusi, mis varsti 
ennetab südame-veresoonkonna hai-
gused. Seda kinnitas Taani farmaat-
siafirma Lundbeck teadus uuringute 

rühma juht Peter Andersen. Tema 
sõnul kulub vaid kolm protsenti dep-
ressioonist põhjustatud kuludest ravi-
mitele, ülejäänud 97 läheb vähenenud 
tööviljakuse või koguni töövõimetuse 
kontole. Mingit tõhusat ravimit pole 
leitud. Nii nagu ka skisofreenia ravi-
miseks. 

Kui aju ei toimi klassikalise süstee-
mina, nagu eeldas Descartes, vaid 
kvantsüsteemina, nagu on arvanud 
paljud mainekad teadlased, siis on 
selge, et tavapärase arvutiga, olgu 
see nii super kui tahes, aju täielikult 
mudeldada ei õnnestu. Kvantarvuti 
on seni jäänud vaid teoreetikute ajude 
mängumaaks.

Kas me võime ette kujutada öko-
loogilist süsteemi, milles ei ole aju? 
Muidugi – selline elas ja tegutses 
meie Maal kolm miljardit aastat. Siis 
juhtus midagi hirmsat, rakud hakka-
sid ühinema ja see tingis paratamatult 
vajaduse luua valitsus ühes selle jõu-
ministeeriumidega ehk närvisüsteem, 
mis tipnes aju tekkega. See sünnitas 
uudishimu, see omakorda kunstid ja 
teaduse.

Aju on kulukas ülal pidada, selle 
peale kulub viiendik meie söögira-
hast, kuid evolutsiooniliselt on aju 
inimesele andnud võimaluse uurida, 
mida aju enesest kujutab. 

Vähe sellest, aju on andnud või-
maluse suunata aju talitlust ja töö-

tada välja aju-
haiguste raviks 
sobivaid aineid. 
Ajuhaigused, täp-
semalt ajurakku-
de ehk neuroni-
te talitluse häired 
ehk neuroloogili-
sed haigused, on 
üha kasvav koorem 

nii üksikutele inimestele kui ka kogu 
ühiskonnale. Selleski mõttes läheb aju 
meile kalliks maksma.

Neuroloogia on siiani sündroomi-
põhine, tõdes IMI seminaril Šveitsi 
neuroloog, Lausanne’i ülikooli neuro-
teenistuse juht Richard Frackowiak. 
„Me peame pöörama neuroloo-
gia pea peale,“ kuulutas Frackowiak, 
„me oleme kõige viimane teadusvald-

Göttingeni lähedal asuvas Max Plancki biofüüsikalise keemia instituudis kasvata-
takse plasttopsides äädikakärbseid ja muundatakse neid geneetiliselt, et uurida 
nende närvisüsteemi ning aju. Sobilikud kärbsed valitakse välja mikroskoobi all 
välimuse järgi

Aju on kulukas ülal pidada, selle 
peale kulub viiendik meie söögi-
rahast, kuid evolutsiooniliselt on aju 
inimesele andnud võimaluse uurida, 
mida aju enesest kujutab. 
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kond, mis arvuteid kasutama õpib. 
Ajuhaiguste ravi on muutunud mate-
maatikaks,“ kurtis ta.

Vaid oskuslik andmekaeve suudab 
tohutust andmehulgast, mida mit-
mesugused uuringud on inimese aju 
kohta avastanud, välja peilida tõhu-
sama ravi jaoks olulise teabe. See on 
HBP algne ideoloogia. Inimaju on eri-
lisest erilisem, mida tõestab tõsiasi, et 
depressiooni ja skisofreenia tarbeks 
pole olemas töötavaid loomamude-
leid, nagu neid on näiteks mitme-
suguste kasvajate ja lugematu hulga 
teiste haiguste tarbeks.

Paremad pole lood Alzheimeri 
tõvega. Teadusuuringute firma 
Servier projektijuhi Esther Schenkeri 
sõnul dementsete hulk Euroopas üha 
suureneb. Kroonilise, üle viie kuu 
järjest kestva valu käes kannatab iga 
viies eurooplane. Vaid kolmandik 
neist saab abi. Ning sedagi valuvaigis-
tite toel, mitte haiguspõhiselt. Vähe 
sellest: autismi spektri häirete all kan-
natab üks 88-st vastsündinud lapsest, 
ent selle raviks pole mingeid üldisi 
põhimõtteid. 

Nobeli auhinna laureaat, Zürichi 
ülikooli kliiniku emeriitprofes-
sor Rolf Zinkernagel hoiatas, et ka 
teadlased annavad valesid lubadusi. 
Immunoloogina tõi ta näiteid, mil-
liste nakkushaiguste kohta on ole-
mas vaktsiinid ja mille kohta ei ole 
ning äranähtavas tulevikus ei tulegi. 
Esimeste seas on näiteks poliomüeliit 
ja rõuged, teiste seas leepra, AIDS ja 
malaaria. 

Mulle antud intervjuus oli Zinker-
nagel avameelne, juhtides tähelepanu, 
et seda ei tõlgendataks küünilisusena. 
„Evolutsiooniliselt on inimene mää-
ratud lapsi saama kahekümneaasta-
selt. Kogu ülejäänud elu pärast seda 
on evolutsiooniline loterii,“ nentis ta 
ja tõdes, et keeruliste haigustega kaas-
nevad probleemid on nüüdseks vaid 
edasi lükatud kuuekümnendatest elu-
aastatest seitsmekümnendatesse.

„Nüüdisaja meditsiini suu-
rim probleem on inimese käitumi-
ne. See ei ole tegelikult teadus. Me 
kõik teame, mida me peaksime tege-
ma, meie ema rääkis meile, mida me 

peaksime tegema, kuid me ikkagi ei 
tee seda. Alzheimeri tõbi on palju 
keerulisem asi, see on veidi nagu 
palavik. Paljud asjad võivad põhjusta-
da palavikku, aga Alzheimer on veel 
palju keerulisem ja selle puhul eira-
takse sotsiaalseid põhjusi täielikult.“ 

„Vanusest sõltuv depressioon on 
nagu Alzheimeri tõbi. Sel on tege-
mist viisiga, kuidas ühiskond toimib. 
Lasteta või ainult ühe lapsega ini-
mese eluviisil on ühiskonnale hiig-
laslik mõju. Kaks või viis last ühes 
peres suhtlevad üksteisega, arenevad 
üksteiselt õppimise kaudu – nii toi-
mivad ka ühiskonnad. Talumeeste 
laste jaoks oli mäng töö, see polnud 
mäng meie praeguste laste mõttes. 
Evolutsioon võtab aega tuhandeid või 
lausa miljoneid aastaid. Meie elulaad 
on sellest ajast, kui olin viiekümne-
aastane, tohutult muutunud ja see 
on suur probleem. Kuidas me selle-
ga hakkama saame – teie internet ei 
kõnele teile vastu. 

Tundub, et on palju seoseid 
Alzheimeri tõve põdeva inimese füü-
sikalise ja mentaalse aktiivsuse vahel. 
Näiteks muusikutel tekib Alzheimeri 
tõbi hiljem. 

Võtame selle Šveitsi küla, kust ma 
olen pärit. Seal elas 400 inimest, ja 

kui keegi oli hull, teadis seda igaüks. 
Praegu on väga vähe haigusi, mille 
kohta teame, et üks või kaks geeni on 
väga olulised. Enamiku haiguste puhul 
on tähtsad kümned või sajad geenid.“

Ta kordas: „Teadusel on väga suur 
vastutus. See ei tohi anda liiga suuri 
lubadusi – nagu finantsturgudel, on 
ka teaduses lihtne lubada. Me ei saa 
alati uskuda lubadusi, mida annab far-
maatsiatööstus. Uuringute tulemu-
sed ei ole neid toetanud. Ajuhaiguste 
ega immuunsüsteemi haiguste ega 
ka muude oluliste haiguste tarbeks 
pole viimase paarikümne aastaga lei-
tud mingeid tõhusamaid ravimeid ja 
parim, mida saame teha, on lükata 
probleemid kuuekümnendatest elu-
aastatest seitsmekümnendatesse.“ 

Reservuaarperemeest ajuhaigusel 
pole. Öeldakse küll, et lollus on nak-
kav, kuid seda ei saa pidada ajuhai-
guseks. Skisofreenia vist siiski ei ole 
nakkav, paranoia tundub olevat, kuid 
nakatutakse ühiskonna kaudu, mitte 
pisikutega.

Tehisintellekt on siiani kättesaa-
matu. Iseasi, kas seda aju kopeerijat 
üldse vaja ongi: tekkiv nähtus hak-
kaks inimest valdama. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Nobeli auhinna laureaat, Zürichi ülikooli kliiniku emeriitprofessor Rolf Zinkernagel 
tõdeb, et kogu ülejäänud elu pärast kahekümnendat eluaastat on evolutsioonili-
ne loterii ja keeruliste haigustega kaasnevad probleemid on nüüdseks vaid edasi 
lükatud kuuekümnendatest eluaastatest seitsmekümnendatesse
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Osmussaare 
kivikõrb

Eesti loodus hiilgab tohutu mitmeke-
sisusega. Nii väikesele maalapile on 
ära mahtunud määratul hulgal eri-

ilmelisi maastikke. Ja erinevalt meie lõu-
nanaabritest on meid õnnistatud ka roh-
kete saartega. 

Eriti võluvatena mõjuvad just väikesaa-
red. Kuigi ma pole neist kaugeltki kõigile 
sattunud, on mul siiski olnud õnn palju-
sid neist oma silmaga näha ja ka läbi foto-
silma jäädvustada. Loomulikult on mul 
nende seas ka omad lemmikud: Pakri saa-
red. Mohni, Aksi ja Osmussaar. Eriti just 
viimane.

Olen Osmussaarel käinud palju kordi 
ning saanud saarega täiesti sina peale. See 
on saar, millel Balti klint esimest korda 
pärast Ölandi saart oma pea veest välja 
tõstab ja hulga kilomeetreid selle ran-
nikut ääristab. Selle jalamil võime jälgi-
da ka kentsakaid, moodsa kunsti taieste-
na mõjuvaid nn settesooni, mis tekkinud 
umbes  450 miljonit aastat tagasi tollast 
merepõhja raputanud hiidmaavärina taga-
järjel. 

Siinsele fotole on aga jäänud tõeline 
kivikõrb, mis tekkinud saare tuumaks ole-
vast paerünkast mere poolt haugatud pae-
klibust ja veeristikust, mille meri pärast 
läbihekseldamist saare rannikule tagasi on 
süljanud ja kümnete madalate rannaval-
likestena üksteise kõrvale laotanud. Just 
siin, keset seda mõõtmatut kiviklibust ava-
rust tunned end ajatusse ruumi sattununa.

Olen sündinud Tallinnas ilmasõja ajal 
ning elanud siin enamiku oma elust. Täni-
ni olen leiba teeninud geoloogina. Pil-

distanud olen lapsepõlvest 
saati, nüüd juba küm-

mekond aastat digi-
aparaadiga. Prae-
gu on mu käsuta-
da Nikon  D  610 
ning hulk Nikkori ja 
Tamroni objektiive. 

Tõnis Saadre

Poster

distanud olen lapsepõlvest 
saati, nüüd juba küm-

mekond aastat digi-
aparaadiga. Prae-
gu on mu käsuta-
da Nikon  D  610 
ning hulk Nikkori ja 
Tamroni objektiive. 

Tõnis Saadre
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Fotograaf Sven Začekit 
küsitlenud Toomas Kukk

Oled õppinud majandusteadust. 
Kuidas sa jõudsid looduse pildis
tamiseni?
See on tulnud jahindusest. Mu äi on 
jahimees ja kutsus mind ka jahti pida-
ma. Hakkasin nägema igasuguseid 
huvitavaid loomi. Jahimehed panevad 
tähele vaid hästi suuri loomi ja lähe-
dalt ning kui räägid, et täna oli metsas 
selline suur põder, siis kõik nooguta-
vad mõistvalt: jajah, teame neid jahi-
mehejutte. 

Siis tuli mul mõte teha pilt, et keegi 
ei saaks hiljem vaielda: pildil saab 
põdra habeme ära mõõta ja sarveha-
rud üle lugeda. Hakkasin pildistama, 
ent kui olin ühe kevade seda juba tei-
nud, siis sügisel ei lubanud südame-
tunnistus enam jahile minna. Tundsin 
loomi seal piirkonnas juba nägupi-
di. Nüüdseks olen jahist täiesti võõr-
dunud, vaid vahel käin ajujahis abiks 
loomi ajamas. Püssi müüsin maha ja 
ostsin selle eest lainurkobjektiivi.

Kui kaua sa oled loodust pildista
nud?
Aktiivsemalt alates 2003. aastast. 
Olen pildistanud ainult digiajastul. 
Mu vanaisa oli Valgamaalase foto-
graaf ning temast on mul pärandu-
sena aparaadid Zenit ja muu foto-
tehnika, millega noorena olen samuti 
pildistanud. Kui loomapildistamiseks 
läks, oli digiajastu just alanud. Nõnda 
edenes õppimine kiirelt: sai kohe 
fotot näha ja vaadata, mida paremi-
ni tabada.

Loodust ei ole sa kuskil kursustel 
tundma õppinud?
Ei, kõik teadmised on tulnud pil-
distamise käigus. Jahimehed tunne-
vad imetajaid väga hästi, lindudega 

on keerulisem. Mul oli algul samuti 
raske linde tundma õppida, aga prae-
gu ei tohiks mul Eesti lindude tund-
misega probleeme tekkida.

Aga taimed?
Oi-oi, Toomas, need taimed! (Nae
rab). Ilusamate õitega taimi, näiteks 
orhideesid, tunnen päris hästi. Aga 
kõrreliste ja teistega on muidugi ras-
kusi. Kui mingi ilus taim või hetk saab 
looduses pildistatud, tuleb hiljem 
õhtul ikka määraja võtta. Seesama 
taimede kukeaabits.

Kas võtad pildistamist tööna? 
Näiteks hommikul lähed välja, käes 
loend täna tehtavatest piltidest, või 
käid rohkem hea õnne peale loo
duses?
Oleneb eesmärkidest. Näiteks kui 
kevaditi pildistan händkakku, siis 
lähen ikka tema tabamise pärast, 
ning kui sügisel lähen Matsallu, siis 
tahan põtru pildistada. On ka juhus-
likke käike uutesse kohtadesse. Ma 
olen rohkem käinud kodule lähemal 
Tartu-, Võru- ja Valgamaal. Kui lähen 
Ida-Virumaale, siis seal võiks ees-
märk olla kindel biotoop, raba või 
rabamets. Aga uude kohta minnes ei 
tea kunagi, keda seal õnnestub pil-
distada.

Pildistama minnes ei pea sa silmas 
uut raamatut?
Alguses kindlasti mitte. Kui mingi 
kandev hulk pilte on koos ja tundub, 
et siit võiks midagi teha, siis viimane 
veerand raamatu kogumahust tahab 
küll eraldi pildistamist, et puuduvaid 

fotosid teha. Mulle meeldib fotode-
na seeria: kunstilised fotod, liigi pil-
did, liik oma keskkonnas. Ühest liigist 
tuleb teha ikka fotode komplekt.

Kui palju sa teed tellimustöid?
Viimasel ajal on rohkem muid töid 
peale looduse. Droonide ajastul tahe-
takse näiteks lasta pildistada uusi ehi-
tusobjekte ja arhitektuuri. Olen eel-
kõige fotograaf ja mind huvitab kõige 
pildistamine.

Nii et sind saaks ka pulmafotograa
fiks kutsuda?
Jah, pulmad on pil-
distamiseks ägedad. 
Kui loodusfotot 
tehes istud varjes ja 
ootad jäälindu selle-
le oksale, mille oled 

välja vaadanud, siis on sul adrenaliini 
vaid selleks kümneks sekundiks, mil-
lal lind õiges kohas poseerib. Pulmas 
jagub pinget terveks ajaks: see on teis-
te inimeste kõige tähtsam päev elus ja 
sa ei tohi fotograafina midagi maha 
magada. Oled kikivarvul terve päeva 
ja see on omamoodi lahe.

Nii et äraelamiseks tuleks peale 
looduse ka kõike muud pildistada 
ja teha?
Jah, olen valinud selle tee, et lisaks loo-
duse pildistamisele kirjutada, koolita-
da ja tellimustöid teha. Tellimustööd 
hakkavad ikka pihta küsimusest, et 
nägin su kodulehel neid pilte ja kas 
sa neid veel teed. Siis olen näidanud 
ka muid albumeid, mida internetis 
polegi ning nii need tellimused tule-
vad. Olen oma kodulehe arendamise-
ga väga jänni jäänud.

Sulle on fotograafia õpetamine olu
line tegevus. Samas alustasid ise
õppijana. Mida üldse peaks õpetama? 
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Loodusfotograafia 
on nii töö kui ka elustiil

Püssi müüsin maha ja ostsin selle 
eest lainurkobjektiivi.
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Sven Začek on sündinud 29. sep-
tembril 1980 Valgas. Lõpetas 
1999 Võru Kreutzwaldi gümnaa-
siumi. 1999–2000 õppis Tallinna 
tehnikaülikoolis tootmistehni-
kat ning 2000–2006 Tartu üli-
koolis majanduse modelleerimi-
se eriala. 2005. aasta märtsist on 
olnud vabakutseline fotograaf. 
Loodusfotoajakirja LoFo väl-
jaandja ja peatoimetaja (aastail 
2007–2009), veebiportaali www.
looduspilt.ee asutaja ja kaasautor.

Avaldanud kuus raamatut, 
millest neli on enda kirjasta-
tud („Kohtu misi metslooma-
dega“, 2006; „Värvide lend“, 
2007; „Pääsukese Eestimaa“, 
2011; „Eestlase oma maa“, 2013; 
„RIGA+“, 2014; „Pääsukese Eesti-
maa  2“, 2014). Maailma suuri-
ma foto projekti „Wild Wonders 
of Europe“ ainus Eesti fotograaf; 
seni ainsa Eesti loodusfotograa-
fina on tal ilmunud pildilugu aja-
kirjas National Geograhic (juuni 
2012). Esinenud arvukate näitus-
te ja slaidiprogrammidega (seal-
hulgas korduvalt Inglismaal, 
Saksamaal, Itaalias, Šotimaal, 
Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, 
Lätis), teinud fotokoolitu-
si ja fotoretki, avaldanud artik-
leid Eesti ja Euroopa meedias. 
Teinud ka tellimustöid (pildista-
nud pulmi, interjööre jms). 
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Kas pigem on õpetamine juba 
kogenud pildistajate täiuslikumaks 
muutmine?
Parim koolitatav on see, kes eile 
avastas, et tahaks pildistama hakata. 
Siis pole tal ühtegi oma väljamõel-
dud fotograafia valetõde. Loodusfoto 
koosneb mitmest komponendist, 
tavaline foto on eelkõige tehniline 
ala. Pead teadma, kus elupaigas või 
kasvukohas sa üht või teist looma või 
taime üldse pildistada saad. Kui ini-
mesed on paar aastat ise katsetanud, 
siis on koolitusel suurem rõhk foto-
graafial. Aga märksa raskem on õpe-
tada looduse tundmist.

Minult on üsna tihti küsitud nõu, 
kuidas üht või teist objekti tabada või 
kust kohast leida. Näiteks tuli kiri, et 
tahaksin pildistada ilvest oma vana-
vanemate maakoha lähedal metsas. 
Mida peaksin tegema? Küsisin, et kas 
oled seal ilvese jälgi näinud või tead, 
et ta seal elab. Vastati, et ei ole, aga 
see on kena põllupealne metsatukk 
ja lähedal ka. No ei ole võimalik nii 
minna metsa looma pildistama, kui 
loom käib seal võib-olla korra aastas.

