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Tänavu on merekultuuri 
aasta. Nõnda vaatab ka Eesti 
Loodus merele ja merre, küll 

oma vaatevinklist, keskendudes loo
dusele. Ilmselgelt on merega seotud 
kultuur saanud alguse sellest, kuidas 
aegade vältel on merd kui looduskesk
konda tundma õpitud ning mõistetud. 

Möödunud kuu ajakirjas tegime 
mereteemaga algust, usutledes Mart 
Jüssit. Selles intervjuus ei ole kõne all 
üksnes hülged, vaid ennekõike see, 
kuhu oleme jõudnud, järgides omal 
ajal levinud ettekujutust, et loodus 
kannatab kõike. 

Kahjuks on Läänemeri väidetavalt 
ikka üks maailma reostatuim meri. 
Mart Jüssi tõdemusel on meri liiga 
keeruline keskkond, et öelda täp
selt, milline on selle seisund praegu. 
Paremini saame olukorda kirjeldada 
selle najal, milliseid muutusi on vii
maste kümnendite jooksul märgatud.

Et meri on loodusteadlastele kee
rukas uurimiskeskkond, nendivad ka 
oktoobrinumbri avaloo autorid, kes 
vaatavad mere põhja. See on võrd

lemisi tundmatu maailm, sest süga
vustes tehtavad uuringud eeldavad 
erivahendeid. Ühtlasi on seda kesk
konda märksa kulukam ja aeganõud
vam uurida kui näiteks rohumaid või 
põlismetsa maismaal. Sestap on aru
saadav, miks teame Eesti mereala elu
paikade kohta väga vähe. 

Mereelupaikade seisundi hinda
misega on sama lugu: neid tuleks aas
taid ja aastakümneid jälgida, et saaks 
öelda, kas on hästi või on põhjust 
muretseda. Põhitähelepanu on see
juures kindlasti mere kõige mitmeke
sisemal osal: rannikumere põhja elu
paikadel. Kaitset vajava elupaigatüübi 
hulgas on ka liivamadalad, sealhulgas 
Kassari lahe liivamadalal leviv põh
jale kinnitumata agarikukooslus. See 
on maailmas ainulaadne elupaik, sest 
on teada vaid Kassari lahes. 

Kõnealuse koosluse olemasolu on 
tulnud päevakorda ka Väikese väina 
teetammi vaidluses. Mereteadlaste 
arvates ei ole kasu sellest, kui mere 
seisundi parandamise nimel tammi 
sisse avad rajada. Väidetavalt võib sel 
olla ka halb mõju: vesi pääseb vaba
malt liikuma ja muutunud oludes 
võib haruldane agarikuväli hävida. 
Muretseda ei tule mõistagi üksnes 
ühe liigi pärast: agarikule kinnituvad 
teisedki vetikad, kes ei suuda liivase
le põhjale kinnituda. Veel on seal hea 
olla selgrootutel, räimedki kasutaks 
seda edaspidigi kudemispaigana. 

Ent mis mõnele halb, võib teistele 
osutuda päästerõngaks. Seega tuleb 
vaid tõdeda, et pole midagi keeruli
semat kui looduskeskkond. Alati on 
mõistlik põhjalikult aru pidada. Ja 

seejuures kuulata, mida arvavad 
eri valdkondade asjatundjad.
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vaatavad mere põhja. See on võrd
seisundi parandamise nimel tammi 
sisse avad rajada. Väidetavalt võib sel 
olla ka halb mõju: vesi pääseb vaba
malt liikuma ja muutunud oludes 
võib haruldane agarikuväli hävida. 
Muretseda ei tule mõistagi üksnes 
ühe liigi pärast: agarikule kinnituvad 
teisedki vetikad, kes ei suuda liivase
le põhjale kinnituda. Veel on seal hea 
olla selgrootutel, räimedki kasutaks 
seda edaspidigi kudemispaigana. 