Fotoseadmed on tänapäeval nii
võrd arenenud, et pildistavad edu
kalt fotograafi eest – mine vaid 
õigesse kohta ja oota looma. Mida 
peaks pildistamise kohta õpetama?
Algaja vead on fotodelt kohe näha: 
võttenurgad ja taustad eelkõige. 

Pildistatud on püstiasendis, pole vaa-
datud looma tausta. Tavaliselt juba 
pool sammu ühele või teisele poole 
muudab palju. 

Heledamad asjad tõmbavad tähe-
lepanu ja neid ei ole mõtet panna esi-
plaanile. Kui peamotiivi ees või taustal 
hakkab mingi asi tähelepanu tõmbama, 
siis peamotiiv ei tule piisavalt efektselt 
välja. Väikesed asjad kiputakse aga ära 
unustama ja nii see pilt lörri lähebki. 
Muidugi ei saa looduses looma nähes 
tihti parimat tausta valida.

Sama on ka inimese pildistami-
sel: kui ma praegu sind pildistaksin, 
siis ma ei teeks nii, et aknaraam sulle 
taustal pähe jookseb. Liigun natuke 
vasakule ja juba ongi puhas taust.

Pulmades on selles mõttes liht-
sam, et tegevus on ette teada ja see 
ei toimu päris kaootiliselt. Pead selle 
järgi positsioneerima ja järgmist lii-
kumist ette aimama. Sama on ka loo-
duses: kui looma näed, siis pead vaa-
tama, kust teda on kõige parem pil-
distada. Kui loom on mind näinud, 
siis pole enam midagi teha, aga kui ei 
ole märganud, siis jään paigale oota-

ma ja vaatan, mida loom teeb. Kas 
ta otsib mingit puhkeasendit, liigub 
kuhugipoole vms, siis saan vaikselt 
liikuda ja paremat võttekohta otsida.

Kui palju sa oma looduses tehtud 
piltidest alles hoiad ja palju kus
tutad?
Mul on see tava, et vaatan omi 
pilte selle pilguga vähemalt kolme 
kuu pärast või näiteks kevadisi pilte 
novembris. Enne ei tohiks puutuda. 
Kui välja lähed, siis on sul tavaliselt 
mingi eesmärk või mõte ja see on nii 
tugev, et kui see jäi täitmata, siis tun-
dub, et pildistamiskäik läkski lörri. 
Sa ei suuda kohe erapooletult pilte 
vaadata. Mul on korduvalt olnud, et 
hiljem vaatan: oi, see on ju väga hea 
võte! Mingi teine motiiv või loom 
võib saada ootamatult peaesinejaks.

Piltidest kustutan ära otsese praa-
gi: ikka võib lendavat lindu pildista-
des puu ette jääda või mõni on udune. 
Aga ägedalt udused jätan igaks juhuks 
alles. Mul on pildid aastate ja teema-
de kaupa kategoriseeritud. Aeg-ajalt 
vaatan oma varasemaid fotosid üle ja 
üht-teist kustutan hiljemgi.

Kas sa oma piltide andmebaasi 
pead?
Jah, pärast pildistamist õhtul kirjutan 

alles jäetud piltide-
le märksõnad juur-
de. Enamasti on pil-
did ikka seeriatena, 
mitte läbisegi võilill, 
põder ja kask. Ikka 
on kümme pilti tai-
mest, siis seeria 

põdrast jne. See muudab andmebaasi 
pidamise lihtsamaks. Kirjutan juur-
de võttekoha, liiginime, aasta ja vahel 
ka domineeriva värvi. Kui seda kohe 
ei tee, siis pärast ei jõua. Tarkvarana 
kasutan Adobe Lightroomi.

Failivorming on sul ilmselt ainult 
RAW?
Jah, kui keegi minult pildi tellib või 
teen ise raamatut, siis teen RAW-
failist TIFFi ja piltidest galerii, kust 
saab sobiva ise välja valida. RAW on 
nagu ilmutamata formaat, kui me 
räägime analoogiast filmile pildista-

|564|  

Intervjuu

No ei ole võimalik nii minna metsa 
looma pildistama, kui loom käib seal 
võib-olla korra aastas.

Autoportree, tehtud Koiva jõe kohal paraplaaniga lennates

Fo
to

: S
ve

n 
Za

če
k 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



misega. JPG on juba ilmutatud pilt, 
selle töö on tavaliselt kaamera teinud, 
enamasti küll õigesti, aga vahel läheb 
ka valesti.

Arhiveerimisega olen ise väga keh
vasti hakkama saanud ja tagantjä
rele on pilte osalt võimatu korras
tada. Nii kulubki mul aeg põhiliselt 
sellele, et leida kümnete tuhandete 
piltide seast õiged fotod. 
See on mulle ka väga tuttav, kunagi 
alguses oli mul sama olukord. Praegu 
on mul looduspiltide arhiivis 150 000 
fotot. Tellimustööd on eraldi ja neid 
on tõesti keerulisem leida. Töö on 
tehtud, kliendile ära antud ja rohkem 
selliseid fotosid tavaliselt vaja ei lähe.

Kas oled teinud koostööd ka pildi
pankadega?
Jah, Inglismaal on mul pilte üleval 
Nature Picture Library’s ja Ameerikas 
Getty Image’is. Sealt tuleb iga kuu 
väike teenistus lisaks. Vahepeal tuleb 
üllatavalt palju ja siis on jälle napilt. 
Pildipankade paremad ajad jäid slai-
diajastu lõppu. Mina sellest osa ei 
saanud, aga olen kolleegidelt välis-
maalt kuulnud, kuidas varem elati.

Kas su pilte on ka varastatud?
Ikka on juhtunud, eriti varasematel 
aegadel. Eestiski on ilmunud pilte, 
millel pole autori nime ja allikana 
on kirjas Internet. 2005.  aastal olid 
autoriõigustega veel segased lood. 
Praeguseks on asjad paigas ja küllap 
on ka üldine kultuur paranenud. Ei 
mäletagi, millal Eestis oleks viimati 
pilte minu teadmata trükis kasuta-
tud. Seda juhtub välismaal ja noore-
mad kasutajad kipuvad vahel eksima.

Mu piltidel on küllalt palju jälgi-
jaid ja mulle on kiiresti teada antud, 
kui pilt on läinud rändama. Ise olen 
leidnud üksikuid, aga kümneid kordi 
on küll teada antud, et su pilt on sel-
les või teises kohas väljas, kas sa ise 
sellest ka tead.

Kui sulle näidata kõrvuti näiteks 
kümmet sarnast rebasefotot, kas sa 
enda tehtud pildi tunned alati eksi
matult ära?
Jah, muidugi, selles pole küsimust. 
Võid küll mõelda, et on tuhandeid 
või kümneid tuhandeid pilte kitsest 
rohelisel heinamaal, aga enda tehtud 
pildi tunnen kohe ära. Mul on olnud 
kogu aeg väga hea silmamälu, füüsi-
ka või keemia kontrolltöödes mäle-
tasin täpselt, kus leheküljel õpikus oli 
mingi valem kirjas.

Kas fotodel on ka piirkondlik või 
rahvuslik käekiri, et peale vaadates 
saad kohe aru: see on eestlase või 
soomlase tehtud?
Oleneb pildil olevast keskkonnast ja 
maastikust. Kits heinamaal võib olla 
pildistatud kus iganes või kelle poolt 
tahes. Aga kui samast seeriast ilmub 
näiteks aasta pärast uus pilt, kus taust 
on sama, aga loom teeb midagi muud 
või on teises asendis, siis ma tunnen 
küll fotograafi ära ja mõtlen, et näe, 
tal on sellest seeriast teisigi võtteid.

Soome puhul on keskkond ja 
temaatika äratuntav. Linnud on neil 
sageli kujutatud väiksemalt, 
aga maastik on meiega võr-
reldes sageli suursugusem, 
avaram. Olen soomlaste 
peale kade tedremängude 
pärast: nende rabade tai-
mestik on teistsugune, 
kiduram, ega jää lindu-
dele ette.

Käisin kevadel 
Võrumaal tedremän-
gu pildistamas, aga 
käik läks üldiselt lörri. 
Tetredel läheb meie 
looduses üldiselt väga 
halvasti, ka see mäng 
oli väga loid ja taga-
sihoidlik, mingit eri-
list võitlust polnud. 
Seegi mäng oli raba-
mätaste vahel, 

kus tumedale linnule jäävad ette hele-
dad suurt kasvu taimed. Soomes on 
vaid turbasammal.

Ilmselt tunned ka pildilt ära, kui 
palju on foto saamiseks loodust 
ümber kujundatud?
Ikka, näiteks kui on pildistatud kõr-
vukrätsu ja talle on toodud heina-
maale istumiseks rabamänd, siis see 
on ju kohe näha.

Aga Photoshopis muutmine?
Kui on väga hästi muudetud, siis ei 
saa aru. Hiljuti nägin drooniga teh-
tud pilti, kus maastik oli pildistatud 
pärivalgust ja taevas oli vastu valgust. 
Vaatasin pilti ja mõtlesin, et kuidas 
küll niiviisi saab olla. Pärast lugesin 
foto kommentaari ja seal oli tõesti 
kirjas, et pilt on kahest kokku pan-
dud. Enamasti tunneb keegi ikka ära, 
kui pilt on mitmest kokku pandud või 
on seal midagi oluliselt muudetud.

Väga laialt levinud on värvus-
küllastuse suurendamine ja värvi-
de muutmine. Kui endal õnnestub 
lõpuks pärast pikka otsimist ja passi-diajastu lõppu. Mina sellest osa ei 

saanud, aga olen kolleegidelt välis-
maalt kuulnud, kuidas varem elati.

Kas su pilte on ka varastatud?
Ikka on juhtunud, eriti varasematel 
aegadel. Eestiski on ilmunud pilte, 
millel pole autori nime ja allikana 
on kirjas Internet. 2005.  aastal olid 
autoriõigustega veel segased lood. 
Praeguseks on asjad paigas ja küllap 
on ka üldine kultuur paranenud. Ei 
mäletagi, millal Eestis oleks viimati 
pilte minu teadmata trükis kasuta-
tud. Seda juhtub välismaal ja noore-
mad kasutajad kipuvad vahel eksima.

Mu piltidel on küllalt palju jälgi-
jaid ja mulle on kiiresti teada antud, 
kui pilt on läinud rändama. Ise olen 
leidnud üksikuid, aga kümneid kordi 
on küll teada antud, et su pilt on sel-
les või teises kohas väljas, kas sa ise 

Soome puhul on keskkond ja 
temaatika äratuntav. Linnud on neil 
sageli kujutatud väiksemalt, 
aga maastik on meiega võr-
reldes sageli suursugusem, 
avaram. Olen soomlaste 
peale kade tedremängude 
pärast: nende rabade tai-
mestik on teistsugune, 
kiduram, ega jää lindu-
dele ette.

Käisin kevadel 
Võrumaal tedremän-
gu pildistamas, aga 
käik läks üldiselt lörri. 
Tetredel läheb meie 
looduses üldiselt väga 
halvasti, ka see mäng 
oli väga loid ja taga-
sihoidlik, mingit eri-
list võitlust polnud. 
Seegi mäng oli raba-
mätaste vahel, 

lõpuks pärast pikka otsimist ja passi-

Põhja-Soomes lume-
sajus „koskikarasid” 
pildistamas
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mist tabada see õige päikesekiir, mis 
pilve all lööb kõik nii valgeks ja vär-
viliseks, siis keegi enam ei usu sind. 
Tulen selle pildiga välja ja öeldakse, et 
Sven on hakanud ka „värvi keerama“. 
Ei ole! (Naerab.) 

Panin hiljuti välja kevadise rahe-
pildi, kus Alam-Pedjal oli maa valge, 
puud-põõsad värskelt lehte läinud 
ning kõik sillerdas õhtupäikeses. Aga 
pildi vaatajad ikka kommenteerivad, 
et Photoshop on mängus olnud.

Eks mind ole see samuti rikkunud: 
enam ei saa puhta südamega teis-
te tehtud fotosid vaadata. Varem tuli 
Fred Jüssi oma slaide näitama ja pil-
did olidki täpselt sellised, nagu loodu-
ses välja tulnud. Vaatasid ja nautisid. 
Praegu jääd paratamatult mõtlema, 
et mismoodi ta on kaadrit lõiganud, 
kas pildil on midagi arvutis muude-
tud, ning kui lõpuks veendud, et kõik 
on aus, polegi pildist enam võimast 
ahhaa-elamust.

Slaidiaeg ilmselt tagasi ei tule, kuigi 
filmile ja plaatidele pildistajaid veel 
jätkub. Kas sa ise oled ka filmile või 
plaatidele teinud?
Kasutasin 2009–2011 panoraam-
kaamerat, tegin näiteks merepilte. 
Merd ei saa mitmest kaadrist hiljem 
kokku panna, sest lained ju liiguvad. 
Metsapanoraamidega seda muret pole. 

Aga panoraamkaamera on tões-
ti kobakas ja üks kaamera on selle-
ga lisaks. Kaamera ülespanek võtab 
aega ja samas võib huvitav värvi-
mäng kesta vaid minuti, mille taba-
mine kahe kaameraga on eriti raske. 
Ning mis seal salata: filmile pildis-
tada on ka kulukas, kuna tegijaid on 
üha vähem ja filmi on vaja ju ilmuta-
da ja skaneerida, sest pilte soovitakse 
ikka digikujul. Ühe pildi kulumaterjali 
hind tuli kahekümne euro kanti.

Kui tuleb teade haruldase linnu 
kohta kuskil Eestis, kas lähed koha
le pildistama?
Bongamisega ma pole tegelenud ja 
esimeste tundide peale kindlasti ei 
läheks. Kui nüüd lumekakk oleks 
Hiiumaal mitu päeva paigal, siis 
võtaksin Hiiumaa sõidu ette. Vihjete 
peale minekul olen vast 90% mööda 

pükse saanud. Näiteks inimesed ütle-
vad, et mul siin käib kogu aeg kakk või 
karu kohal. Küsid siis täpsustuseks, et 
kui tihti. No eelmine aasta käis kord, 
eelmine kuu samuti ja nüüd möödu-
nud nädalal oli ka korra näha. Millal 
ma siis lähen? Ma eelistan käia pil-
distamas tuntud kohtades, kus tean 
maastikku ja värvide mängu. 

Kui palju sa pildistamise ajast var
jes istud?
Kevadel händkakku pildistades olin 
aprilli lõpust mai lõpuni peaaegu 
igal päeval varjes. Üle-eelmisel näda-
lal olin Matsalu luhas haagissuvila-
ga. Kui juba nii kaugele minna, siis 
pole mõtet päevaks või paariks jääda. 
Hommikul ja õhtul pildistan, päeval 
saan samas natuke arvutitööd teha ja 
magada.

Kuidas pilte müüvad loodusfoto
graafid üksteist vaatavad, kas nagu 
konkurente?
Ei ütleks. Konkurents võib olla uutel 
või vähem tuntud tegijatel, kes jää-
vad tuntumate kõrval märkamata. 
Aga kui annan oma pildid, siis otsus-
tab ikka tellija või toimetaja, mille 
ta avaldab. Ma ei tule ju su juurde 
jutuga, et kuule, Toomas, võta ikka 
minu kakupilt, see on kõige äge-
dam. Eks pildi tellija otsib nagunii 
paljude fotode ja pildistajate seast. 
Konkureerivad tehtud tööd, kus 
enam midagi muuta ei saa. 

Kuidas meie loodusfotograafia on 
viimasel kümnendil arenenud? 
Kas praegu on pildid paremad kui 
10–15 aastat tagasi?
Kui ma vaatan enda pilte, siis kind-
lasti. Kui vaadata toona Eestis esile 
tõstetud fotosid praegu, ei paistagi 
midagi erilist. Tehnika on võimalda-
nud oskustel areneda. Varem oli ikka 
nii, et hämaras või kiireid asju pildis-
tada ei saanud. Slaidiajastul oli hea, 

kui loom oli teravalt kaadris, muu oli 
vähem tähtis. Minu õnn oligi see, et 
tulin digiajastul ning käisin palju pil-
distamas ja jäin oma piltidega silma.

Praegu peale tulevatel noortel on 
piltidega silma jääda ikka tunduvalt 

raskem. Peab tege-
ma nii kõva foto, 
mida nad oma või-
mete poolest ei 
suuda veel teha. 
Turule on uutel 
tõesti raske sisene-
da. Uus tulija peab 

ikkagi mingisuguse tee läbima, ei 
saa päris nii, et lähen metsa ja hak-
kan kohe esmaklassilisi pilte tegema. 
Vanadel olijatel on lihtsam, aga noor-
tel siseneda raskem.

Igas intervjuus või fotokonkur-
si lõpuõhtul räägitakse Eesti loo-
dusfotograafia tasemest. Alati küsi-
takse, kas on näha arengut, taseme 
tõusu. Meie väikesele rahvale meeldib 
ennast teistega kõrvutada ning siis 
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Intervjuu

Internet on küll looduspilte täis, aga 
see on hoopis teine asi, kui võtad 
õhtul kätte paberil väljaande.
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enda üle uhkust tunda. Samas tehak-
se järjest vähem selleks, et taseme 
tõusule kaasa aidata. 

Mis on kõrge tasemega foto alu-
seks? Selleks on tavaliselt panustatud 
aeg. Aega aga pole võimalik väärili-
selt panustada, kui selle eest ei tasu-
ta. Igal pool vähendatakse eelarveid 
ja tihti eeldatakse, et fotograaf peaks 
oma töid tasuta jagama, nagu oleks 
avaldamine iseenesest mingi väärtus. 
Vahel on sellest tõesti kasu, aga toitu 
selle eest perele lauale panna ei saa. 
On mingi projekt, kuhu on kõik kulud 
sisse kirjutatud, ja kõik on oma töö 
eest väärilise tasu saanud, aga visuaal-
ne osa, mille kaudu peaks projek-
ti nüüd tavainimesele tutvustatama, 
kipub kuidagi ära ununema. 

Minu kindel veendumus on see, 
et teadustulemused kõnetavad tava-
inimest ainult visuaalse külje kaudu. 
Pildiga tekitatakse huvi ja siis sisuga 
toidetakse seda huvi ja antakse edasi 
teadmised. Mujal maailmas on sellest 

juba sajandi jagu tagasi aru saadud, 
meil usaldatakse paraku visuaalse 
materjali tootmine teadlastele endile, 
kes siis peavad oma välitööde kõrvalt 
ka fotod justkui vähetähtsa kõrvalsaa-
dusena ära tegema. 

Võib leiduda mõni hunt Kriimsilm, 
kes on sama osav kõigis oma kahe-
teistkümnes ametis, kuid mina veel 
sellist kohanud pole ja lõpptulemus 
kannatab seetõttu tugevalt. Lõhe tea-
duse ja tavainimese vahel suureneb. 
Seetõttu väheneb aasta-aastalt ka tea-
duse rahastamine, sest tihti otsus-
tavad rahastuse üle just needsamad 
tavainimesed, keda pole suudetud 
eelnevate projektidega kõnetada. 
Ilmekad fotod oleksid esimene samm 
paremuse poole. 

Kuidas noor fotograaf saaks silma 
paista? 
Ma soovitaksin valida sobilik temaa-
tika, avastada mingisugune konkreet-
ne liik, olgu siis putukas, imetaja, 

taim või lind, ning süüvida tema tege-
mistesse. Nii avaneb sulle täiesti seni-
nägematu maailm. Kindlasti ei tohiks 
olla see liik kotkas või karu, keda on 
pildistatud lõpmatult. Mul oli näi-
teks händkakk, kes hakkas huvitama 
juhuslikult, pärast esimesi kokkupuu-
teid looduses. Selgus, et temast pole-
gi eriti fotosid tehtud. Tänu sellele jäi 
mu pildiseeria ka silma.

Liigid tulekski valida varasemate 
kogemuste põhjal, mitte nii, et Sven 
intervjuus ütles: „Valige endale liik!“ 
ja hakkad siis linnumäärajat lehitse-
ma. Esmakontakt peab ikkagi olema 
looduses. Loodusfotograafia ei saa 
olla mehaaniline pildistamine.

Kas paberile trükitud looduspilti
dega ajakirjal on tulevikku?
Kindlasti on. Internet on küll loo-
duspilte täis, aga see on hoopis teine 
asi, kui võtad õhtul kätte paberil väl-
jaande. See on tervikkomplekt, kus 
peale foto mängib ka saatev tekst ja 
üldse ajakirja kujundus. Kui rääki-
da mõne tänapäevase noorega, kes 
polegi oma elus paberajakirju näinud, 
siis ta arvaks ilmselt teisiti. Mulle 
meeldib vanamoodsalt paberilt vaa-
data. Kusjuures ma pole siiani ühelt-
ki loodusfotograafilt kuulnud, et neile 
meeldiks pilte eelistatult ekraanilt 
vaadata. 

Kas sul peale fotograafia jääb aega 
ka millegi muu jaoks?
Käin tennist mängimas ja ka perega 
väljas. Eks nemad ütlevad samuti, et 
näita meile neid linde või imetajaid. 
Nad on õnneks usinad marjulised ja 
seenelised, mina laman siis seene juu-
res ja pildistan. 

Mullune Eesti Looduse fotovõist-
luse võidupilt saigi nii tehtud, et jäin 
kärbseseent pildistama, pere korjas 
eemal seeni. Jäi jutt, et kui nad leiavad 
huvitava seene, annavad teada. Aga 
nastik pole seen ja nii nad alles pärast 
ütlesid, et olid leidnud nastikud puu 
otsas. Läksime siis otsima ja lõpuks 
leidsin nad üles. 
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Muidu tasasel maastikul kõrgub kohati püstloodsete sein-
tena jalamilt 46 meetri kõrgusele Rummu mägi. See on üks 
Eesti ainulaadsemaid künkaid. Omapäraseks teevad mäe 
tekkelugu, arvukad sügavad sälkorud ja hallikarva välja-
nägemine. Vaoliste nõlvade tõttu meenutab see eemalt 
isegi tükikest Euroopa Alpidest.   

Arne Kivistik

Harjumaa lääneservas asuv 
Vasalemma sai esimest korda 
laiemalt tuntuks üle sajan-

di tagasi, kui 1878.  aastal hakati seal 
tootma kvaliteetset ehituspaasi. Seda 
veeti ka välja naabritele: Peterburi, 
Moskvasse, Soome ja Rootsi. 

Üht sealset paeliiki, mida murti 
kuni 10 meetri paksusest kihist, haka-
ti nimetama Vasalemma marmoriks. 
Selle välimus sarnaneb marmoriga, 
tegu on hästi poleeritava ning säili-
va paekiviga. Vasalemma marmorist 
valmistati hauariste, trepiastmeid, 
monumendialuseid ja laias valikus 
ehituskive. Kõige esinduslikum sellest 

kivimist hoone on 1890–1893 ehita-
tud Vasalemma mõisahoone (loss). 
Praegu tegutseb majas põhikool.

Teist korda sai Vasalemma, täp-
semalt selle valla Rummu alevik – 
nimi pandi Rummu talu järgi – rah-
vusvaheliselt tuntuks 21.  sajandil. 
Nimelt arvati 1997.  aastal vangla 
alast välja Rummu mägi ja karjääri-
järve lääneots. Need paigad osutusid 
nii eriliseks, et peagi hakkas uudis-
tajaid käima lähemalt ja ka kauge-

malt, sh välismaalt. Vangimaja asuta-
ti Rummus 1938.  aastal kivitööstus-
ettevõttena, kus sai kinnipeetavaid 
tööle rakendada. Vangla lõpetas tege-
vuse 2010. aastal.

Kohalik kõrgustik. Rummu tuhamäe 
nimi on mõnevõrra eksitav, kuna selle 
koostismaterjal ei ole tuhk: tegu on 
paekivijääkidest koosneva aheraine-
mäega. Tõenäoliselt tuleneb nimi 
künka tuhakarva välimusest. 

Mäe tekke algus ei ole täpselt teada, 
kuid suurem osa sellest kuhjati kokku 
paesõelmeist aastail 1950–1989. Siis 

lõppes killustiku 
tootmine ja sõelme-
te mäkkevedu; killus-
tikku toodeti aastas 
kuni miljon kuup-
meetrit. 

Aastal 1960 oli 
Rummu aheraine-

mägi 28 meetri kõrgune, 1964. a ula-
tus suhteline kõrgus 31 meetrini. Juba 
toonastel fotodel on nõlvadel näha 
sälkorud. Nõnda nimetasid ümbrus-
konna elanikud mäge kohalikuks kõr-
gustikuks.

1992. aasta karjäärikaardil on mäe 
absoluutseks kõrguseks märgitud 
70,8 meetrit. Mullu valminud uuelt 
Lidari-kaardilt leiame aga 71,5 meet-
ri kõrguse koha, suhteline kõrgus ula-
tub selle järgi 46 meetrini. 

Rummu mägi 
on erosiooni tähtteos

◊ 1. Aerofotol jääb Rummu mägi kohe silma: see on tuhkhall ja sügavate erosioonivagudega. Küngas on kokku kuhjatud aasta-
tel 1950–1989 lubjakivisõelmetest. Seetõttu pole õige nimetada küngast tuhamäeks, kuigi just nõnda seda sageli kutsutakse   
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Rummu tuhamäe nimi on mõnevõrra 
eksitav, kuna selle koostismaterjal ei 
ole tuhk.
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Rummu aherainemäe kuju ja mõõ-
dud on ajapikku muutunud, seda-
mööda, kuidas materjali juurde veeti. 
Kõige värskema aerofoto järgi on 
kuhjatise mõõdud 320  x  220  m ja 
pindala veidi alla kuue hektari. 

Rummu järv tekkis 1994. aasta 
paiku: pärast seda, kui oli lõppenud 
killustiku tootmine ja karjäärist ei 
pumbatud enam vett välja. Karjäär 
täitus veega nii kiiresti, et selle lääne-
otsa uppusid vangla kutsekooli hoo-
ned. 

Eelmise aasta andmete järgi on 
veekogu ühtepidi 2,5 ja teistpidi 0,8 
kilomeetrit lai ning järvepeegli pind-
ala ulatub 85,5 hektarini. Rummu 
karjäärijärv on kuni 9 meetrit sügav. 
Eriti hea läbipaistvuse tõttu kutsuvad 
sukeldujad järve siniseks laguuniks.

Erosiooni vormitud sälkorud. 
Rummu mäe erilisus seisneb tema 
kõigil külgedel asuvates sadades sälk-
orgudes. Näiteks paistab mägi loode-
poolses Madal-Eestis kaugele, mee-
nutades keskmäestiku harju. 

Alpidega võib seda pinnavormi 
pisut kõrvutada küll. Ent Alpid kur-
rutati maakoore laamade põrkumi-
sel, aga Rummu mägi tekkis paekivi 
suurtootmise käigus inimjõul. Alpide 
mäematerjal on inimesest puutumata 
lubjakivi, kuid Rummu mägi koosneb 
tootmisest järele jäänud lubjakivisõel-
metest. Alpide nõlvade teravad reljee-
fivormid tekkisid jääliustike kulutava 
tegevuse käigus pärast viimast jääae-

ga. Rummu mägi ja sälkorud on kuju-
nenud aga ühe sajandiga. 

Vee-erosioon tähendab voolava 
vee kulutavat toimet, mis väljendub 
voolusängi tekkes, süvenemises ja 
laienemises. Rummu mäel olid kõik 
eeldused, et erosioon saaks vallandu-
da ja tekkida sälkorud. Nimelt on mäe 
sõelmematerjal peen ja pude ning 

mäele kuhjamise ajal kamardumata. 
Mäel töötanud buldooserid lükkasid 
sinna toodavad uued sõelmekuhjad 
künka lael tasaseks, äärtelt aga vari-
semiskaldega nõlvadest alla. 

Silutud lagi võttis enda alla mitu hek-
tarit, olles soodne vihma- ja lumevee 
kogumise ala. Sinna tekkis madalaid ära-
voolu-uurdeid, mäe järske nõlvu mööda 

◊ 2. Üsna pea pärast Rummu aherainemäe tekkimist ristisid ümbruskonna elani-
kud selle kohalikuks kõrgustikuks. Nõnda võiks kõrgustikule omaselt eristada siin 
ka mitut reljeefiüksust 

◊ 3. Vaade Rummu mäele idast koos eristatud reljeefiüksustega. Tegu on seiklusretkedeks igati sobiva künkaga, mistõttu on 
reljeefi eri osade väljatoomine ka asja eest
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alla voolav vesi uhtus sälkorge. Mida 
suurem sadu, seda võimsam erosioon. 
Nõnda mitu aastakümmet järjest. 

Kaardi järgi on sälkorgude pikkus 
40–50 meetrit, laius suurtes orgu-
des 5–10 meetrit, lõunanõlval ena-
masti kuni 5 meetrit. Nende jalami ja 
tipu kõrguse vahe on 30–35 meetrit. 
Orgude põhja kalle suureneb alt üles-
poole ja on ülal kuni 80 kraadi. Selline 
järskus on erivarustuseta läbimatu.

Sälkorgude täpset hulka on kee-
ruline kokku lugeda, sest suur osa 
neist haruneb või liitub eri kõrgustel. 
Orgude kuju ja arv muutuvad alata-
sa, eriti aga tugeva paduvihma korral. 
Siis uhub vihmavesi palju sõelmeid 
sälkoru külgedelt oru põhja ja seda 
mööda allapoole uhtkattele. 

Juba nõrk vihmapäev kannab uht-
kattele 10–20  cm kõrgusi uusi sõel-
mevalle. Paduvihm toob mäest alla 
aga märksa rohkem sõelmeid ja uhub 
katteväljale kuni 50 cm sügavusi uur-
deid. Nii ümbritseb Rummu mäge 
30–60 meetri laiune ja kuni 10 meetri 
paksune sõelmevöönd. Osa sõelmeid 
valgub ka järve kaldale ja vette.

Rummu mäel võib eristada mitut 
reljeefivormi. Kuni 1997.  aastani ei 

lastud uudistajaid Rummu aheraine-
mäe juurde: see oli kinnine vangla- ja 
tootmisala. Nõnda on tavainimesed 
avastanud selle alles võrdlemisi hilja-
aegu. Ent kuigi põhjalikke kirjeldusi 
mäe kohta ikkagi ei leia. 

Kirjutise autorina olen mäel eris-
tanud mitu reljeefivormi, nagu kõr-
gustike puhul ikka tehakse (vt ◊ 2, 3). 
Neist huvitavaim on suurorg (◊  5). 
See on kaardilt mõõdetuna 150 meet-

rit pikk ning kõrgusvahe ulatub 35 
meetrini. Tõusul mööda oru põhja 
jäävad kahele poole kümned alt laiad, 
ülal harunevad ja peaaegu püstise 
kaldega sälkorud. Nende vahel on 
mõlemalt poolt varisevad ja harjal 
nugateravad maakiilud. Ülal, taeva 
taustal, kaunistavad vaadet mäetipud. 

Nii pea- kui ka kõrvalorge mööda 
tasub tõusta võimalikult kõrgele. 
Seejuures on soovitatav panna jalga 
sügava tallamustriga jalatsid: need 

aitavad järsul nõlval hõlpsamini üles-
poole, aga ka alla liikuda. Suurorg poo-
litab mäe kaheks. Seiklushimulised 
võiksid suurorule läheneda ka ülalt: 
mäeharjalt ja külgedelt. 

1992. aasta paemurrukaardil on 
suurorg näidatud üldistatult: nõlvad 
on viirutatud, ühegi sälkoruta ning 
kolm korda lühemad. Sama moodi 
on kujutatud reljeefi 2014. aasta maa-
ameti põhikaardil. 

Suurorust 25 
meetrit põhja poole 
asub tõusuorg. Seal 
vedas linttranspor-
töör sõelmeid mäkke, 
selle kõrval oli trakto-
ritee. See on ühtlase 
kaldega, mistõttu on 

seda mööda kerge mäele tõusta.
Ilusaimad kaugvaated avane-

vad mäeharjadelt ja laeosa servadelt. 
Tasub olla tähelepanelik ja arvesta-
da, et lae servani ulatuvad uhtorgude 
tipud ning lae äärmine osa on meetri 
jagu varisemisohtlik.

Mäehari kulgeb mäe keskosa lää-
neküljel. Selge ilma korral paistab siit 
71 meetri kõrgusest tipust meri ja 
14 kilomeetri kaugusel asuv Paldiski 
linn. Hari on viie meetri laiuselt hästi 

◊ 4. Mäe lõunakülg Rummu järve lääneotsas. Selline vaatepilt on Eesti looduses päris võõras ja pigem meenutab tükikest 
Euroopa Alpidest
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Orgude kuju ja arv muutuvad   
alatasa, eriti aga tugeva paduvihma 
korral. 
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läbitav, see on ainus ühenduspaik 
mäe põhja- ja lõunaosa vahel.  

Ent parim vaade Rummu karjääri-
järvele ja endisele vanglaalale avaneb 
66 meetri kõrguselt idaharjalt.

Vanade kulunud uhtorgude ala 
asub mäeharjade vahel ja kahel pool 
suuroru ülaosa (◊ 6). Seal on hulk vanu, 
tasandunud ja kulunud veerudega ühe-
kahe meetri sügavusi uhtorge. Need on 
risti läbitavad ja Eesti oludes väga eri-
lised. Sellega sarnaseid pilte leiab USA 
ja Hiina pudeda pinnasega lössialadelt 
(otsi fotosid märksõnaga badlands).

Laskudes kulunud uhtorgude 
vahel, mööda meetrilaiusi kõvastu-
nud maaninasid, jõuab kohta, kus 
nina kitseneb teravaks harjaks. Siit on 
allapoole minna võimatu.

Võimsaimad, kohati 20 meetri kõr-
gused püstloodsed sälkorud jäävad 
läänenõlvale. Nende tekkele võisid 
kaasa aidata valdavalt läänepoolsed 
tuuled-tormid. Jäärakuist põhja pool 
on alt lauge tõusurada.

Mäe põhjaotsa nõlval on kolm 
kummalist looklevat vagu, mis ei sar-
nane tüüpilise sälkoruga. Võib-olla 
on algse vao tekitanud mäest alla või 
üles sõitnud ekstreemratturid, hiljem 
süvendanud aga sadevesi. Praegugi 
võib lausa mäe harjal silmata värskeid 
mootorrattajälgi. 

Mäe lõunakülg on kaetud tihe-
da sälkorustikuga, neid on kümne 
meetri kohta kaks-kolm (◊  4). Sinna 

viib lõunapoolse vanglamüüri august 
lähtuv rada. Raja ülaosa on kuni lõu-
naplatooni äkilise kaldega, seal võiks 
näiteks labidaga astmeid teha. Eriti 
ilus vaade mäele avaneb lõunast, järve 
lääneotsa lõunakaldalt.

Seina nime võib anda mäe kir-
deküljele: sealt on sõelmeid võetud 
veel võrdlemisi hiljaaegu, viimati 
2007.  aasta paiku Paldiski tee-ehi-
tuse tarvis, aga ka viidud Soome. 
Varasemal fotol on seinal palju uur-
deid, praegu on see peaaegu sile.

Sadulaks võib pidada 60 meetri 
laiust ala ida- ja läänepoolsete tõusu-
radade ülemiste otste vahel. Sealt kul-
geb astmelisi radu mäe harjale, tippu 
ja lõunaossa.

Uudistajad on mäe laele tallanud 
palju jäljeradu. Tallamata aladele on 
25 aasta jooksul saanud aga tekki-
da õhuke, umbes sentimeetripaksune 
samblakiht. Vanadesse uhtorgudesse 
on kogunenud kõdu ja niiskus, nii on 
sinna saanud kasvada nüüdseks kahe 
kuni nelja meetri kõrgused puud-
põõsad. Säärasel toitainevaesel pin-
nasel suudavad kasvada kased, pajud, 
astelpajud ja männid.

Ala sobib hästi seiklusturismiks. 
Rummu mägi, suur osa endisest 
vanglast ja järve lääneots on prae-
gu eravalduses. Omanik, osaühing 
Rummu Invest, hindab tulevikku eba-
selgeks: kindlaid plaane alaga ei ole. 

Praegu on Rummu mägi ja järv 
kõigile avatud puhke- ja seiklustu-
rismipaik. Keila–Haapsalu maantee 
ääres peatavad huvilised sageli auto, 
et uudistada omapäraseid reljeefivor-
me. Lähemad turismitalud korralda-
vad mäele matku ning muid üritusi. 
Kohalikele elanikele on siinse järve 
rand hinnatud suvituskoht.

Suvel, kui järvevesi on soojenenud, 
koguneb järvele palju noori, et teha 
vettehüppeid ja sukelduda. Praegu on 
vanglale kuulunud kutsekooli vare-
med kui veealune muuseum. 

Mägi ja järv on nii erilised, et 
neist on tehtud sadu fotosid ning 
videoid nii maalt, vee alt kui ka õhust. 
Internetist leiab sellist materjali palju. 
Eriti efektne on droonilt võetud video 
tõusust mäele suuroru kaudu. 

Arne Kivistik (1933) on töötanud Tartu 
ülikoolis suusa- ja orienteerumisõpetaja-
na, huvitub maastiku kujutamisest orien-
teerumiskaartidel. 

|571| 

Milline võiks olla Rummu mäe 
tulevik? 
•	 Kaevandusgeodeet	 Vladimir	

Raube arvates tasandab ero-
sioon mäe 10–15 aasta jook-
sul lamedaks kõrgendiks. Loo 
autori hinnangul võtab see 
märksa kauem aega. 

•	 Omanik	 müüb	 mäemas-
si ja kiirendab mäe kadumist. 
Paraku huvi materjali vastu on 
väike või lausa olematu.

•	 Omanik	 korrastab	 ala	 ning	
rajab puhke- ja seikluspargi.

◊ 5. Suurorg on Rummu mäe huviväärsemaid paiku, mida käib vaatamas enamik 
mäe uudistajatest, ent seda mööda jõuavad tippu vaid kehaliselt võimekamad. 
Kaardilt mõõdetuna on org 150 meetrit pikk

◊ 6. Vanad kulunud uhtorud: taimes-
tik on siin ääretult kidur, kuigi laiguti 
leidub juba üsna kõrgeks sirgunud 
mände-kaski  
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Huvitav Eesti

Saaremaa põhjarannik on tuntud geoloogiliste huviväär-
suste poolest. Üks selline on Ninase ehk Tagaranna pank. 
Mõõtmete poolest on Ninase teine Saaremaa kuulsaim 
paesein Panga panga kõrval. 

Elen Rekand

Ninase pank asub Mustjala 
vallas Ninase poolsaare 
põhja- ja loodeosas. Tegu 

on Siluri ajastu kivimitest koosne-
va üle kilomeetripikkuse pangasei-
naga. Klindi kõige kõrgemad osad 
küündivad veepiirist umbes viie 
meetrini. 