Ent mis mõnele halb, võib teistele 
osutuda päästerõngaks. Seega tuleb 
vaid tõdeda, et pole midagi keeruli
semat kui looduskeskkond. Alati on 
mõistlik põhjalikult aru pidada. Ja 

seejuures kuulata, mida arvavad 
eri valdkondade asjatundjad.
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Lendab luikedega kaasa
Eesti maaülikool, Eesti orni

toloogiaühing, keskkonna
amet, Eesti tiibvarjuspordi liit 

ja Tartu loodusmaja kuuluvad sada
de toetajate hulka, kes aitavad kaasa 
ainulaadsele ekspeditsioonile, mille 
eesmärk on tõmmata tähelepanu 
väikeluiki ohustavatele teguritele ja 
liigikaitsele.

„Luikede lend“ („Flight of the 
Swans“) on esimene katse järgneda 
väikeluigele õhust: inglanna Sacha 
Dench lendab tiibvarjuga väikelui
ge pesitsusaladelt Venemaa tund
rast läbi 11 riigi, sh Eesti, 7500 
kilomeetrit, et jõuda Inglismaale, 
kus paljud väikeluiged ka talvitu
vad.

Teekonna vältel kohtuvad Dench 
ja tema tugimeeskond luikede rän
deteel asuvate kohalike kogukonda
dega ning uurivad, miks on väike
luige arvukus viimase kahekümne 
aastaga vähenenud ligi poole peale. 
Praegu on meilt läbirändava väike
luige alamliigi Cygnus columbianus 
bewickii arvukus umbes 18  000 
isendit.

Eestisse peaks inglan
na ja tema meeskond 
jõudma oktoobri esi
mesel poolel (eeldata
valt 9.–13.  oktoob
ril). Planeeritud pea
tused tehakse Tartus, 
Matsalus ja Luitemaal.

Ekspeditsiooni toe
tavad kõigi luikede 
rännuteekonnale jää
vate riikide (Venemaa, 
Soome, Eesti, Läti, Leedu, 
Poola, Saksamaa, Taani, 
Holland, Belgia, Suurbritannia) 
keskkonnaorganisatsioonid ja 
haridusasutused, aga ka mitu suur
firmat (näiteks Mitsubishi Motors, 
Páramo Directional Clothing ja 
Inmarsat). Toetajate seas on ka 
nimekaid uurijaid ja näitlejaid, näi
teks esimesena nii põhja kui ka 
lõunapoolusele matkanud Ranulph 
Fiennes, Eestigi televaatajale hästi 

tuntud looduse vahendaja David 
Attenborough, BBC loodussaadete 
tegija Kate Humble, briti polaaruuri
jad Pen Hadow ja Ann Daniels ning 
James Bondi filmidest tuttav Judi 
Dench. Luikede lennu Eesti patroon 

on Jaan Tätte.
Vt lähemalt www.flightofthe

swans.org; samast saab reaalajas jäl
gida ekspeditsiooni kulgu.

Eesti maaülikool / Loodusajakiri

Inglanna Sacha Dench  üritab lenna-
ta väikeluikede rändeteedel tiibvarjuga 

7500 kilomeetrit

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kilekottidele kehtestatakse 
2019. aastast miinimumhind
Keskkonnaministeerium saatis 

augusti lõpus kooskõlastus
ringile pakendiseaduse muu

datuse, mille eesmärk on piirata kile
kottide tarbimist Eestis.

Euroopa Liidu ja nõukogu direk
tiiv nõuab, et 2019.  aasta 31.  det
sembriks peab inimene tarbima alla 
90 ning 2025.  aasta 31. detsembriks 
alla 40 õhukese plastkandekoti aas
tas. Mulluse uuringu andmetel kasu
tab Eesti elanik aastas kuni 200 õhu
kest plastkandekotti (alla 50 mikro
ni), 160 on eriti õhukesed plastkan
dekotid (alla 15 mikronit, nn puu
viljakotid).