Täpsemalt paljandub Ninasel 

Siluri ajastu Jaani lade: siin avaneb 
selle lademe Ninase kihistiku tüüp-
läbilõige. Valdavalt koosneb kihis-

tik dolomiidistunud horisontaal- 
või lainjaskihilistest detriitsetest 
(pudedatest) lubjakividest. Need on 
savikad tugevasti lõhenenud dolo-
miidid, mis sisaldavad paksukihi-
lisi käsijalgsete kivistisi. Leidub ka 
põhiliselt sammalloomadest koos-
nevaid väikseid ümmargusi bioher-
me. Need on Ninase panga huvipak-
kuvaimad moodustised. Samuti on 
koostises brahhiopoodide karpe ja 
poolmeid ning meriliiliate fragmen-
te (varrelülisid). 

Seina allosas, 
merepiiril, ava-
nevad lademe 
Mustjala kihisti-
ku kivimid: õhuke-
sekihilised merg-
lid, milles leidub 
rohkesti korallide 
ja stromatopoo-
ride kolooniaid 

ning kaltsiidikristallide pesi. Seega 
avanevad pangaseinal nii pehmed 
merglid kui ka savikad lubjakivid.

Ninase pank 
seisab silmitsi merega

Ninase ehk Tagaranna pank on umbes 1,5 kilomeetrit pikk ja kuni 5 meetrit kõrge. Siin avanevad Siluri ajastu Jaani lademe 
merglid ja lubjakivimid 

Ninase pank kerkib otse merepiirilt, 
mistõttu pääsevad lained hõlpsasti 
klindiseina mõjutama, iseäranis vee-
pinna taseme tõusu ja tormi ajal. 
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Ninase pank kerkib otse mere-
piirilt, mistõttu pääsevad lained 
hõlpsasti klindiseina mõjutama, 
iseäranis veepinna taseme tõusu 
ja tormi ajal. Näiteks on paesei-
na korralikult lammutanud 1967., 
1969., 2005. ja 2006/2007. aasta 
suured tormid. 

Tugeva raju ajal pritsib soolast 
merevett ka panga ligidal kasvavate-
le okaspuudele. Seetõttu puud kol-
letuvad või koguni kuivavad, enne-
kõike mere poole jäävad võraosad.

Geoloog Ago Aaloe järgi on 
Ninase pangal teinegi astang nagu 
Panga pangal, kuid Ninase puhul 
jääb kõrvalastang veepiirist märk-
sa kaugemale sisemaale. Sel paljan-
duvad Jaani lademe kivimitest pisut 
nooremad Jaagarahu lademe plaat-
dolomiidid ja biohermsed dolomii-
did [1]. 

Peale klindi on veel huvikohti. 
Näiteks Ninase poolsaare tipus on 
võimalik näha Saaremaa kõrgeimat 
Panga panka: selle ketina kulgev 
astang jääb umbes viie kilomeet-
ri kaugusele teisele poole Küdema 
lahte. 

Peale Siluri paekivimüüride on 
kindlasti köitev siinne mereäärne 
loodus üldisemalt, aga ka Tagaranna 
kaluriküla. Seda ilmestavad kaunid 
majakesed, madalad kiviaiad ja kit-
sas külatee. 

Elamusi leiab ka Ninase 
külast, millele lisavad erksust tee 
ääres seisvad nukud Piret ja Tõll. 
Konstruktsioonilt on tegu pukk-
tuulikutega, mille nutikad meist-
rid on ümber ehitanud ja rahvarõi-
vad selga värvinud. Nukk Piret pole 
aga niisama pilgupüüdja. Nimelt on 
kombeks enne meheleminekut tuua 
tema seelikusaba alla neiupõlveni-
mega kivi: see aitavat kaasa õnneli-
kule abielule. 

Märksa nukrama tooniga on 
Ninase poolsaare loodetipus asuv 
parvlaeva Estonia huku mälestus-
märk. Reisilaev kadus Läänemere 
voogudesse 28. septembril 1994. aas-
tal, viies kaasa enamiku reisijaid.  

Ninase pool saarel paiknevad ka 
kunagised rannakaitse ja piirival-

verajatised, sealhulgas väike vaat-
lustorn.

Kuidas Ninase nime on saanud? 
Ninase kohta on teada üks kentsa-
kas muistend. Kui Suur Tõll olnud 
Mustjala kiriku tööd ära lõpetanud, 
läinud ta mere äärde ja visanud end 
kivise maa peale pikali. Ta jäänud 
niikauaks sinna lähedale luurama, 
kuni kirik oli sisse õnnistatud, sest 
kartnud, et õnnistamata kirikut võib 
Vanaõelus lõhkuma tulla. 

Kui kirik oli saanud õnnistu-
se, pannud Suur Tõll pea ühe kivi 
peale ja uinunud. Magades aga ole-
vat ta ennast kõhuli pööranud. Kui 
ta üles oli ärganud, näinud ta, et 
nina oli kivisse lohu vajutanud just-
kui aseme. Paraku ei kõnele päri-
mus sellest, kas kivi oli nii pehme 
või Tõllu nina nii kõva, et suutis kivi 
sisse aseme vajutada. 

Mõned teavad aga tõepoolest 
rääkida, et kord olnud seal kan-
dis nii suur tursasaak, et tursapäid, 
mida söögiks ei tarvitatud, kasuta-
tud hoopis piirdeaedade ehitami-
seks. Võib-olla niisugune tursapea-
dest laotud aed tõepoolest hiljem 
kivistus. Toona oli kivistumine mui-
dugi alles pooleli, nõnda polnud 
Tõllu ninal sinna raske süvendit 
tekitada. 

Olles ärganud ja üles tõusnud, 
hüüdnud Tõll: „Oh, kui suur nina-

ase!“ Sellest ajast saati hakatigi seda 
kohta hüüdma Ninaasemeks, mis 
ajapikku muutus Ninaseks [2]. 

1. Aaloe, Ago; Miidel, Avo 1967. Eesti pangad 
ja joad. Eesti Raamat.

2. Laugaste, Eduard; Liiv, Ellen; Normann, 
Erna 1963. Muistendeid Suurest Tõllust 
ja teistest. Eesi Riiklik Kirjastus, Tallinn.

Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu 
kutsehariduskeskuse loodusturismikor-
ralduse eriala.
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Arvatavasti on tselluloositööstus üks enim loodus-
keskkonda mõjutavaid tööstusharusid. Nõukogude ajast 
tulevad meelde probleemsed tehased Tallinnas ja Kehras. 
Eesti teravaim tselluloositööstusega seotud keskkonna-
probleem jääb üle sajandi tagusesse aega: aastaisse 
1901–1915, kui Pärnus tegutses Euroopa suurim tsellu-
loositehas. Reostust plaaniti vähendada mitmel viisil, mõni 
moodus oli üsna kummaline.

Toivo Meikar

Aastal 1900, 3. detsembri (vkj) 
pühapäevasel pärast lõunal, 
korraldas ASi Waldhof 

(ametlikult Russische Aktiengesell-
schaft Zellstofffabrik Waldhof 
Pernau, Livland) valitsus Pärnu tsel-
luloosivabriku hiljuti valminud kon-
torihoones ettevõtte avamise puhul 

vastuvõtu valitud seltskonnale. Mitu 
aastat kestnud ehitustööd olid lõp-
penud ja Pärnu linn oli saanud üli-
moodsa tselluloosivabriku (◊ 1, 2, 3). 
Peagi kujunes sellest suurim omatao-
line Venemaal ja Euroopas. 

Tehase asutamine muutis tundu-
valt Pärnut ja siinset rahulikku elu. 
Suurenes elanikkond, rahavool, kiires-
ti arenes linna infrastruktuur, koha-

lik tööstus, kaubandus, teenindus jms. 
Kuid medalil oli ka teine külg: keskkon-
naprobleemid. Suvituslinnana kuulsust 
kogunud Pärnu seisis ootamatult tee-
ristil. Esimese maailmasõja eel arutleti 
ajakirjanduses tõsiselt võimalike aren-
gusuundade üle: kas ees ootas suvitus- 
või tööstuslinna staatus? 

Reini-äärses Mannheimis asunud 
ASile Waldhof kuulusid ka 19. sajan-
di lõpul Ida-Preisimaal Tilsitis 
(Sovetsk) valminud tselluloosivab-
rikud. Pärnu vabriku põhiülesanne 
oli hõivata ulatuslik ja kiiresti arenev 
Venemaa turg. Asukohavalik oli suu-
repärane: siin oli veerikas jõgi, mere-
sadam, suhteliselt tihe raudteevõrk, 
sealhulgas ühendus Venemaaga; 
eelised olid ka  Balti kubermangu-
de, veel enam aga Venemaa metsava-
rud, haritud ja euroopaliku töökul-

Tööstuslik keskkonnareostus 
oli Eestis päevakorral juba sadakond aastat tagasi
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◊ 1. Waldhofi panoraamist sai Pärnu vaatamisväärsus. Vaade Pärnu Ülejõe linnaosast (Tammiste teelt) Pärnu Waldhofi tsellu-
loosivabrikule Suure-Jõe tänaval
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tuuriga tööjõud, linna omavalitsuse, 
valitsus- ning majandusringkondade 
ja metsaomanike (mõisnikud) huvi-
tatus. 

Esialgu linnavõimud ilmselt eriti ei 
hoomanud tehasega kaasnevaid kesk-
konnaprobleeme. Linna ja aktsiaseltsi 
vahel sõlmitud lepingus oli siiski kir-
jas, et linnavalitsusel ei ole nüüd ega 
tulevikus midagi vabrikuvee jõkke 
suunamise vastu, kui järgitakse sani-
taarnõudeid. Aktsiaselts omalt poolt 
lubas tarvitusele võtta abinõud, välti-
maks reostust. Ehkki sellest avalikult 
ei räägitud, tunnistati hiljem, et teha-
se asukoha valikul peeti Pärnu plus-
siks just soodsat võimalust vabaneda 
tööstusjäätmetest.

Silmaga nähtav õhusaaste. Suurim 
tööstusega kaasnenud negatiivne kõr-
valmõju, millega linn ja lähiümbrus 
kõige esmalt kokku puutus, oli õhu 
saastus. Vabriku kateldes kasutatud 
kivisöe, kuusekoore ja puidujäätmete 
põletamisel paiskus õhku vääveldiok-
siidi, lämmastikoksiide ja tahmaosa-
kesi. Atmosfääri lendus ka ebameel-
diva lõhnaga ja väidetavalt mürgiseid 
gaase. Nimelt märgati 1908.  aastal, 
et vabriku lähikonna aedades kuiva-
vad viljapuud: põhjuseks peeti vabri-
kust eralduvaid gaase. Uuringud seda 

siiski ei tõendanud, samuti ei leid-
nud kinnitust Pärnu ümbruse metsa-
de kahjustused. Linnaarstidelt kogu-
tud andmete põhjal ei olnud elanikel 
vabrikuga seotud tervisekahjustusi. 
Kõige enam häiris pärnulasi katelde 
suits, mis ebasoodsa tuule korral kat-
tis kogu linna, maha sadava tahma all 
aga kannatas puhkepaigana kasutatav 
Niidu mets.

Et olukorda parandada, võeti kasu-
tusele uued seadmed, ehitati spet-
siaalne torn gaaside absorbeerimi-
seks ja suurendati kontrolli tööprot-
sessi üle. Juhtkonna väitel tulenenud 
gaaside eraldumine eeskätt töölis-
te lohakusest. Suuri investeeringuid 
tehti vanemate katelde rekonstruee-
rimiseks, uuemad ehitati kõige aja-
kohasemat tehnoloogiat rakendades. 
Neljale senisele korstnale lisandus 
kaks uut: märksa kõrgemad ja teist-
suguse konstruktsiooniga. 1914. aas-

tal konstateeriti linna volikogus, et 
gaaside püüdmise ja tõrje meetmed 
toimisid: vabriku korstnatest peaaegu 
ei väljunud silmaga nähtavat suitsu. 
Ka ajalehtedes ei kurdetud enam hal-
valõhnalise õhu, suitsu ega tahma üle.

Kuhu suunata tehase vesi? Vee-
reostus on üks olulisemaid tsellu-
loosivabrikuga kaasnevaid kahjulik-

ke mõjusid. Tehase 
heitvesi, mis sisal-
dab peale toksiliste 
fenoolide jt kahjuli-
ke ainete ka puidu-
heitmeid (kiudaine, 
puukoor), tekitas 
veekogudes hap-
niku puudujäägi. 
Pärnu jões halvenes 

vee kvaliteet ja vähenes kalasaak (ka 
Pärnu lahes), kalapüügivahendid said 
kahjustada, kuni muulideni ladestus 
jõe põhja ja kallastele orgaaniline aine 
(eritades kahjulikke gaase ning lehka), 
ilmnes jõevee kahjulikkus tervisele 
jpm. Just veereostus tingis 1908. aas-
tal alanud kohtuliku juurdluse, mis 
lõppes 1914. aasta algul: esitati amet-
lik süüdistus, mida pidi menetlema 
Riia ringkonnakohus. Protsessi lõpe-
tas alanud sõda ja vabriku õhkimine.

Vabriku juhtkond püüdis siiski 

Kuigi sellest avalikult ei räägitud, 
tunnistati hiljem, et tehase asuko-
ha valikul peeti Pärnu plussiks just 
soodsat võimalust vabaneda töös-
tusjäätmetest.

0 100 500 m

Waldhofi tselluloositehase
territoorium

◊ 2. Pärnu linn ja Waldhofi tselluloosivabriku asukoht. Vana skeem raamatust 
„Russische Aktiengesellschaft Zellstofffabrik Waldhof Pernau, Livland“ (1910) [2]
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veereostust mitmel moel vähendada. 
Selleks oldi valmis tegema arvestata-
vaid kulutusi. Parimaid lahendeid otsi-
des tutvuti emafirma ja Rootsi tsellu-
loositehaste abinõudega ja püüti neid 
ise rakendada. Ometi ei leitudki häid 
mooduseid, kuidas keskkonnakahju-
sid minimeerida, kogu maailmas astu-
ti ju 19. ja 20.  sajandi vahetusel sel-
les valdkonnas alles esimesi samme. 
Üht-teist võeti siiski ette: täiustati töö-
tehnoloogiat, ehitati settebasseinid, 
algsed filtrid vahetati ajakohasema-
te vastu jne. 1912.  aastal aitas vabrik 
süvendada Pärnu sadamat ja faarvaat-
rit ning puhastada jõepõhja.

Siiski ei taganud need abinõud 
kõiki tulemusi täielikult, mistõttu tuli 
leida uus moodus, kuidas vähendada 
reostuse mõju jõele või suunata heit-
vesi mujale. Välja töötati hulk kavasid, 
mille järgi tulnuks tööstussaaste otse 
või kaude suunata merre, küsimus 
oli vaid selles, kui kaugele rannikust. 
Sellest lähtusid ka jõe „läbipesemise“ 
kavad, mille eesmärk oli suurendada 
jõe veehulka ning võimaldada reostu-
sel kiiremini merre jõuda.

Torujuhe vabriku ja mere vahel 
kerkis vabriku ettepanekuna esile 
juba 1902.  aastal. 1912.  aastaks val-
mis eskiis, mille järgi pidi ehitata-
ma 1,2-meetrise läbimõõduga maa-
alune torujuhe. Kava kohaselt tul-
nuks torujuhe vähemalt viie meetri 
sügavusel merre suunata. Loodeti, et 

soolane merevesi ja lained neutrali-
seerivad tehase heitvee. Võimalikest 
lahendustest peeti seda kõige oda-
vamaks ja seega kõige vastuvõeta-
vamaks vabriku juhtkonnale, kes oli 
pärast asjakohase loa saamist kohe 
valmis alustama projekteerimis- ja 
ehitustöid. Näilist lahendust pakkuva 
kavaga nõustus esialgu ka Pärnu linna 

volikogu ja vabriku juhtkond lubas 
1.  jaanuariks 1914 esitada tehnilise 
projekti, mille järgi alanuks Peterburi 
nõusolekul ehitustööd. Ent valitsuselt 
ei saadud luba ja ka linnavõimud loo-
busid kavast, kuna selle elluviimine 
oleks tõenäoliselt tähendanud supel-
randade hävingut. 

Torujuhtme kavandi vastupidi-
ne variant nägi ette jõe „läbipese-
mist“ ehk merevee pumpamist jõkke. 
Põhjalikumalt seda võimalust ei käsit-
letud: leiti, et see on liialt kulukas ja 
tulemus kaheldav.

 
Kas matta tootmisjäätmed Pärnu 
ümbruse soodesse? Tehniliselt tun-
duvalt komplitseeritum kavand oli 
pumbata tööstusvesi torujuhtme 

kaudu jõe teisel kaldal kõrgematel 
aladel kaevatud kogumisbasseinides-
se ja seejärel linnalähedastesse soo-
desse. Arvestati Sauga linnamõisa 
territooriumile jäänud Rääma raba-
ga ja osalt Nurme rabaga, mille akt-
siaselts oli 1912.  aastal rentinud 50 
aastaks. Rendilepingus mingist töös-
tusjääkide paigutamisest siiski ei rää-

gitud: siht oli proo-
vida turbavarumist 
ja võimaluse kor-
ral arendada turba-
tööstust. 

Projekt jäeti kõr-
vale kulukuse ja 
suurte ekspluatee-
rimiskulude tõttu. 

Huvitaval kombel ei tekitanud tsel-
luloositehase jääkide võimalik suuna-
mine soodesse loodus- ega keskkon-
nakaitseküsimusi.

Ühe võimalusena plaaniti Pärnu 
jõele ehitada mobiilne pais ja lüü-
sid. Nende eesmärk oli koguda vett 
ülesvoolu, vabriku heitvee väljalas-
ketoru taha ja seda vett perioodiliselt 
valla lastes puhastada jõge. Nii utoo-
piline, kui see ka ei tundu, pööras akt-
siaselts sellele kõige enam tähelepanu 
ja koostas paisu ja lüüside tehnilise 
eskiisi (◊ 4, 5, 6). 1912. aasta kevadel 
esitati need materjalid Pärnu sadama 
valitsusele. Aktsiaselts oli nõus ise 
tegema projekteerimis- ja ehitustööd, 
viimased küll riigivõimu toel (tehnili-

Välja töötati hulk kavasid, mis kõik 
nägid ette suunata tööstusreostus 
otse või kaude merre.

◊ 3. Waldhofi vabriku üldvaade Riia maantee poolt, esiplaanil on paberipuude virnad [2]
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ne toetus, soodustused ehitusmater-
jalide hankimisel).

Paisu põhikomponendid olid raud-
valtsidega piiristatud ja üles-alla lii-
gutatavad katlaterasest valmistatud 
silindrid. Nende abil pidi paisu taga 
olev vesi tõusma umbes kaks meet-
rit ning see vesi oleks puhastus efekti 
saamiseks kaks korda ööpäevas alla 
lastud. Laevaliikluse ja metsaparve-
tamise tagamiseks tuli ehitada lüü-
sid. Paisu saanuks kasutada ka jala-
käijate sillana. Jõe veerežiimi, lae-
vatamist ja ümbruskonna elu suurel 
määral muutva projekti pidi peale 
hüdroloogilisi ja muid uuringuid 
heaks kiitma kaubandus- ja tööstus-
ministeerium. Oma nõusoleku pida-
nuks andma ka Pärnu linna voliko-
gu, samuti peeti määravaks jõeäärse-
te tööstusettevõtete ja sadama seisu-
kohta. Komplitseerituse tõttu plaani 
edasi ei arendatud.