Eelnõu järgi ei tohi alates 1. juulist 
2017 kassades olla tasuta kättesaada
vaid eriti õhukesi plastkotte ja alates 
1.  jaanuarist 2018 võib neid kasuta
da üksnes selleks, et tagada toidu
hügieen ja pakendada lahtist kaupa. 
Ühtlasi peavad kauplejad pakkuma 

tarbijale muid võimalusi.
Keskkonnaminister saab eelnõu 

kohaselt määrata õhukestele plast
kandekottidele väikseima hinna 
vahemikus 30 eurosenti kuni 1 euro. 
Müügikohas ei tohi õhukese plast
kandekoti (15 kuni 50 mikronit) hind 

olla ministri määrusega kehtestatust 
väiksem. Seaduse jõustudes raken
dub miinimumhind alates 1. jaanua
rist 2019.

Samuti lisatakse seadusesse soo
vitus mitte müüa oksüdantide toi
mel lagunevaid plastkandekotte, sest 
tarbijad peavad neid sageli biolagu
nevateks kottideks, mida need aga 
ei ole: nad lagunevad kompostimi
sel lõplikult üksnes väikesteks tükki
deks, mis võivad sattuda loomade ja 
lindude toidulauale ning põhjustada 
nende surma.

Et plastkandekottide väheneva 
tarvituse kohta andmeid saada, lisa
takse eelnõusse kohustus pidada üle 
100ruutmeetrise pindalaga müügi
kohtades nende üle arvestust.

Vt bit.ly/2byFl3C.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Kui võrrelda mõne Lõuna-Euroopa 
riigiga – foto on tehtud Albaania 
kuurortlinna Sarandë rannahotellide 
piirkonnas –, pole vedelevaid kilekotte 
Eestis eriti märgata 

Eesti õpilased teenisid rahvusvaheliselt 
geograafiaolümpiaadilt kaks medalit

Järjekordne, 13. rahvusvaheline 
geograafiaolümpiaad peeti 16.–
21. augustil Pekingis. Seal proo

vis jõudu 173 õpilast 45 riigist, igast 
riigist kuni neli õpilast. 

Olümpiaadi võit läks tänavu Tai 
kuningriiki. Parim eestlane, Hugo 
Treffneri gümnaasiumi 11.  klassi 
õpilane EvaMaria Tõnson, jõudis 
34. kohale ja sai tasuks hõbemedali. 
Paide gümnaasiumi 12.  klassi õpi
lane Kaarel Siimut oli üldjärjestu
ses 51., mis andis talle pronksmeda
li. Veel lõid Eestist kaasa EvaMaria 
koolikaaslased, 10.  klassi õpilased 
Kati Iher ja Joosep Kaimre.

Võistlejatel tuli lahendada ülesan
deid kolmes osas: kirjalik töö kont
rollis teoreetilisi teadmisi ja analüü

sioskust, välitööl tegeleti kaardista
mise ja planeerimisega ning multi
meediatestis tuli pakutud variantide 
seast leida õige vastus. Võistkonna 

juhendaja, TÜ geoinformaatika 
spetsialisti Edgar Sepa sõnul kes
kendus selle aasta välitöö linna
ruumi elukeskkonna jätkusuutliku
le planeerimisele. Peale Sepa saa
tis võistkonda juhendajana Tallinna 
ülikooli teadur Anu Printsmann.

Võistluse kõrval pakkusid korralda
jad ekskursioone, mille raames käidi 
Pekingi keelatud linnas, suvepalees 
ja Suurel Hiina müüril. Kultuuriõhtul 
said õpilased ülesande esitleda oma 
riiki iseloomustavat eset, eestlased 
valisid selleks IDkaardi ja selle raken
dusvõimalused. Veel tuli kodutööna 
ette valmistada oma riigi ühe linna 
kohta vaatmik, mis käsitles säästliku 
arengu lahendusi.

TÜ/Loodusajakiri

Eesti võistkond pärast olümpiaadi 
lõputseremooniat: (vasakult) Kati 
Iher, Eva-Maria Tõnson, Kaarel Siimut 
ja Joosep Kaimre
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



PrintechPrintech
Eristu unikaalse ja 
soodsa pinnakattega!

TEEME KÕIK TÖÖD KORRAGA?

JÄRELMAKSUGA! 

• intress al. 15,9%

• sissemakse al. 0 €

AS TOODE KATUSEABI: 
TELEFON:  659 9400,  800 7000

www.toode.ee/printech
e-kiri: toode@toode.ee

Tutvu tingimustega: WWW.TOODE.EE/JARELMAKS või lhv.ee/jarelmaks ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Järelmaksu krediidikulukuse määr on 25,64% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse 
maksumus 650 €, sissemakse 0%, krediidisumma 650 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fi kseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood 
25 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 819 €.

2016. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
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Tuntud Eesti maalikunstnikud 
osalevad maailmakoristuses

Teeme Ära sihtasutus avas 
8. septembril koos Haus gale
riiga erilise näituse ja rahvusva

helise heategevusoksjoni, kus 35 tuntud 
Eesti maalikunstnikku aitavad koguda 
raha 2018.  aasta üleilmse „Teeme ära!“ 
koristuspäeva korraldamiseks.

2018. aasta 8. septembri koris
tuspäeval osaleb korraga 150 riiki 
ning sellest saab üks Eesti vabariigi 
100.  aastapäeva rahvusvahelisi täht
sündmusi. „Teeme ära!“ on kasvanud 
rahvusvaheliseks kodanikuliikumi
seks, mille tegevustes on kaasa löö
nud üle 16 miljoni osaleja. 

Oma tööd on oksjonile esitanud 
näiteks Jüri Arrak, Toomas Vint, 
Laurentsisus, Mall Nukke, Jaan 
Elken, Tiina Tammetalu, Kamille 
Saabre jt. Näha saab ligi 50 maali, 

millest nii mõnigi on valminud just 
„Teeme ära!“ toetuseks. Kunstnikud 
kõnelevad kaasa ühiskonnale olulis
tel keskkonnahoiuteemadel ja jaga
vad loomingu vahendusel oma näge
musi puhtast maailmast. Eesti maa
likunstnike töödest kümmekond 
on eksponeeritud RMK peamajas 
(Toompuiestee  24), suurem osa on 

välja pandud Haus galeriis (Uus 17).
„Viimased aastad „Teeme ära!“ 

toimkonnas on andnud mulle kind
luse, et ka ühest väiksest teost sõl
tub väga palju. Iga kunstniku ja kuns
ti ostja panus on seega ülioluline. Ka 
liblika tiivalöök võib muuta maailma 
ning iga väiksemgi panus võib lükata 
käima suured protsessid,“ rääkis üks 
„Teeme ära!“ algatajaid ja Teeme Ära 
sihtasutuse juht Eva Truuverk.

Näitust saab tasuta vaadata kuni 
8.  oktoobrini esmaspäevast reedeni 
10–18 ning laupäeviti 11–16. Maale 
on võimalik osta veebipõhises oks
jonikeskkonnas www.haus.ee/oksjon 
samuti kuni 8. oktoobrini.

Teeme Ära sihtasutus / 
Loodusajakiri
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IUCN imetajate punasest nimistust 
leiab nii halbu kui ka häid uudiseid

Maailma looduskaitseliidu 
(IUCN) punase nimistu 
imetajate jaotise värskei

mast väljaandest nähtub, et mägi
gorilla on tulnud kanda eriti ohus
tatud (endangered) liikide seast äär
miselt ohustatud (critically endan
gered) liikide hulka.

Mägigorillade arvukus on viimase 
30 aastaga vähenenud üle 70% ja on 
nüüd hinnanguliselt juba alla 5000 
looma. Parem pole ka meie teiste lähi
mate sugulaste, suurte inimahvide 
seisund: ka Borneo ja Sumatra oran
gutan on mõlemad äärmiselt ohus
tatud liikide kategoorias ehk sam
mukese kaugusel lõplikust hukust. 
Kaks ülejäänud suurt ahvi, šimpans ja 
bonobo ehk kääbus šimpans, on eriti 
ohustatud liikide seas. Kõigi nende 
jaoks on esmased ohud illegaalne jaht 
ja elupaikade häving.