Viimane võimalus: vedada töös-
tusvesi praamidega avamere-
le. Sellisele otsusele jõudis Pärnu 
linna volikogu 1914.  aasta märtsis. 
Väljaveokohta konkreetsemalt ei 
käsitletud, rääkimata mõjust mere-
keskkonnale. Seda laadi ettepaneku 
oli juba aasta varem teinud Waldhofi 
aktsiaselts, kes oli nüüdseks asunud 
otsima sobivaid aluseid. Esialgu loo-
deti vedu alustada juba 1914.  aasta 
navigatsioonihooajal, kuid aktsia-
selts ei suutnud nii kiiresti etteval-
mistustöid teha ega ujuvvahendeid 
leida, nõnda jäi lõplikuks tärminiks 
1. mai 1915. Selleks ajaks oli Venemaa 
juba ammu maailmasõjas ning osa 
Waldhofi varadest ja sisseseadest 
saadetud Venemaale. Vabrik õhiti ja 
põletati sama aasta suvel.

Waldhof ei olnud ainus Pärnu linna 
ja lahe reostaja. Seda näitasid Pärnu 
jõe ja lahe seisundi uuringud. Suur osa 
jõe reostusest lähtus selle ääres asunud 
tööstusettevõtetest, eeskätt saevabri-
kutest ja puiduladudest, linna tapa-
majast, sadamast jm. Kuni saja meetri 
kaugusel vabriku heitveelaskmest hin-
nati jõe vesi tervisele otseselt kahjuli-
kuks. Tehase heitvee mõju oli märki-
misväärne kuni 500 meetri kaugusel, 
kuid bakterioloogilise reostuse tingis 
enamjaolt siiski linna enda heitvesi. 
Näiteks ei saanud vabrikut süüdista-
da jõest püütud kalade petrooleumi-
maitses: selle põhjust tuli otsida jõe-
äärsest vedelkütuste laost jne. Üksiti 
näitasid veeproovid, et vabrik polnud 
veel jõudnud reostada Pärnu lahe vett, 
hoopis enam ohustasid randu suplus-
asutuste puudlikud puhastusseadmed. 

Waldhofi veereostuse ulatuse 
ja mõjude selgitamiseks tehti hulk 
uuringuid. Neist põhjalikum sai  
1910. aastal teoks Münchenis asuva 
Baieri kuningliku kalabioloogia kat-
sejaama juhatusel. Neutraalsuse taga-

miseks loodud segakomisjoni kuulu-
sid kohalike teadlastena Max von zur 
Mühlen Tartu ülikoolist ja professor 
Guido Schneider Riia polütehnilisest 
instituudist. Uuringu raportis nendi-
ti veereostuse olemasolu ja loeti üles 
sellest tulenevad ohud.

Suvituslinna polnud vabriku reostus 
arvestataval määral siiski veel mõjuta-
nud, pigem põhjustas keskkonnamuu-
tusi koostoime teiste saasteallikatega. 
Pärnu, linna lähikonna ja ilmselt laie-
magi võimaliku keskkonnakrahhi tule-
vikus hoidis aga ära vabriku häving, 
millega kaasnev tulekahju mattis linna 
mitmeks päevaks paksu suitsu sisse. 

1.  Meikar, Toivo 2015. Waldhofi tselluloo-
sivabrik Pärnus – õnn või õnnetus? – 
Akadeemia 3: 522–544.

2.  Russische Aktiengesellschaft Zellstofffabrik 
Waldhof Pernau, Livland 1910. St. 
Petersburg.

3.  Zellstofffabrik Waldhof 1884–1909. [1909] 
Stuttgart.

Toivo Meikar (1947) on uurinud Tsaari-
Venemaa Balti kubermangude metsan-
duse ajalugu, avaldanud rohkesti kirjutisi 
Eesti metsanduse ajaloost.

◊ 5. Paisu võimaliku asukoha variandid. 
B – esialgne kava, A – väljavalitud asukoht

◊ 6. Läbilõige veetaseme reguleerimise 
lüüsist

◊ 4. Pärnu jõele ehitatava paisu projekt. Vasakult teine avaus oli laevatamiseks mõeldud lüüsidega kanal, paremalt teine vee 
reguleerimise lüüs 
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Aasta puu

Heino Kasesalu

Paljudele omaaegsetele Tartu 
riikliku ülikooli (TRÜ) lõpeta-
jatele seostub Valdek Ritslaiu 

nimi ohutushoiu ja töökaitse õppeai-
nega. Teda tuntakse ka TRÜ metsan-
dusteaduskonna rajajana, sama tea-
duskonna dekaani ja kauaaegse õppe-
jõuna [1]. Vähem teatakse Valdek 
Ritslaidu kui Eesti kikkapuude uurijat. 

Valdek Ritslaid (kuni 1936. aasta-
ni Walther Ritsland) sündis 20.  juu-
nil 1910 Räpina vallas Tooste külas 
Ritska talu peres kolmanda lapsena. 
Alghariduse sai tulevane metsatead-
lane Raadama algkoolis ja Räpina kõr-
gemas algkoolis Köstrimäel. Seejärel 
õppis ta kaks aastat Räpina ühisgüm-
naasiumis ja siirdus siis Tartu teh-
nikagümnaasiumi, mille lõpetas 
1929.  aasta kevadel. Tolle aja tavade 
järgi tegi Valdek pärast gümnaasiumi 

lõpetamist läbi kohustusliku sõjaväe-
teenistuse. 

1930. aasta septembris asus ta õppi-
ma Tartu ülikooli põllumajandustea-
duskonna agronoomiaosakonnas, 
järgmise aasta jaanuaris aga palus end 
üle viia sama teaduskonna metsaosa-
konda. Akadeemiliselt kuulus Valdek 
üliõpilasseltsi Põhjala, samuti õppis 
ta tudengipäevil Tartu kõrgema muu-
sikakooli lauluklassis. Suvistel õppe-
vaheaegadel töötas Valdek ajutise abi-
jõuna ülikooli õppe- ja katsemets-
konnas ning metsakorraldustöödel 
Kuusiku metskonnas. 

1934. aasta lõpuks oli Valdekul 
metsaosakonna teoreetiline kursus 
lõpetatud ja järgmise aasta maikuus 
asus ta tööle Torma metskonna mets-
nikuna. Hiljem töötas ta lühemat aega 
Eesti metsaühingute liidu vanem-
konsulendina ning riikliku aktsiaselt-
si Eesti Metsatööstus instruktorina. 
1938.  aastal täiendas Valdek end eri-

alaselt mõnda aega Soomes, Rootsis ja 
Saksamaal. 

1939. aasta novembris kait-
ses ta edukalt diplomitöö teemal 
„Metsasaed ja nende sobivus tööks“. 
1941.  aastal töötas Ritslaid lühemat 
aega ENSV rahvakomissaride nõuko-
gu metsatööstuse peavalitsuses sekto-
rijuhatajana, sama aasta juulis mobi-
liseeriti ta Punaarmeesse tööpatal-
joni. 1942.  aasta oktoobris vabastati 
ta armeest ja suunati ENSV valitsuse 
reservi. 1945.  aasta aprillis vabastati 
Ritslaid rahvakomissariaadi teenistu-
sest ning võeti tööle TRÜ kateedriju-
hataja kohusetäitjana. Ta oli põhitege-
lane iseseisva metsandusteaduskonna 
loomisel 1946.  aastal. Järgmise aasta 
aprillis kinnitati Ritslaid ametlikult 
selle teaduskonna dekaaniks. 

1950. aasta maikuus tunnistati Valdek 
Ritslaid kodanlikuks natsionalistiks ja 
vabastati dekaani kohalt, kuid ta jäeti 
edasi metsandusteaduskonna õppe-
jõuks. Ent 1954. aasta septembris vabas-
tati ta täielikult tolleaegse Eesti põlluma-
janduse akadeemia teenistusest. 

Alates 1. septembrist 1955 töötas 
Ritslaid TRÜ-s arstiteaduskonna far-
makognoosiakateedris dotsendina. Ta 
pidas üliõpilastele loenguid põhiliselt 

Valdek Ritslaid, 
Eesti kikkapuude uurija

Valdek Ritslaid esineb 1956. aastal ettekandega kikkapuu levikust
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töökaitsest. Selle õppeainega tegeles 
Ritslaid mitme aastakümne jooksul 
kuni pensionile minekuni 1988. aastal. 
Ta koostas sel alal rohkesti käsiraama-
tuid ja õpikuid. Tol ajal oli töökaitse-
kursus ühtemoodi kohustuslik kõigi 
teaduskondade üliõpilastele, kaasa 
arvatud humanitaarteaduskonnad. 

See tekitas üliõpilaste hulgas ka 
proteste. Miks oli vaja näiteks filoloo-
gidel, ajaloolastel ja juristidel tunda 
ohutushoiu eeskirju? Muidugi ei ole-
nenud õppeprogrammide koostamine 
õppejõust. 

Valdek Ritslaid suri raske haiguse 
tagajärjel 27. septembril 1990. Tema 
põrm on maetud Tartu Maarja kal-
mistule.

Hariliku kikkapuu (Euonymus euro-
paeus) leviku uurimine. Farma-
kognoosiakateedri juhataja prof Alma 
Tomingas suhtus Ritslaiusse hästi 
ja võimaldas tal uurida kikkapuid. 
Mõneti oli see uurimistöö seotud met-
sandusega, Ritslaiu õpitud erialaga. 

Valdeku enda mälestuste järgi tek-
kis tal huvi kikkapuu vastu juba üliõpi-
laspäevil. Suvisel õppevaheajal ülikooli 
õppe- ja katsemetskonnas töötades viis 
ta sealt mõned kikkapuuistikud oma 
kodutallu Tooste külas. Samuti on ta 
meenutanud, et sõjapäevil tööpataljo-
niga Kama jõe piirkonnas viibides lei-
dis ta sealt mõned kikkapuupõõsad. 

Temale omase põhjalikkusega asus 
Ritslaid 1956. aastal uurima kikkapuu 
looduslikke kasvukohti Eestis, peami-
selt Koiva jõe vesikonnas. Ta korral-
das mitu ekspeditsiooni Mustjõe ja 
selle harujõgede piirkonda ning Põhja-
Lätimaale. 

Kikkapuu loodusliku leviku kohta 
Eestis ja Lätimaal leidub kirjanduses 
hulganisti andmeid, kuid on ka suuri 

vasturääki-
v u s i . 

Ritslaiu töödest selgus, et hariliku kik-
kapuu areaali põhjapiir paikneb tun-
duvalt rohkem põhja pool, kui mitme 
varasema uurija andmete põhjal oli 
arvatud [2]. Peale varem kindlaks teh-
tud kasvukohtade leidus kikkapuid veel 
Koiva jõe ülemjooksul Eesti-Läti piirist 
lõuna poole kuni Riia–Pihkva maan-
teeni ja Koiva keskjooksul Eesti piirist 
kuni Cēsise linnani ning Peetri jõe ja 
Riia–Pihkva maantee lõikumise kohast 
kuni jõe suudmeni. 

Hariliku kikkapuu areaali põhja-
piiri tipp paikneb 57° 42´ 40´´ pl. 
Eestis kasvab see põõsaliik Koiva jõe, 
Mustjõe ja Peetri jõe lammil ligikau-
du 30 km pikkusel alal. Uurimistööde 
käigus määrati jõelammidel kasvavate 
hariliku kikkapuu põõsaste keskmi-
ne kõrgus, juurekaela diameeter, võra 
läbimõõt ja ligikaudne vanus. 

Uurimistööst selgus, et kõige jõud-
sama kasvuga harilikud kikkapuud on 
Mustjõe lammil, kus seda põõsast kas-

vab rohkem kui Koiva lammil ja selle 
lisajõgede ääres. Määravad on veere-
žiim ja mullastikuolud. Koiva kesk-
jooksul kantakse tugevate üleujutus-
te ajal pinnasele paks kiht väheviljakat 
liiva, mis takistab kikkapuu looduslik-
ku uuenemist. Koiva ülemjooksul ja 
Mustjõe lammil ulatuslik pealeuhtumi-
ne puudub, pinnasele kantakse õhem 
kiht viljakat settematerjali, seetõttu on 
uuenemistingimused seal paremad. 

Ekspeditsioonide käigus ei leitud 
Eestist ega Põhja-Lätimaalt naastust 
kikkapuud (Euonymus verrucosus). 
Saaremaal Sõrve säärel leiti 1956. aasta 
sügisel harilikku kikkapuud kahes 
kohas. Ritslaiu arvates olid need met-
sistunud eksemplarid. Ühtlasi selgita-
ti kikkapuu levikut kultiveerimise teel 

mitmes Eesti piirkonnas. Kikkapuude 
edaspidiseks uurimiseks rajati väikesed 
kultuurid Mustjõe äärde ja Järvseljale. 

Kikkapuude juurekoores leiduva 
gutapertši põhikomponendid on guta 
ja vaik. Mida suurem on juurekoo-
re lateksi gutasisaldus, seda väärtusli-
kum on tooraine. Gutapertši kasutati 
kautšukitaolise ainena näiteks isoleer-
materjali ja liimide koostisosana.

Eesti kikkapuude gutasisalduse 
kohta saadi esialgsed andmed visuaal-
se rebestamismeetodi abil. Täpsemat 
teavet katsematerjali kohta saadi nefe-
lomeetrilisel meetodil. Töö katseli-
ne osa tehti TRÜ farmakognoosia-
kateedri laboratooriumis. Uuritud kik-
kapuupõõsaste keskmine gutasisaldus 
oli 9,1%, kusjuures kultiveeritud kik-
kapuude gutasisaldus ületas loodusli-
ke põõsaste oma. Jämedamate juurte 
koor sisaldas rohkem gutat kui peene-
mate juurte oma [3]. 

Uurimistöö käigus 
töötati välja kvantita-
tiivse keemilise ana-
lüüsi meetod guta-
pertši komponentide 
määramiseks kikkapuu 
juurte koores. Meetod 
põhineb katsematerjali 

ekstraheerimisel ja kuivjäägi kaalumi-
sel. Uuritava materjali keskmine guta-
pertšisisaldus oli kvantitatiivse ana-
lüüsi andmeil 12,1%, kusjuures kesk-
mine gutasisaldus võrdus nefelomeet-
rilisel meetodil saadud andmetega. 

Ritslaid oli oma uurimistulemus-
te agar populariseerija. Ta tutvustas 
kikkapuud ja selle gutapertšisisaldust 
ajakirjanduses ning erialakogumikes. 
Aastail 1958–1961 ilmus tema sulest 
kümme kikkapuud tutvustavat kirju-
tist. 

1.  Kasesalu, Heino 2010. Sajand metsandus-
teaduskonna esimese dekaani sünnist. – 
Eesti Mets 44 (2): 20–22.

2. Ritslaid, Valdek 1960. Kikkapuude 
(Evonymus) areaali piirist ja seda mõjuta-
vatest keskkonnateguritest NSV Liidu loo-
deosas. – Loodusuurijate Seltsi aastaraa-
mat 52: 71–86.

3. Ritslaid, Valdek 1961. Eesti NSV kikka-
puude gutapertšisisalduse uurimine. Eesti 
Riiklik Kirjastus, Tallinn.

Heino Kasesalu (1932) on metsateadla-
ne ja metsanduse ajaloo uurija.

Valdek Ritslaid (paremalt esimene) 
1958. aasta augustis kikkapuu-eks-
peditsioonil Koiva lisajõel

Valdeku enda mälestuste järgi  
tekkis tal huvi kikkapuu vastu juba 
üliõpilaspäevil. 
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Pisikesed metsaelanikud 
porr ja pöialpoiss
Karl Adami

Sügisel, kui paljud linnud on 
meie suveviljadest viimast võt-
nud ja nokad lõunakaarde pöö-

ranud, jäävad muidu nii vaikses met-
sas kõrva mõned õrnad häälitsused. 
Rõsketel sügishommikutel ja -õhtutel 
on olnud minu saatjateks peale tihas-
te kaks väikest lindu: porr ja pöial-
poiss. Mõlemad on väga vilkad, see-
eest üsna julged. 

Porr (Certhia familiaris)
Kuusetüvel liikudes ei eristu vaatleja 
poole seljaga olev porr kuuske katvast 
koorest. Selg on tal nimelt valdavalt 
pruunikashall. Sageli paljastab pime-
das metsatukas selle linnukese just 
tema kreemikasvalge alapool. 

Porril on pikk allapoole suunatud 
nokk, millega ta osavalt koorepra-
gudest putukaid otsib. Toitu otsides 
ronib porr osavalt ja üsna kiiresti puu-
tüvel, liikudes sellel tõukeliselt ja tihti 
spiraali mööda alt üles. Seejuures toe-
tub ta rähni kombel sabale. Raamatute 
järgi pidavat ühe paari emaslind otsi-
ma toitu puu ülemiselt osalt ja isaslind 
alumiselt. Välimuse järgi on mul pea-
aegu võimatu vilkal emas- ja isaslinnul 
vahet teha. 

Nagu rähnegi, näeb oksal istuvat 
porri üsna harva. Enamjaolt liigub ta 
ikka rähni kombel. Üles jõudes len-
dab ta alla või teise puu tüvele ja hak-
kab sellel taas spiraalselt üles ronima. 
Maha satub porr veel harvemini, ent 
hilissügisel, kui alustaimestik on när-
bunud, jäävad sellised hetked hõlpsa-
malt silma. Vahel leiab ta aega uudis-
himulike pilkude all oma sulestikku 
kohendada.

Porrid asustavad peamiselt kuu-
sikuid või kuuse-segametsi. Tihedas 
pimedas kuusikus võib porr väga liht-
salt silmist kaduda. Kui talle kii-
remal sammul läheneda, siis 
kipub ta peaaegu alati puu 
tüve teisele küljele peitu 
pagema, aeg-ajalt külje 
pealt piiludes. Lihtsam 
on teda jälgida män-
nikutes või isegi par-
kides. Väljaspool 
pesitsusaega selt-
sib porr sageli 
pöialpoiste, tihas-
te ja isegi pealt-
näha üsna riia-
ka puukoristaja-
ga. Pesitsusterri-
too riumide piire 
t ä p s u s t a v a d 
isas linnud oma-
vahel juba märt-
sis. 

Sügisel, kui 
looduses on 
võimu haara-
nud hingemat-
tev vaikus, kostab 
metsas jalutajaile 
kõrvu ülipeenike 
„tsiii-tsii-tsii“, sekka 
ka mõned muud 
imepeened häälit-
sused. Hiliskevadises 
või suvises metsas jääb 
porr oma lauluoskusega 
kindlalt teistele laululin-
dudele alla. 

Porr ehitab pesa puu-
tüve ja sellest eraldunud 
koore vahele või tüve 
harunemiskoha lõhes-

Porri pintsetitaoline nokk on otsekui loodud 
koorepragudest maiuspalasid noppima
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se. Pesaehituse eest kannab hoolt 
emaslind, kellele isaslind mõnikord 
materjali lisaks toob. Materjalina 
kasutatakse laastukesi ja sammalt. 
Vahel teevad porrid pesa ka mõne 
hoone laudade vahele. Esimesel kol-
mel-neljal päeval soojendab emaslind 
poegi peaaegu pidevalt. Toitu hangi-
vad neile mõlemad vanalinnud pesa 
lähimast ümbrusest. 

Kui vanemakohustused on täide-
tud, lendab pesakond laiali ja tutt-

tihaste või sabatihaste kombel suuri 
salkasid ei looda. Seni olen salkades 
kohanud korraga vaid mõnda lindu. 

Pöialpoiss (Regulus regulus)
Pisikest pöialpoissi on siinmail kut-

sutud ka idiks ja kuldpeaks. Teda 
on nimetatud ka Euroopa 

kooli briks. Tõenäoliselt 
seetõttu, et tege-

mist on Euroopa 
laululindudest 
kõige pisema-

ga ja tema 

paigallend kuuse-
okste vahel meenu-
tab samuti koolibri 
lendu. Pöialpoiss 
kaalub peaaegu 
sama palju kui 20 
eurosenti. 