Ka savannisebra (Equus quag
ga) asurkond on tublisti kahanenud: 
tema tõsteti jaotisest „soodsas sei
sundis“ (least concern) ohulähedaste 
(near threatened) sekka.

Õnneks saab esile tuua ka mõne 
liigikaitse eduloo. Küllap muljet 
avaldavaim on ülipopulaarse bam
buskaru ehk hiidpanda ehk suure 
panda varasemast parem seisund: 
tema on nüüd ohualdiste (vulne
rable), mitte enam eriti ohustatud 
liikide seas. Pandadel on aidanud 
kosuda elupaikade parem kaitse: 
välditud on metsaraiet ja istutatud 
uusi puistuid. Samasuguse lootust 
andva kategooriavahetuse on läbi 
teinud kaks Austraalia endeemset 
imetajat, kojarotiliik Leporillus con
ditor ja känguru, küünissabavallabi
te liik Onychogalea fraenata. Eriti 
ohustatud liikide hulgast on ohu

lähedaste sekka liikunud saigalaste 
hulka kuuluv Tiibeti antiloop oron
go (Pantholops hodgsonii).

IUCN punasesse nimistusse on 
praegu kantud 82  954 liiki, kellest 
23  928 on ohustatud. Järgmise viie 
aasta jooksul on maailma loodus
kaitseliit ja tema partnerorganisat
sioonid lubanud kulutada üle 10 
miljoni dollari strateegiale, mille 
eesmärk on suurendada hinnatavate 
liikide arvu kaks korda.

www.discoverwildlife.com / 
Loodusajakiri

Jüri Arraku on toonud oksjonile maali 
„Vastandid“

Hiidpanda tõusis 
eriti ohustatud 
liikide seast 
ohualdiste 
kategooriasse

Loodusajakiri

Hiidpanda tõusis 
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Sõnumid

Arvamuslugude võistluse võitis 
soomerootsi kirjanik 
Emma Juslin
Kumus 23. augustil peetud Eesti 

taasiseseisvumise 25.  aasta
päevale pühendatud konve

rentsil „Eesti JA Põhjamaad – Eesti 
KUI Põhjamaa?“ kuulutati välja arva
muslugude ja fotovõistluse võitjad.

Arvamuslugude võistluse või
tis Emma Juslin. Parim õpilastöö oli 
žürii hinnangul Jasmiin Üprausi kirju
tis. Fotovõistluse parimaks kuulutati 
Anne Aaspõllu foto „Päikesemajakas“. 
Konkursi patroon on Eesti Vabariigi pre
sident Toomas Hendrik Ilves ning pea
auhinna – osalemise Nobeli rahupree
mia kätteandmise tseremoonial Oslos – 
oli pannud välja Norra saatkond.

Võidutöö kirjutanud soome
rootsi kirjanik Emma Juslin arutleb 
Euroopas kujunenud olukorra üle ja 
selle üle, kuidas see mõjutab nii Eestit 
kui ka põhjamaid. Ta loob oma pere
konnaloo kaudu seoseid Staliniaegse 
Venemaa ja tänapäeva vahel ning 
mõtiskleb inimeseks olemise ja ini
meseks jäämise üle. Žürii tunnustas 
tööd nii ajakajalisuse kui ka kirjan
dusliku stiili eest. Emma Juslin pälvis 
ka välisministeeriumi eriauhinna.

Arvamuslugude teise koha saavu
tas sotsiaalteadlane Mikko Lagerspetz 
(„Põhjamaiste väärtuste paradoks ja 
Eesti“) ja kolmanda Islandil elav Tui 
Hirv („Ehitades üles Eesti naist“). 
Postimehe eriauhind läks Pärtel
Peeter Perele. Õpilaste kategooria 
esimese koha saanud Jasmiin Üpraus 
pälvis ka välisministeeriumi eriauhin
na. Teise koha ja haridus ja teadus
ministeeriumi eriauhinna sai Helena 
Eharand ning kolmanda koha ja TÜ 
rektori eriauhinna Viktoria Ly Pell.