Pöialpoisi lagipead ehib tumeda 
äärisega kuldkollane triip, tiibadel on 
kaks valget vööti ja selg on rohe-
kas. Kaugelt vaadates tundub pöial-
poiss kollakana. Erutunud pöialpoi-
si peasuled tõusevad püsti, tekitades 
talle punkarisoengu. 

See linnuke püsib väga harva pai-
gal üle paari sekundi. Ta on pidevas 
liikumises, sageli kõrgel puuvõrasti-
kes. Mõnikord ripub okste küljes, tei-
nekord aga rapleb sekundi kuni kolm 
paigallennul oksa kohal nagu lehe-
lind, et napsata putukaid. 

Pöialpoisi imekõrget häält peab 
oskama kuulata, pasknääri kõlavate 
kraaksatuste või ööbiku laksutami-
se kõrval jääb tema laul pigem varju, 
nagu porrilgi. Tema hääl on nii üli-
peenike, et see on kuuldav ainult 
vilunud kõrvale. Pöialpoisi laulu järgi 
võib hinnata kuulmisteravust: vana-

nevale inimesele muutub see kuul-
matuks ühe esimese häälena loo-

duses, sest vanaduses kõrv nii 
kõrgeid helisid lihtsalt enam 

ei taba. Elatanud inimene ei 
kuuleks pöialpoisi laulu 

ka siis, kui linnuke lau-
laks otse tema kõrva 

ääres.

Kas on linnukesel muret? 
Siiski, kahekümnesendise kaa-

luga soojavereline olevus peab 
eluspüsimiseks pidevalt süüa 

otsima. Fotol pöialpoiss

Porr ehitab pesa puutüve ja sellest 
eraldunud koore vahele või tüve 
harunemiskoha lõhesse. 
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Kuigi kevadel häälitsevad pöial-
poisid üha tugevamini ja tulevad laul-
ma ka näiteks aedadesse, suurtele 
kuuskedele ja kuusehekkidesse, jää-
vad nad siiski teiste laulumeistrite 
varju. Pöialpoisid pesitsevad peami-
selt okasmetsades. Pesa ehitavad nad 
tavaliselt kuusele ja kinnitavad selle 
allarippuva oksa tipuosas oksaharude 
vahele. Kurnas olevate munade kaal 
võib ületada pöialpoisi enda kaalu 
kuni poolteist korda.

Pöialpoisid on osaliselt paigallin-
nud. Eelkõige põhjapoolsed linnud 
liiguvad talveks lõuna poole. Oma 
väiksuse tõttu peavad pöialpoisid 
pidevalt sööma, et energiat taastada. 
Seetõttu murdub karmide talvede ajal 
pöialpoisse hulganisti. Pöialpoiss võib 
nälga surra isegi pärast ühe tunni 
möödumist. Kõigest 20 minuti jook-
sul võib ta kaotada kolmandiku keha-
kaalust. 

Osav linnuhuviline võib porrile 
väga lähedale pääseda. Aga kuidas on 
lood pöialpoisiga? Ta tegutseb ju pea-
miselt võrastikes? Olen märganud, 
et pöialpoisse võib kohata ka maas 
toimetamas, eelkõige väga kehvade 

ilmade korral. Hea on hoida silma 
peal tihasesalkadel, mille kõrval on 
üsna sageli ka pöialpoisid esindatud. 
Näiteks saab pöialpoisse silmade kõr-

gusel toimetamas 
jälgida kuuse- ja 
männinoorendikes, 
kuhu nad järgne-
vad tihastele. Kõige 
sagedamini võib 
pöialpoisse mada-
lal tegutsemas näha 
mahlakuul. 

Karl Adami (1991) on loodushuviline ja 
-fotograaf, ETV saate „Osoon“ loomalugu-
de autor. Tema loodusfotosid: www.ada-
mifoto.com.
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Pöialpoisi imekõrget häält peab 
oskama kuulata, pasknääri kõlavate 
kraaksatuste või ööbiku laksutami-
se kõrval jääb tema laul pigem varju, 
nagu porrilgi. 

Legendi järgi sai pöialpoiss lindude kuningaks, võites kõrguslennu võistluse. Nimelt peitis ta end kotka sabasulgede vahele 
ning tõusis lendu alles siis, kui too enam kõrgemale lennata ei jaksanud. Seisust kinnitab pöialpoisi kuldne kroon ja ladina-
keelne nimetus, mis tähendab valitsejat

Osav linnuhuviline võib porrile päris lähedale pääseda
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Panin tähele

Kommenteerib mükoloog 
Indrek Sell:

Saadetud fotodel on juurepruu-
nik (Phaeolus schweinitzii). 
Tõenäoliselt olid need puupa-

kud seenega nakatunud juba enne 
koju toomist.

Juurepruuniku viljakehad on ühe-
aastased. Neile on iseloomulik suur 
kübar ja lühike jalg; puutüve küljes 
kasvavatel poolringja kujuga viljake-
hadel võib jalg puududa. Sageli moo-
dustavad nad kübaratest koosneva 
roseti, mille läbimõõt on enamas-

ti paar-kolmkümmend sentimeetrit, 
mõnikord rohkemgi. Harvem kas-
vab juurepruuniku viljakehi ühekau-
pa. Ehkki seen võib näiliselt kasva-
da maapinnal, on tema substraadiks 
hoopis puujuured. 

Juurepruuniku kübarad on pealt 
vöödilised, värvuselt kollakaspruu-
nid (vahel ka ookerkollased või koh-
vipruunid). Seene kübara alapind on 
ooker- või rohekaskollane ja tume-
neb katsumisel, kübara alapin-
nal on ka labürintjad poorid, mis 
on enam-vähem millimeetri suuru-
sed. Värskeid viljakehi on leitud juuni 
lõpust oktoobrini. Juurepruunik põh-
justab pruunmädanikku juurtes ja 
tüve alaosas; mädanik on aktiivne ja 
levib puujuurest üles juurekaelani, 

harva kuni paari meetri kõrguseni. 
Juurepruunik on Eestis haju-
sa levikuga, ta elutseb parki-

des ja lehiseistandustes mitut 
liiki lehistel, palumetsades 
aga männil. Peamiselt kas-
vab seen puujuurtel ja vana-
del eluspuudel tüve alaosas, 
samuti mõnikord tüügastel 

ja kändudel. Eestist on juu-

repruunikut üksikutel kordadel leitud 
ka kuuselt ja nulult. Soomes kasvab ta 
peamiselt männil ja lehisel, ent näiteks 
Helsingis on juurepruunikut erandjuh-
tudel märgatud ka tammel, amuuri too-
mingal ja amuuri korgipuul. Kõnealune 
seen on maailmas laia levikuga, näi-
teks leidub teda Põhja-Ameerikas, kus 
ta kasvab rohelisel ebatsuugal ja teistel 
okaspuudel. Seevastu näiteks Hawaii 
saartel eelistab see seen kasvada hoopis 
lehtpuudel. 

Soomes käsitatakse juurepruuni-
kut vanametsa indikaatorliigina män-
nikutes, ka meil on ta männil kas-
vades hea põlismetsade tunnusliik. 
Juurepruunikut kasutatakse ka näi-
teks lõnga värvimisel, ta annab lõnga-
le kauni säravkollase värvuse. 

|583| 

Juurepruuniku vanemad viljakehad on tumepruunid, noorematel (paremal) on 
servad esialgu helekollased

Fo
to

: M
at

i V
õr

kl
ae

v
Fo

to
: I

nd
re

k 
Se

ll

Seenerosetid 
koduaias

Möödunud aastal tõime 
oma Põlvamaal Viira külas 
asuva maakodu juur-

de istumiseks mõned männipakud. 
Sel suvel ilmusid pakkude külge ja 
vahetusse lähedusse suured seened. 
Septembri keskpaigaks olid mõned 
juba ära mädanenud, uued kasva-
vad üsna kiiresti asemele. Kõige suu-
rema seene viljakeha läbimõõt on 
55  cm, väiksemal 30  cm. Seen alus-
tab kasvamist pakust kaugemal, kas-
vades lõpuks pakuga kokku. Algul 
on seene servad helekollased, pärast 
läheb üleni pruuniks. Praegu on neli 
seent ja korraga neid umbes nii palju 
ongi. Muld on siin savine ja raske.

Evi ja Mati Võrklaev

Juurepruuniku rosett võib olla mitme-
kihiline. Viljakehade välimus varieerub 
tugevalt

Seene viljakeha moodustab 
kunsti pärase roseti

justab pruunmädanikku juurtes ja 
tüve alaosas; mädanik on aktiivne ja 
levib puujuurest üles juurekaelani, 

harva kuni paari meetri kõrguseni. 
Juurepruunik on Eestis haju-
sa levikuga, ta elutseb parki-

des ja lehiseistandustes mitut 
liiki lehistel, palumetsades 
aga männil. Peamiselt kas-
vab seen puujuurtel ja vana-
del eluspuudel tüve alaosas, 
samuti mõnikord tüügastel 

ja kändudel. Eestist on juu-

Seene viljakeha moodustab 
kunsti pärase roseti
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Reisikirju 
Fred Jüssi. Koostanud ja toimetanud 
Epp Petrone, kujundanud Margit 
Randmäe. Petrone Print, 2015. 215 lk

Sel juunialgu-
se päeval pak-
kisin parasjagu 

reisikotti, kui sõbran-
na läbi astus ja andis 
mulle oma kirjastuse 
värske teose Fred Jüssi 
reisikirjadega. Lubasin, et loen raa-
matu reisil olles läbi. 

Minu suhe Fred Jüssi loomingu-
ga sai üsna kirgliku alguse raamatust 
„Rebasetund“, mis ilmus just siis, kui 
olin lugema õppinud. „Rebasetund“ on 
kõige rohkem kulunud raamat minu 
lapsepõlvekodu raamaturiiulis. Ilmselt 
olen seda lugenud vähemalt 30 korda. 
Kõige enam köitis mind rebasekutsika 
pilt kaanel ja rebast kirjeldav sisseju-
hatus – väljavõte „Väikesest printsist“. 
Sellisest kultusraamatust nagu „Väike 
prints“ ei teadnud nõukogude kooli-
laps algul midagi, aga see kõik kokku 
mõjus. Minust sai loodusesõber, osa-
lesin mitmesuguste loodusringide ja 
-majade töös ning olümpiaadidel; see 
mõjutas ka erialavalikut.

Raamatu „Reisikirju“ peatükid – 
mitmelaadsed retkekirjeldused – on 
kirjutatud aastail 1971–1998 ning 
enamik neist on varem eri ajakir-
jades-ajalehtedes või raamatutes 
ilmunud. Jüssi reisid viivad lähema-
le ja kaugemale: Eestisse, Leedusse 
ja Läänemerele, jätkates Lapimaal, 
Saimaal ja Fääri saartel, kuni Siberi 
ja Kaug-Idani välja. Ma ei hakka kir-
jutama sellest, kui kaasakiskuvalt kir-
jeldab autor koduse Kõrvemaa metsi, 
Saimaa järve kaljuseid kaldaid või 
suurt metsikut Siberit. Aga mulle 
väga meeldib, et ta kirjutab ka ini-
mestest. Ilustamata, ometi austusega 
– ka sellisel juhul, kui on aimata, et 
päris ühel lainel ei olda. Olgu öeldud, 
et ka looduskirjeldusi on ilustamata, 
täiesti maiseid, kuid seda usutava-
malt need mõjuvad. Ent just inimese, 
eelkõige autori suhe loodusega annab 
kogu tekstile olulise värvingu. Särtsu 
lisavad tegelaste omavahelised suh-
ted, ehkki need kirjeldused on pigem 
aimatavad kui selgelt välja joonista-

tud. Jüssi on vaimukas autor: ta tabab 
hästi olustikku ning tema pehme, 
kergelt iroonilise alatooniga huumor 
toob lugejale sageli muige suule.

Jüssi raamat ei ole lihtsalt reisiraa-
mat. See pole ka lihtsalt lugude kogu-
mik. Pigem on see loodusharidus-
liku sisuga ilukirjandus. Fred Jüssil 
on väga isikupärane kirjutamisviis. 
See on lihtne ja laulev, pikad ja kee-
leliselt leidlikud põimlaused vahel-
duvad arvukate lühilausetega. Need 
lühilaused on nagu pausid. Kui loed, 
siis kuuled Jüssi häält kõrvus. Enamik 
meist on üles kasvanud selle hääle 
saatel, mis Vikerraadios ju päris tihti 
kõlas. Nõnda on seda raamatut väga 
hõlpus lugeda, sest autorit on liht-
ne ette kujutada. Õigupoolest mulle 
näibki, et autor ei kirjuta, vaid räägib. 
Sellele tundele aitab kaasa jutusta-
misel kasutatud olevikuline ajavorm: 
kõik toimub justkui siin ja praegu. 

„Reisikirju“ ei ole lihtne käest ära 
panna. Ma olen seda lugenud praami-
järjekorras, kajutinurgas, laste män-
gunurgas, õhtuse Läänemere kaldal, 
Gotlandi õdusas suvemajakeses – 
kuni jõudsin järjega eelviimase pea-
tükini „Kaks Läänemere pärli“. Selgub, 
et 1996. aastal on Fred Jüssi käinud 
Gotlandi vahetus läheduses asuval 
Stora Karlsö saarel – just selsamal, 
kuhu meie pidime homme sõitma! 
Neelasin peatüki korraga alla ja olin 
valmis. Järgmisel päeval haarasin raa-
matu põhjamaiselt lihtsale, ent suure-
joonelisele Stora Karlsö saarele kaasa. 
Võtsin kohalikust postiletist raamatus-
se tirgupildiga templi ja palusin kaasal 
koos raamatuga saare taustal pilti teha. 

Fred Jüssi reisikirjade kogumikku 
iseloomustab hästi autori enda mõte: 
„ Möödunud sajandi retked ja ränna-
kud olid teistsugused kui selle sajan-
di omad.“ Nii see on, samas on hästi 
sümpaatne, kuidas Jüssi raamat näi-
tab, et hea reisikirjandus ei pea olema 
ülivõrdes põnevate kogemuste jada. 
Isegi kui on kirjeldatud teravaid ela-
musi, on sedagi tehtud rahulikus võt-
mes, ilma dramaatiliste hüüumärki-
de ja kolmepunktiridadeta. Jüssi tekst 
(või hääl?) toimib ja mõjub nendetagi. 

Helen Külvik

Eesti koopad
Andres Tõnisson, Ain Vellak. 
Toimetanud Krista Leppikson
Sari „Roheline Eesti“. Kirjastus Varrak, 
2015. 224 lk

Inimene on läbi 
aegade tundnud 
huvi koobaste 

ja koobastike vastu. 
Maa-alune tühi ruum 
lihtsalt äratab uudis-
himu ja annab ainest 
mitmesugustele lugudele. Nõnda on 
meil üsna palju koobastega seotud 
muistendeid ja legende. Geograafid 
Andres Tõnisson ja Ain Vellak on 
keskendunud siiski loodusteadusliku-
le sisule, kuid rahvajuttudel on selles-
ki raamatus oma koht.

Kõige lihtsama selgituse järgi on 
koobas tühimik, kuhu inimene sisse 
mahub. Ent selline määratlus teki-
tab kohe lisaküsimusi ja kokkuvõttes 
polegi lihtne täpselt sõnastada, mis-
sugust uuret saab pidada koopaks ja 
millist mitte. See omakorda viitab 
asjaolule, et arvepidamist koobaste 
üle on keeruline pidada. Saab vaid 
öelda, et koopaid on Eestis parasja-
gu, tõsiselt võetavaid paarkümmend, 
maastikul märgatavaid vahest veel 
sadakond. 

Raamatu koostajatel tuli pead 
murda ka selle üle, kuidas koopaid 
ülevaate tarbeks rühmitada. Otsustati 
piirduda kõige lihtsama jaotusega: 
Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti koopad. 
Peale nende veel üks rühm: hävinud 
koopad. 

Kindlasti ei ole saanud kaante 
vahele kõik Eesti koopad: valik kajas-
tab praegust teavet ja koha esindus-
likkust. Peale arvukate kirjeldatud 
koobaste saab lugeja ülevaate sel-
lest, kuidas koopad tekivad ja milli-
ne on olnud nende uurimise ajalu-
gu Eestis. Selgitatakse ka koobaste 
mõõtmist ning tutvustatakse elus-
tikku. Raamat lõpeb koobaste regist-
riga. Selles geograafide koostatud 
raamatus võib märgata vaid üht puu-
dust: vajaka on koobaste paiknemise 
kaardid. Seevastu on üksjagu läbilõi-
keid, koobaste põhiplaane ja skee-
me. Samuti arvukalt asjakohaseid 
fotosid.  
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Eesti imetajad
Epp Moks, Jaanus Remm, Oliver Kalda, 
Harri Valdmann. Toimetanud Eda 
Allikmaa. Sari „Roheline Eesti“. Kirjastus 
Varrak, 2015. 278 lk

Teoks on saa-
nud Eesti 
t e r i o l o o g i a 

seltsi kauaaegne plaan 
koostada tänapäevane 
Eesti imetajaid käsit-
lev raamat. See on 
välja kasvanud Tartu ülikooli zooloo-
giaosakonnas koostatud Eesti ime-
tajate õpikust. Viimati ilmus meie 
imetajaid tutvustav ja laiemale luge-
jaskonnale mõeldud raamat peaaegu 
kuuskümmend aastat tagasi, seega 
oli suur vajadus ajakohasema käsit-
luse järele.

Trükis annab ülevaate Eesti loo-
mastiku kujunemisest, imetajalii-
kide süstemaatikast, nende bio-
loogiast ning ohustatusest meil 
ja Euroopas. Samuti tutvustatak-
se põgusalt imetajate evolutsiooni, 
klassifitseerimist ja imetajate ana-
toomia iseärasusi. Kõige mahuka-
ma osa hõlmavad aga liikide kirjel-
dused. Iga liigi kohta on toodud ka 
levikukaart, fotod ning mõne isen-
di puhul ka joonistus temale omase 
tunnuse kohta. Käsitletud on neid 
liike, kes elavad Eestis või keda 
on siin kohatud alates 20.  sajan-
dist. Tutvustatud on neidki liike, 
kelle levila võib Eestisse laieneda. 
Iga liigi kohta on esitatud ka ing-
liskeelne nimetus; raamatu lõpust 
leiab mõistete osa, kuhu on koon-
datud tekstides ette tulevad eriala-
terminid. 

Muistseid lahingupaiku otsimas. 
800 aastat Eesti muistsest vabadus-
võitlusest. Uurimislood
Jaan Laas. Keeletoimetanud Marju 
Randlane, toimetanud Lauri Suurmaa 
Grenader, 2015. 157 lk

Uurimisloola-
se Jaan Laasi 
raamat on 

sündinud huvitege-
vuse tulemusena: see 
on lugude ja hüpo-
teeside kogu, mis 

juhib tähelepanu 800 aasta tagus-
tele Eesti muistse vabadusvõitluse 
lahingutele ja seni kindlaks tegema-
ta lahingupaikadele. Ehkki muist-
se vabadusvõitluse sündmused ja 
lahingud on meie praeguse vabadu-
se alustala, ei tea me  paljude nende 
võitluste toimumispaiku. Autor on 
taotluslikult kogu faktimaterjaliga 
üsna vabalt ringi käinud, et fantaa-
sia saaks laiemalt lennata ja seelä-
bi uusi hüpoteese luua. Autor ise 
nimetab oma ajalookäsitlusi oma-
moodi uurimisjuttudeks, mis siis-
ki ei kuulu ulme- või ilukirjanduse 
žanrisse. 

Jaan Laas otsib oma uurimustes 
näiteks kuningas Ingvari Läänemaa 
lahingu, 1215.  a merelahingu, 
Ümera lahingu, Sakala suurlahin-
gu jt toimumispaiku ning muist-
seid laagrikohti. Allikmaterjalidena 
on autor kasutanud ajaloo- ja kir-
jandusallikaid ning mitmesugust 
kartograafilist ainest. Tähtsal kohal 
on tema uurimisretked maastiku-
le ning maastikudetailide ja rikkali-
ku kaardimaterjali põhjalik analüüs. 
Mõnel juhul on esitatud ka kõrva-
liste asjatundjate tähelepanekud ja 
arvamused. 

Raamat pakub kindlasti huvi nii 
ajaloolastele kui ka kaardihuvilis-
tele geograafidele. Natuke häirib, 
et Jaan Laas on teoses kasutanud 
meie-vormi, ehkki autorina on kir-
jas vaid tema ise. Lõppsõnas on 
küll mainitud toetavat perekonda, 
ent kuna iga peatükk hõlmab eri 
sündmust või lahingupaika, tekib 
ikkagi küsimus, kes on need „meie“, 
kes raamatus toodud järeldusi tee-
vad. 

Raplamaa 1. Loodus, aeg, inimene
Peatoimetaja Jaanus Kiili. Vali Press, 
Rapla 2014. 264 lk

Praegune Rap la-
maa on kombi-
natsioon aja-

loolisest Harjumaast, 
Lääne maast ja Pärnu-
maast (vt ka Eesti 
Looduse Raplamaa 
erinumbrit, 2013/mai). Koguteos 
on traditsiooniline ja annab ülevaa-

te maakonna loodusest, alates alus-
põhjast ja pinnakattest, metsadest-
soodest ja lõpetades looduskait-
se, mõisaparkide ja põlispuudega. 
Koguteose eesmärk polnud korral-
dada uusi uuringuid, pigem kajasta-
vad raamatu artiklid Raplamaa loo-
duse üldist uuritust.

Hiiumaa. Loodus, aeg, inimene
Koostanud Helgi Põllo, Aivi Telvik, 
Ermo Mäeots, toimetanud Toomas 
Kokovkin, Ülo Kaevats, Riho Saard, 
Kaalu Kirme. Hiiumaa teabekapital, 
Kärdla. 1360 lk

See raamat on 
senistest Eesti 
maakondlikest 

koguteostest kaht-
lemata kõige kaalu-
kam ja mahukam. 
Teost asuti koosta-
ma ja kirjutama 2004.  aastal ning 
valminud koguteose autorite, toi-
metajate ja fotograafide hulka pole 
lihtne kokku lugeda. Erinevalt teis-
test samalaadsetest väljaannetest on 
siin kogu materjal koondatud ühte 
raamatusse: suuremad peatükid on 
loodus, ajalugu, majandus, rahvas-
tik ja rahvakultuur ning kultuuri-
lugu. Apollo raamatupoes maksab 
teos 43,25 eurot, ent trükis on seda 
raha igati väärt.

Sookure Grus grus (L.) sesoon. II 
Sookurg-sulgija
Jüri Keskpaik, Tatjana Kašentseva. Eesti 
Loodusfoto, Tartu. 107 lk

Raamatu and-
mestik päri-
neb aasta-

test 1992–1994, kui 
autorid töötasid 
välja uue sulgimise 
uurimise metoodi-
ka. Kašentseva kogus lisamaterjali 
indiviidi osalise ja täieliku sulgimi-
se kohta eksperimendi oludes Oka 
biosfääri kaitsealal ning Keskpaik 
kogus sulgimist puudutavaid and-
meid Eesti sookure sulgimispaika-
dest. Teos kirjeldab sookure sulg-
katte ehitust, pärissulestiku kuju-
nemist ning osalist ja täielikku sul-
gimist.  

|585| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kärt Jänes-Kapp
9. jaanuar 1960 – 10. september 2015

Kärt Jänes-Kapp lõpetas 
Tartu ülikooli ajalooosakon-
na 1983.  aastal cum laude. 

Esialgu valis ta akadeemilise ajaloola-
se karjääri ajalooinstituudis. Kui aga 
Horisondi toimetuses tekkis vajadus 
leida uus humanitaarvaldkonna toi-
metaja, ei suutnud ta pakkumisele 
vastu panna ja valis teaduse popula-
riseerimise. Ehk oli põhjus geenides 
või siis koduses kasvatuses. Kärdi isa 
Harri Jänes oli aastakümneid üks tun-
tumaid arstiteaduse populariseerijaid 
Eestis ja ajakirja Horisont kolleegiumi 
liige. Seega oli Kärt Jänes-Kapp sisuli-
selt teise põlve horisontlane. Ta oli ka 
raamatu- ja õpikutoimetaja kirjastu-
ses Koolibri ning Eesti teadusajakirja-
nike seltsi juhatuse liige.

Ajakirja Horisont toimetusse asus 
Kärt Jänes-Kapp humanitaariatoime-
tajana tööle 1989.  aastal, aastast 2002 
oli ta Horisondi peatoimetaja ning vii-
mastel aastatel tegevtoimetaja. Seega 
oli tema elu ümmarguselt veerand 
sajandit olnud väga tihedalt seotud 
ajakirjaga Horisont. Kui arvestada tõsi-
asja, et tuleval aastal tähistab Horisont 

oma 50.  ilmu-
misaastat, siis 
poole sellest 
ajast oli toi-
metuses oluli-
sel kohal Kärt 
Jänes-Kapp.

Kärt Jänes-Kapp oli kasvanud toi-
metajaks par excellence. Kui ühe või 
teise teksti autor lubab endale väikest 
lohakust, siis toimetaja seda lubada ei 
saa, sest tema on viimane instants enne 
trükikoda, põhimõtteliselt enne luge-
jat. Kärt Jänes-Kapi panus Horisondi 
toimetamiskultuuri hoidja ja arenda-
jana on erakordne. Arutelu, kas ajakiri 
on rohkem oma autorite või toimetaja-
te nägu, on samast klassist kui arutelu, 
et kumb oli enne, kas kana või muna. 

Kärt suutis, kohati väga raske-
tes oludes, anda suurima võimali-
ku panuse, et ainus omamaine tea-
dust populariseeriv ajakiri Horisont 
säilitaks oma näo. Näiteks suutis ta 
erakordse empaatiavõimega ühtede 
kaante vahele koondada kaastöid nii 
„füüsikuilt“ kui ka „lüürikuilt“, kes 
omal ajal väga teravalt mõõkasid ris-

tasid – humanitaarid omas kindluses, 
reaalteadlased omas. Tol ajal ja eks 
praegugi on väga paljudel väljaanne-
tel suur kiusatus flirtida valdkonnaga, 
mida nimetatakse paranormaalseks ja 
esoteeriliseks. Kärt mõistis suurepä-
raselt, et säärane kiusatuste tee muu-
tub varem või hiljem liiga libedaks ja 
teelkäija kukub kiskudes kaasa kõik, 
mis varem loodud.

Ajakiri ja tema toimetus on nagu 
habras elusorganism, mis lakkab töö-
tamast, kui hääbub kommunikatsioon 
siseringis ja puudub tagasiside välis-
keskkonnaga. Toimetajana jõudis Kärt 
Jänes-Kapp pöörata tähelepanu kõiki-
dele aspektidele, et toimetus töötaks 
nagu terve elusorganism. Oma koge-
musi jõudis ta jagada ka noorematele 
kolleegidele. 

Horisont tähistab uuel aastal ilmu-
mise 50 aasta juubelit ja tööd jätka-
val toimetusel tuleb ikka ja jälle suures 
kurbuses meenutada ajakirjale nüüdse 
näo andnud toimetajat. Vaimses mõt-
tes on ta siiski praeguste tegijate hul-
gas, sest toimetajatööd, mis „ühepäe-
valiblikate“ puhul jääb enamasti ano-
nüümseks, pole pikaaegsete väljaanne-
te puhul võimalik kuhugi peita. 

Indrek Rohtmets

Uudo Pragi
17. november 1941 – 26. september 2015

Geograafiaosakonna kaua-
aegne õppejõud, Tartu üli-
kooli emeriitdotsent Uudo 

Pragi lõpetas 1958.  a Põlva kesk-
kooli ja 1963.  a TRÜ geograafia-
osakonna majandusgeograafina. 
Kandidaadiväitekirja Eesti linnasüs-
teemist kaitses ta 1971. aastal Kaasani 
ülikoolis. Ta kuulus professor Salme 
Nõmmiku juhitud nn Tartu kool-
konda, kelle uurimistööd olid tuntud 
kogu Nõukogude Liidus. 

Majandusgeograafiliste uurimuste 
traditsioon ulatub tagasi Edgar Kanti 
tegevuseni enne Teist maailmasõda. 
Kuigi Kanti nimi ja teaduspärand oli 
Nõukogude Eestis suuresti keelatud, 
oli Tartu majandusgeograafide edu-

kuses kindlasti 
oma osa enne 
Teist maailma-
sõda tegutsenud majandusgeograa-
fia instituudil ja sealt võrsunud uuri-
mustel. 

Uudo oli üks pikemaajalise staaži-
ga õppejõude geograafiaosakonnas: 
ta töötas alates 1968. aastast assisten-
di, siis vanemõpetaja ja 1980. aastast 
dotsendina. Eelkõige on ta üliõpilas-
tele meelde jäänud kui särav loengu-
pidaja ja tuline väitleja. Uudo õpetas 
majandusgeograafiat, matemaatilisi 
meetodeid ja inimgeograafia aluseid. 

1988. aastal ilmus tema koostatud 
uuenduslik raamat „Matemaatilised 
meetodid geograafias“. 2002. aastal 

lisandus inimgeograafia arengulugu 
käsitlev teos „Sissejuhatus inimgeo-
graafiasse“, mis on tänini parim ema-
keelne ülevaade sellest ainevallast. 

Uudo Pragi sulest on kokku ilmu-
nud üle 70 teadustrükise. Tema uuri-
misvaldkonnad olid asulageograafia, 
matemaatiliste meetodite tarvitus 
geograafias ja inimgeograafia ajalugu. 
Suure panuse on ta andnud ka kooli-
geograafiasse, olles mitme maateadu-
se õpiku autorite ringis. Nõukogude 
ajal tegi ta palju kaastööd venekeelse-
le referaatajakirjale „Geografia“. 

Tema teadmised Euroopa üld- ja 
majandusajaloost ning maailma geo-
graafiast olid aukartustäratava ent-
süklopedisti vaimuvara. Ka paljudes 
võõrkeeltes orienteerumine polnud 
talle võõras. Geograafid on kaotanud 
ühe tõelise Geograafi.

Taavi Pae

In memoriam
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Suveniir ei või olla tehtud ohustatud liigist

Tallinna lennujaama avali-
kus osas on väljapanek „Elus 
loodus pole edevuse doo-

nor“, mis juhib tähelepanu ohustatud 
taime- või loomaliikidest valmistatud 
toodete ostmise tagajärgedele. Näitus 
pandi üles just lennujaama seetõttu, 
et inimesed toovad heauskselt reisi-
delt kaasa ohustatud liikidest suvenii-
re ja muid tooteid, teadmata, et see ei 
ole lubatud või nõuab eriluba.

Euroopas on aastas tuhandeid 
sedalaadi rikkumisi ja maailmas küm-
neid tuhandeid. Eestis tuleb aasta 
jooksul ette keskmiselt 10–20 juhtu-
mit, kus tuleb keelatud tooteid kon-
fiskeerida. Ära on võetud loomade 
nahku ja nahast tooteid, loomatopi-
seid ning musta kalamarja. Viimasel 
ajal on väga sagedaseks muutunud 
rikkumised ravimite ja kreemidega, 
mille koostises on ohustatud looma-

de või taimede osi. Haruldaste liiki-
de ebaseadusliku äri ulatus ja käive 
on võrreldav narko- ja relvaäriga. 
Arvatakse, et selles äris liigub aas-
tas miljardeid dollareid ja hävitatakse 
sadu miljoneid loomi ja taimi. 

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

|587| 

Üsna suvine 
september

Kooliaasta algus oli mitmel pool jahe, 
pilves ja vihmane, aga muidu oli 
mihklikuu jooksul rohkem pigem 

suvist kui sügisest ilma. Öökülma peaaegu 
polnudki, vihma sadas mõõdukalt, päike 
oli sagedane külaline ja enamik puid oli 
kuu lõpuks veel rohelised. Septembri 
lõpetas tuuline kõle päev.
Ilmateenistuse kokkuvõtte järgi oli sep-
tember keskmisest palju soojem (13,3° 
vs 11,5°). Sademeid tuli veidi alla normi 
(61 mm vs 64 mm) ja päikesepaistetunde 
oli tavalisest ivake rohkem (151,6 vs 148 
tundi). Õhutemperatuuri maksimum, 
24,8, mõõdeti 17. septembril Viljandis ja 
miinimum, –0,7°, 30. septembril Jõgeval. 
Suurim ööpäevane sajuhulk, 31 mm, 
registreeriti 21. septembril Roomassaares.

01.09  Algas neljas Tallinna keskkonnahoid-
liku liikumise kuu, mille läbiv teema 
oli seekord „Tee liikudes targad 
valikud“ (ametlik avamine 5.09 Uue 
Maailma tänavafestivalil, 18. ja 19.09 
jalgsimatkad „Vanalinna roheline 
ring“ ning 20.09 autovaba päev).

03., 10., 17. ja 24.09 Eesti loodusmuuseu-
mi Öökulli akadeemia loodusõhtud: 
Tõnu Ploompuu rääkis seentest, 
Triinu Tõrv nahkhiirtest, Marju 
Kõivupuu seeneringidega seotud 
uskumustest ning Tarmo Mikussaar 
looduse pildistamisest.

04.09 RMK Viimsi looduskeskuse vaba-
õhukinos vaadati dokumentaalfilmi 
„Emajõe veemaailm“ ja kohtuti 
režissöör Remek Meelega.

04.–05.09 Esimene sooülikooli aastasemi-
nar Tipu looduskoolis.

04., 11., 19. ja 25.09 Keskkonnaameti 
jäätmete liigiti kogumise seminarid 
Pärnus, Räpinas, Jõhvis ja Tartus.

05.09  Eesti loodusmuuseumi ja TÜ 
loodusmuuseumi õppesemi-
nar „Loodus hiirekliki kaugusel“ 
Nelijärve puhkekeskuses.

05., 06., 12., 13., 19. ja 26.09 Looduse 
Omnibussi sõidud Tallinnast: Peipsi 
vanausuliste juurde; Põlvamaa 
maastikele; Taevaskotta (ka 
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Riik toetab biometaani 
tarvitust ühistranspordis

Majandus- ja taristuminister 
Kristen Michal allkirjastas 
21. septembril eelnõu, mis 

toetab biometaani kasutuselevõttu 
Eesti transpordisektoris. Kohalikust 
toormest toodetud kütus on oluline, 
tagamaks Eesti energiasõltumatus ja 
puhtam õhk linnades.

Tartus ja Pärnus tahetakse bussid 
sellisel kütusel liikuma panna juba 
ülejärgmisel aastal. Tartus tähendab 
see 2017.  aastal umbkaudu 65 gaa-
sil töötavat bussi. Eesti on seadnud 
endale eesmärgi suurendada taas-

tuvenergia kasutust transpordisek-
toris 10 protsendini aastaks 2020. 
Seda võib teha ka imporditavate bio-
kütustega, kuid otstarbekam on tar-
bida kodumaist kütust. Majandus- 
ja kommunikatsiooniministeerium 
teeb koostööd keskkonnainvestee-
ringute keskusega, et võtta kasutu-
sele keskkonnahoidlikum ja pikas 
perspektiivis stabiilsema hinnaga 
biometaan.

Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium / Loodusajakiri

Sibulamüügi kõrgaeg Peipsiääre 
vallas Kasepää külas

Suveniirisõbral tasub see vitriin enne 
eksootikareisi üle vaadata

Mitmel pool Euroopas on biogaasibussid sõitnud juba ammu. Foto on tehtud 
2007. aastal Uppsalas 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ruhnu tuletorn avatakse huvilistele

Majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium on 
andnud nõusoleku avada 

Ruhnu tuletorn, et saare külalised 
saaksid vahetumalt tutvuda Ruhnu 
meresõiduajaloo tähtsa ehitisega. 
Samal ajal jääb 1877.  aastal ehitatud 
tuletorn ka veeteede ameti kasutus-
se navigatsioonimärgina, et tagada 
meresõiduohutus.

Tuletorn antakse Ruhnu vallale 
kasutustasu eest, mis on 10% Ruhnu 
vallavalitsuse prognoositud piletitu-
lust ehk 500 eurot aastas. Laekuva 
tasuga kaetakse osa igapäevaseid 
kulutusi: tuletorni hooldusele ja 
remondile ning seadmete haldami-
sele. Ruhnu vallavalitsus peab taga-
ma külastajate ohutuse ja mugavused. 

Esialgu oli Ruhnu tuletorn puit-
konstruktsiooniga, praegune, väi-
detavalt Gustave Eiffeli projek-
teeritud metallist tuletorn hangi-
ti Prantsusmaalt Le Havre’ist ning 
monteeriti 1877.  aastal. Läänemere 
piirkonnas on see tänapäeval ainus 

säilinud seda tüüpi majakas. Varem 
on huvilistele avatud Kõpu, Tahkuna, 
Ristna, Kihnu ja Pakri tuletorn.

Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium / Loodusajakiri

Salvestage rändavate sookurgede hääli!

Eesti loodusmuuseum ja TÜ 
loodusmuuseum kutsuvad 
kõiki loodusesõpru ühistööna 

valminud mobiilirakendusega „Minu 
loodusheli“ salvestama rändele siir-
duvate sookurgede hääli.

Sookurgede helivaatluse tegemiseks 
tuleb esmalt Androidi või iPhone’i 
nutitelefoniga alla laadida „Minu loo-
dusheli“ rakendus ja registreerida end 
selle kasutajaks. Salvestatud helid saab 
rakenduse kaudu ära saata. Sookurgede 
helivaatlusi oodatakse kuni 31. oktoob-
rini. Kõikide sel perioodil rakendusega 
helivaatluse teinute vahel loositakse 

välja loodushäältega CD-plaate ja aas-
tasi vabapääsmeid muuseumidesse. 

Mobiilirakendus „Minu loodus-
heli“ on esimene omataoline maail-
mas, mis võimaldab lindistada loo-
dushääli ning siduda need professio-
naalse loodusvaatluste andmebaasi-
ga. Täpsemat infot saab loodusmuu-
seumide kodulehtedelt: www.loo-
dusmuuseum.ee/app ja www.natmu-
seum.ut.ee/et/content/nutirakendus-
minu-loodusheli.

Eesti loodusmuuseum / 
Loodusajakiri
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Tartust); Vidzemesse; Stora Enso 
ja TTÜ meeskoori metsaistutus-
talgutele ning Lihulasse loodus-
filmide festivalile ja konnapäevale 
ning Nedremaale, Kuresele ja 
Soontagana maalinna.

06. ja 07.–08.09 TÜ loodusmuuseumi 
seeneretk ja -näitus.

07.–17.09 Keskkonnaameti keskkonna-
hariduse infopäevad maakondades.

08.09  Energia avastuskeskuses avati tea-
dusnäitus „Arhitekt Ämblik ja inse-
ner Mutt“.

09.09  Eesti loodusmuuseumis avati uus 
Killerkoti kampaania.

09. ja 22.09 EOÜ viuõhtutel Tartus ja 
Tallinnas rääkis Ülo Väli maailma 
viudest.