Fotokonkursil võitis teise koha 
Anne Aaspõld oma teise fotoga „Ööd 
on siin valged“, kolmandat kohta jaga
sid Theodor Kangur („Öine peegel“) 
ja Rait Tuulas („Koos edasi“), neist 
esimene sai ka publiku lemmiku tiitli. 

Õpilase eriauhinna võitis ItiMarleen 
Plink („Kvaliteetaeg perega“) ning 
TÜ eetikakeskuse lemmiku tiitli sai 
Loreida Hein („Vaimu valgus“).

Arvamuslugude ja fotovõistlus 
korraldati haridus ja teadusministee
riumi riikliku programmi „Eesti ühis
konna väärtusarendus 2015–2020“ 
raames.

TÜ/Loodusajakiri
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Bodeni järve 
endeem 
on alles
Šveitsi riiklikus veeuuringute 

ja tehnoloogia instituudis 
EAWAG 6.  septembril kor

raldatud infopäeval sai kokku vee
rand tuhat asjatundjat. Muu hul
gas räägiti mitme organisatsiooni 
ja institutsiooni, sh EAWAG osa
lusel ette võetud Alpiregiooni jär
vede kalastiku uurimise program
mist „Project Lac“. Erilist tähele
panu pöörati süvavee kaladele ja 
tulemused tegid pigem kurvaks: 
enamikust järvedest on varem 
seal elanud süvaveeliigid kadunud. 
Näiteks 197 meetri sügavuses Zugi 
järves ei leitud allpool 30 meetrit 
enam peaaegu mingeid kalu.

Hea, et mitte öelda sensat
siooniline uudis tuli aga Bodeni 
(Constance’i) järve kohta: uurijail 
õnnestus leida mitu väljasurnuks 
peetud endeemse mägihõrna 
ehk paalialiigi Salvelinus profun
dus isendit. Veel 1960.  aastatel 
olid kohalikud kalamehed seda 
liiki üsna sageli püüdnud. Siis 
saabus aga nii pikk püügivaikuse 
aeg, et 2008. aastal kuulutas maa
ilma looduskaitseliit (IUCN) liigi 
väljasurnuks. See süvaveepaalia 
elab umbes 80 meetri sügavusel 
ning toitub väikestest koorikloo
madest, molluskitest ja teistest 
selgrootutest. Nüüd muidugi on 
põhjust uurida, kui palju selle liigi 
isendeid Bodeni järves veel elab.

EAWAG/AlphaGalileo/
Loodusajakiri

Arvamuslugude võistluse võitjale 
Emma Juslinile annavad auhinna kätte 
haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 
ning Norra suursaadik Ellen Aabø 

Parimaks fotoks kuulutatud Anne 
Aaspõllu „Päikesemajakas“

Ainsa veebist leida õnnestunud 
joonise Salvelinus profundus’est on 
teinud Jörg Freyhof 
(allikas: www.fishbase.org)

Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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90% eestimaalastest käib 
vähemalt korra aastas looduses
Augusti lõpul esitletud Eesti 

elanike keskkonnateadlik
kuse uuringu järgi hindavad 

eestimaalased kõrgelt nii keskkonna
seisundit kui ka looduses aja veetmi
se võimalusi.

Viimase aasta jooksul on looduses 
aega veetnud 90% elanikest, 55% on 
käinud ka loodusõppe või matkara
dadel. 84% vastanutest käis looduses 
korduvalt, olgu siis seenel, marjul, 
kalal või muul eesmärgil.

Eesti keskkonnaseisundit terviku
na peab heaks 89% elanikest. Halvaks 
hindas keskkonna olukorda 8%. 
Probleemsed valdkonnad on inimes
te meelest näiteks mere puhtus, maa
varade kaevandamine, siseveekogude 
kalastiku seisund ning loodusressurs
side säästlik kasutus. Samuti arvati, et 
nii mere kui ka siseveekogude puhtu
sele tuleb senisest rohkem tähele panu 
pöörata.