10.09 Eesti maaülikool ja Tallinna loo-
maaed sõlmisid teadus- ja aren-
dustegevuse ning loodushariduse 
koostöölepingu.

10.–13.09 Euroopa muinsuskaitsepäevad, 
mis sel aastal olid pühendatud 
tööstus- ja tehnikapärandile.

10.–15.09 Põhjamaade mükoloogiakong-
ress Käärikul.

11.–12.09 Reaal- ja loodushariduse kon-
verents Tallinna reaalkoolis.

11.–13.09 4. Kesk- ja Ida-Euroopa 
Wikimedia esindajate konverents 
Voore külas Jõgevamaal.

11.–20.09 Eesti loodusmuuseumi tradit-
siooniline, 53. seenenäitus. 20.09 
– seeneretkel Juminda metsas, 12. 
ja 13.09 – rändteatri Vaba Vanker 
etendused seeneringidest.

12.–13. ja 19.–20.09 Külastuspäevad 
keskkonnaameti looduskeskustes.

14.–27.09 Peatuvate sookurgede sep-
tembriloendus, kesksed päevad 
20.–21.09.

15.–18.09 Seenenäitus Tartu loodusmajas.
16.09  ERL rohelise tee õhtu Tartus: „Koha-

likust toidust ja linnaaiandusest“.
17., 23. ja 30.09 Keskkonnaameti loodus-

õhtud: Pärnus (Valdur Mikita), Räpinas 
(Erik Puura) ja Türil (Kaupo Vipp).

18.–20.09 Ökoehituse ja elustiili festival 
Ökomäss Tallinnas Patarei mere-
kindluses.

18.–20.09 Tallinna loomaaias tähistati rah-
vusvahelist ninasarvikupäeva.

18.–20.09 Eesti terioloogiaseltsi sügiskool 
„Looduse kriisiabi“ Särghaua õppe-
keskuses Pärnumaal.
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11. august Tartus: soojade päevade 
hommikud olid sageli udused

Ruhnu tuletorn

Sookurgede 
rändeparv

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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19.09  Rahvusvahelise ranniku koristamise 
päeva aktsioonid Eesti-Läti piirialal 
Treimanis ja Ainažis ning Tallinnas.

19. ja 23.09 Keskkonnaameti välisemina-
rid: Järvamaal Rassi ja Tõrvaaugu 
kandis (metsandus) ning Saaremaal 
(mullad).

20.–25.09 Teadlaste öö festivali üritused 
ligi poolesajas paigas üle Eesti.

21.09  Tallinnas peeti seminar „Eesti aastal 
2100 – kas soe troopika või jäine 
põhjamaa?“.

21.–22.09 Euroopa maastikuarhitektuuri 
kõrgkoolide konverents „Voolav 
maastik“ Tartus.

22.09  Nahkhiireõhtu Tartu loodusmajas.
22.09  Rahvusvahelise autovaba päeva 

üritused mitmel pool Eestis; Tartus 
olid need 27.09.

23.09  11.23 algas astronoomiline sügis.
23.–24.09 Hiiumaal sai osaleda Lääne-

Eesti saarestiku biosfääri program-
miala suveülikoolis „Rohemajandus 
biosfääri programmialal“.

23., 24. ja 25.09 Merestrateegia ja vee-
majanduse meetmekava avalikud 
arutelud Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

24.09  Tartu traditsiooniline keskkonna-
foorum „Rohevik 2015“ keskendus 
tänavu roheregioonidele, nende 
planeerimisele ja kestlikkusele. 

24.09  BEF kampaania „Mõtle, mida tarbid“ 
kokku võtnud üritus Tallinnas.

24.09  Eesti looduseuurijate seltsi avatud 
loeng Tartus: Laurits Leedjärv, „Miks 
tähed tähtsad on?“.

24.09  TTÜ Eesti mereakadeemia tähistas 
Lennusadamas maailma merepäeva.

24. ja 25.09 EL-USA vabakaubandusleppe 
infopäev ja vestlusõhtu Tallinnas.

25.–26.09 Projekti „LIFE to Alvars“ raames 
korraldati Muhu saarel Koguval loo-
pealsete taastamise koolitus.

26.09 Mihkli talumuuseumis peeti kesk-
konnaameti ja Saaremaa muuseumi 
mihklipäevalaata ja väliseminar 
„Meie vanad taimed“.

26.09 Sõmeru vallas Ubja külakeskuses kor-
raldati Eestimaa looduse fondi pere-
päev „Mis on kaevandamise hind?“.

28.09 Ajavahemikus 3.12–7.25 sai mõnel 
pool Eestis vaadelda täielikku 
superkuuvarjutust.

28.09–01.10 IUCN punase nimestiku 
ohustatuse hindamise kursus 
Tallinnas.
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26. september Kallastel: Peipsi vee-
tase püsib väga madal

Kõlakojad Pähni kandi metsas 

Pähni kõlakojad sobivad ka varjualuseks 

Võrumaal RMK Pähni loo-
duskeskuse lähedal met-
salagendikul avati 18.  sep-

tembril puitinstallatsioon, mis 
koosneb kolmest hiidruuporist. 
Nendega saab võimendunult kuu-
lata looduse hääli.

Kõlakojad sündisid Eesti kunstiaka-
deemia sisearhitektuuri esimese kur-
suse üliõpilaste tööna. Ideekavandite 
seast valiti välja Birgit Õiguse 
„RUUP“, mille põhjal ehitasid ühek-
sa üliõpilast kõlakojad Tallinnas EKA 
töökojas valmis.

Kolmemeetrise läbimõõduga kõla-
kojad pakuvad teelistele kohta, kus 
mõtiskleda ja omaette olla. RMK loo-
dushoiu osakonna juhataja Marge 
Rammo sõnul sobivad need ka loodu-
ses seiklejale peavarjuks ja vähenõudlik 
matkaline võib neis öögi mööda saata. 
Kindlasti tasub kõlakodasid uudistades 
järele proovida nn surround’i heliefekti, 
mida ruuporid looduses tekitavad, kui 
on seatud üksteisest õigele kaugusele ja 
õige nurga alla.

RMK/Loodusajakiri

Välisüliõpilased hindavad 
Tartu ülikooli väga kõrgelt

Üle maailma ülikoolide õppe-
programme tutvustav por-
taal StudyPortals tegi taga-

sisideuuringu, kus hinnati maailma 
ülikoolide taset välisüliõpilaste vaa-
tenurgast. Väga hea tagasiside tõi 
Tartu ülikoolile StudyPortalsi rah-
vusvahelise välisüliõpilaste rahulolu-
auhinna.

Suurimale üliõpilaste kogemusi 
kajastavale veebilehele SteXX.eu kir-
jutatud tagasiside alusel sai TÜ välis-
üliõpilastelt 10 palli skaalal hinde 9+.

„Arvestades, et sel aastal otsustas 
välismaal õppida rekordarv üliõpi-
lasi, on järjest olulisem, et ülikoo-
lid keskenduksid veelgi enam selle-
le, et tagada õpilastele võimalikult 
hea kogemus. Tudengid on valivamad 
selle poolest, kuskohas nad soovivad 
kraadi omandada, ja kaaslaste koge-
mused mängivad otsuse langetami-

sel olulist rolli,” rääkis StudyPortalsi 
tegevjuht Edwin van Rest.

Tänavuse StudyPortalsi välisüliõpi-
laste rahuloluauhinna alus on 133 000 
arvustust üliõpilastelt üle maailma. 
Auhinnale kandideerimiseks pidid üli-
koolid saama üle 15 arvustuse alates 
eelmisest õppeaastast.

Tartu ülikool / Loodusajakiri

Tartu ülikoolile antud rahvusvaheline 
üliõpilaste rahulolu sertifikaat

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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1.  Kuidas sai pöialpoiss lindude kuningaks?
2.  Mis hävitab koolerapisikuid paremini kui kasetökat?
3.  Kuidas päästis I maailmasõda Pärnu ümbruskonna keskkonnakrahhist?
4.  Kes on liugrändurid?
5.  Mis paik Eestis sarnaneb USA ja Hiina lössialadega?
6.  Millist kohvi aseainet tutvustas Wilhelm 
 Christian Friebe 1805. aastal?
7.  Millised Eesti prominendid elavad Niibi raba 
 ja Leidissoo vahel?
8.  Mitu korda on Eestis nähtud raisakotkast?
9.  Kes kolis tänavu pihlakatelt õuntele?
10. Mis on juuresoleval pildil?

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

Möödunud kuu vastused
1.   Kaks suurt igakülgset on Ernst 

Öpik ja Endel Lippmaa (lk 57).
2.   Tänavu 12. augustil sadas Eestis 

rekordsuurusega raheteri (lk 31).
3.   Kondorid ja kotkad kipuvad kau-

boifilmides tegema punasaba-viu 
häält (lk 24).

4.   Eesti kõige sõbralikum seen näik-
se olevat seltsiv tindik (lk 64).

5.   Palumets on nime saanud pohla 
ehk paluka järgi või siis tähendab 
see palanud ehk põlenud metsa 
(lk 42).

6.   Teadlased ei uurinud Volga jõe 
suurvett, sest sel ajal olid ülikoo-
lides eksamid (lk 64).

7.   Ema kõhu all kobaras veedavad 
noorpõlve ilukaanid (lk 27).

8.  Maailmameri hapestub pooluste 
lähedal kiiremini kui mujal, sest 
seal on vesi külmem (lk 9).

9.  Lääne-Eesti vanim maismaa on 
Torni- ja Kaplimägi Hiiumaal 
(lk 41).

10.  Pildil on Alexander Theodor von 
Middendorff (lk 44).

Veeloom

Väike ämblik ei osanud veel 
õigesti võrku kududa. Ikka 
sattusid tal niidid ühtepidi 

sõlme ja siis teistpidi sõlme. Kord, kui 
ema oli kodust ära, üritas väike ämb-

lik jälle võrku kududa. Kudus mis ta 
kudus, aga võrgu moodi see kudum 
küll ei saanud. Tekkisid hoopis pea, 
kõrvad ja saba. Tükk aega uuris väike 
ämblik iga silmaga eri nurga alt oma 
jalgade tööd, kaunistas siis kudumi 
kastepiiskadega ja ütles koju tulnud 
emale, et kudus talle täna ühe veeloo-

ma. Ema arvas küll, et see on rohkem 
hiire moodi, aga jättis siiski väiksele 
ämblikule õiguse seda kudumit vee-
loomaks kutsuda. Sest säras ja siller-
das see tõesti nagu puhtaim allika-
vesi, mida ta iial näinud oli.

Tõnis Tuuder

Nõel heinakuhjas

Mikroskoop

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ristsõna

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 ajakirja Horisont aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Priit Pukk 
Harjumaalt. Õige vastus oli „ ... puhtam ja parem linnaelu. ... linnalinnud palju ...”. Kokku saime 36 õiget vastust.

|591| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

175 (snd 1840)
06.10 Paul Blumberg, publitsist, esimene 

eesti silmaarst (srn 1893)

150 (snd 1865)
23.10 Piers Bohl, matemaatik (srn 1921)

130 (snd 1880)
21.10 Aleksander Kaelas, psühholoog ja filo-

soof (srn 1920)
28.10 Wilhelm Robert Karl Anderson, astro-

füüsik (srn 1940)
30.10 Georg Johannes Parikas, foto- ja filmi-

kunstnik (srn 1958)

130 (snd 1885)
10.10 Walter Artur Aleksander Anderson, 

rahvaluule- ja kirjandusteadlane 
(srn 1962)

13.10 Konstantin Edmund Treffner, kooli- ja 
haridustegelane (srn 1978)

115 (snd 1900)
09.10 Maks Tiitso, füsioloog ja biokeemik 

(srn 1944)

105 (snd 1910)
18.10 Johan Ungerson, taimefüsioloog ja 

poliitik (srn 1991)
28.10 Georgi Želnin, geodeet (srn 1985)
29.10 Edmund Woldemar Bölau, geoloog 

(srn 1995)

100 (snd 1915)
11.10 Agu Aarna, keemik, Eesti TA liige 

(srn 1989)
23.10 Heiti Jalviste, rohuteadlane (srn 2005)

95 (snd 1920)
05.10 Aino Voolmaa, etnograaf (srn 2000)
12.10 Valdeko Vende, kodu-uurija ja insener 

(srn 2009)

90 (snd 1925)
08.10 Rein Kull, keeleteadlane (srn 2001)

85 (snd 1930)
11.10 Ivar Jaek, füüsik (srn 2010)
22.10 Endel Hang, geograaf (srn 1978)
22.10 Heino-Ülo Tooming, meteoroloog, 

taimefüsioloog ja ökoloog (srn 2004)

23.10 Olev Saks, füüsik ja metroloog
24.10 Ülo Haldre, füüsik (srn 1995)
25.10 Heli Tiits, geograaf ja pedagoogika-

teadlane (srn 1994)
30.10 Mari-Liis Allsalu, keemik (srn 2010)

80 (snd 1935)
02.10 Helju Kass, põllumajandusteadlane, 

entomoloog
14.10 Olev Sild, füüsik
24.10 Pille Kippar, rahvaluuleteadlane
26.10 Kalle Velsker, matemaatik

75 (snd 1940)
10.10 Kalle Laugaste, ihtüoloog (srn 1989)
20.10 Jaan Kurman, antropoloog ja arheo-

loog (srn 1995)
26.10 Vello Mäss, allveearheoloog

70 (snd 1945)
03.10 Kalle-Mart Suuroja, geoloog
08.10 Ann Ebba Mihkelson, keemik
17.10 Rein Rõõm, atmosfäärifüüsik
28.10 Peeter Tulviste, psühholoog, 
 Eesti TA liige

65 (snd 1950)
11.10 Erik Tago, astronoom
31.10 Aleksei Treštšalov, füüsik

60 (snd 1955)
29.10 Kalev Katus, rahvastikuteadlane 

(srn 2008)

55 (snd 1960)
03.10 Aldo Luud, geograaf
03.10 Andrus Meiner, geograaf ja keskkon-

nainformaatik
09.10 Einar Tammur, loodushoidja 

(srn 2004)
14.10 Sulev Järve, dendroloog
31.10 Külli Kalamees-Pani, loodushariduse 

edendaja

50 (snd 1965)
05.10 Markus Vetemaa, ihtüoloog
16.10 Toomas Tamm, keemik

45 (snd 1970)
21.10 Riina Martverk, metsandustegelane
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1938. aastal alates umbes mai keskpai-
gast, hakkas hr. A. Leckbandt Kunda 
vabrikurajooni aedades tähele panema 
üht erilist, vaatlejale võõrast linnulaulu. 
Lähemal järeleuurimisel selgus, et laulja 
oli must-lepalind, Phoenicurus ochruros 
gibraltariensis (Gm.). Laul vältas ka veel 
juunikuus, kusjuures lindu võidi kohata 
majade läheduses puuvirnadel, puukuu-
ride katustel, aedadel jm. peatuspaikadel. 
Siis aga vaikis laulja. Alles 19. VII õnnestus 
hr. Leckbandt’il lepalindu uuesti kohata ja 
maha lasta. Seejuures purunes linnu pea 
niivõrra, et nahka polnud enam võimalik 
kasutada preparaadi valmistamiseks. 
Allakirjutanu palvele linnu nähasaamiseks 
vastas hr. Leckbandt sellega, et lepalinnu 
naha jäädavalt mulle annetas. Lind on 
täiesti väljavärvunud ♂ ad., tiivapikkuse-
ga 86 mm. [Eerik Kumari: Must-lepalind 
Kundas, 1940]

Peidetult sarapuu, vereva kontpuu, kusla-
puu, viirpuu, toominga ja üksikute kada-
kapõõsaste vahele kasvavad jändrikud 
5–6 m kõrgused metsõunapuud (Malus 
silvestris Mill.). Metsõunapuu kasvab väga 
pikkamisi. Suuri põliseid mets õunapuid 
kohtame tänapäeval haruharva. 
Varematel aegadel leidis metsõunapuu 
väärtuslik puit kasutamist majapidami-
ses. Et seda haruldaseks jäänud puuliiki 
meie flooras säilitada, on ta võetud 
looduskaitse alla. Kevadel rõõmustavad 
metsõunapuud silma oma õiteküllusega, 
sügisel aga rohkete oranžikate õuntega. 
Neist saab valmistada maitsvat keedist või 
kasutada marineeritult. [Viiu Hein: Laelatu 
puisniit kevadest sügiseni, 1965]

Destruktiivsetes piirkondades valitsevad 
elukeskkonna suhtes ükskõiksed, vääras-
tunud maitsega või koguni vandaalsete 
kalduvustega isikud. Muidugi ei tähenda 
see, et sealgi ei leidu olukorda parandada 
tahtvaid inimesi. Pingeid on sellistes linna-
jagudes aga vähem kui terviklikkust mine-
tavates – kired on vaibunud, pole enam, 
mille eest võidelda. Probleemid võtavad 
siin täiesti uue vormi, mis pole kaugeltki 
ohutum: ängistus ja sellest tulenevad pin-
ged asenduvad keskkonnast võõrandumi-
sega. Viimane aga toob ahelreaktsioonina 
endaga kaasa selliseid ohtlikke nähtusi, 
nagu korterite (majade) kiirenev lagunemi-
ne, alkoholismi kasv, kutseoskuse allakäik 
jms. [Robert Nerman: Linnakeskkonnal on 
tema elanike nägu, 1990]

75 aastat tagasi

50 aastat tagasi

25 aastat tagasi

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Erinevus rikastab. Kui oled teistsugune kui su liigikaaslased, on su elu rikkam, kas-
või ohtude poolest. See must rebasekutsikas, kes elas Jõgeva lähedal, oli mitmes 
mõttes teistsugune: ta oli pooleldi linnarebane. Kuuldavasti lõpetas ta nii, nagu 
paljud inimeste naabrusesse asunud rebased – auto rataste all

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



KUTSUB:

K 7.10 Tartu jõekohvik “SISEVETE SAATKOND” kell 19:00
N 8.10 Keila Kultuurikeskus kell 19:00
R 9.10 Kiviõli Rahvamaja kell 19:00

L 10.10 Märjamaa Rahvamaja kell 19:00
E 12.10 Paide Kultuurikeskus kell 19:00

N 15.10 Haapsalu Kultuurikeskus kell 19:00
R 16.10 Von Krahli Teatri baar Tallinnas kell 22:00

L 17.10 Tartu Genialistide Klubi kell 22:00
P 18.10 Mooste Folgikoda kell 19:00

E 19.10 Viljandi tudengiklubi WIMKA kell 22:00

juubelikontserdid

Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal
Pilet 12/10 (soodushind õpilased, tudengid, pensionärid)

Kontsertidel 
müügil Svjata 

Vatra uus CD 
“Vabadus”

BERIT KONTSERT  

Kontsertidel 
müügil Svjata 

Vatra uus CD 
“Vabadus”



Kas sul on loodusajakiri tellitud 
ja puukborrelioos kontrollitud?

Telli ajavahemikus 21.09–31.10 ajakiri Eesti Loodus, Horisont, 
või Eesti Mets aastaks ja võid saada tasuta võimaluse kiirtestida, 

kas suvine loodu ses liikumine ja puukidega kohtumine 
pole kaasa toonud puukborrelioosi nakatumist. 

Loosime igal nädalal välja 4 kiirtesti. Võitjate nimed ja täpsemad 
kampaaniatingimused avaldame kodulehel.

Telli www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105

Puukborrelioosi koduse kiirtesti kasutamine 
on lihtne ja mugav. Test tuvastab puuk-
borrelioosi nakatumise alates 2–4 nädala 
möödumisel oletatavast puugihammustusest. 
10 minutiga on usaldusväärne vastus käes!

Naudi hingerahu ning huvitavat lugemist loodusest ja teadusest! 