Regioonidest eristub negatiivsete 
hinnangute alusel IdaVirumaa, mille 
elanikest 23% pidas Eesti keskkonna 
seisundit halvaks. Idavirulased, keda 
iseloomustab teistest halvem kesk
konnateadlikkus, hindasid ülejäänud 
elanikkonnaga võrreldes negatiivse
malt näiteks jäätmemajandust, välis
õhu ja vee puhtust, tööstussaaste väl
timist, loodusressursside säästlikku 
kasutust ja keskkonnavalla huvihari
duse kättesaadavust.

Veidi positiivsemalt kaldusid 
mitme keskkonnavaldkonna olukor
da ning jäätmete taaskasutust hinda
ma noored. Kliimamuutuste leeven
damisest rääkides paistavad teemaga 
kõigist vanuserühmadest kõige enam 
kursis olevat 15–19aastased. Samas 
on nad keskmisest kriitilisemad oma 
keskkonnateadlikkuse suhtes. 

Oma käitumist peab keskkonna
teadlikuks 89% vastajaist, 17% isegi 
väga keskkonnateadlikuks. Teiste ini
meste käitumist on hinnatud madala
malt, samuti tänavu: keskkonnatead
likuks pidas teiste inimeste käitumist 

72%, mittekeskkonnateadlikuks aga 
24%. Siiski on viimane hinnang nih
kunud tasapisi paremuse poole: veel 
kaks aastat tagasi oli neid, kes hinda
sid teiste käitumist keskkonnateadli
kuks, 5% vähem ning kuue aasta eest 
lausa kolmandiku võrra vähem.

Silmastsilma küsitlusuuringu tegi 
Turuuuringute aktsiaselts 2016. aasta 
mais. Juhuvalikuga küsitleti kokku 
1000 üle 14aastast Eesti elanikku.

Vt bit.ly/2bYZdh5.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Elmariga saab linnutarg(em)aks
Septembrist alustas raadio 

Elmar koostöös Eesti orni
toloogiaühinguga pikaajalist 

saatesarja „Linnutark“. Selles tutvus
tatakse huvitavaid linnuliike, räägi
takse parasjagu looduses toimuvast 
ja lindude uurimisest ning vastatak
se kuulajate küsimustele. 

Septembris oli juttu herilaseviust, 
sookurgede rändekogunemisest ja 

lindude rõngastamisest. Kuu viima
ses saates tehti tagasivaade möödu
nud kuu linnuelule ja räägiti, mida on 
oodata järgmisel kuul.

Saade on eetris igal reedel kell 

9.15 ning seda saab järelkuulata 
Elmari kodulehelt ja taskuhäälin
gust. Saadet juhib Tiiu Rööp.

EOÜ/Loodusajakiri

Allikas: Elmari raadio

Rändurid RMK Palojärve telkimisalal Põlvamaal
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Ilmunud on Eesti Posti 
viieteistkümnes fauna 
ja viies seenemark
Tänavune mark sarjast „Eesti 

fauna“ anti käibele 25. augus
til. Riigisisesele kirjale sobival 

65sendisel suurt ruutformaati posti
maksevahendil on kasetriibik.

See on sarja 15. mark ja kõik 
need on kujundanud Sándor Stern. 
Postiminiatuuri on trükitud 50  000, 
tavapäraselt on antud käibele ka esime
se päeva ümbrik ja maksimumkaart.

Meie imetajaid kujutav margisa
ri hakkas ilmuma 2002. aastal. Alates 
esimesest on neil varem järjekorras 
olnud metssiga, viigerhüljes, hunt, 
kobras, põder, mäger, pruunsuur
kõrv, pruunkaru, lagrits, halljänes, 
metskits, nirk, siil ja saarmas.

Kasetriibik (Sicista betulina) on 
väheldase hiire suurune hüpiklaste 
sugukonda kuuluv näriline. Tema ise
loomulikud tunnused on must triip 
seljal ja kehast tunduvalt pikem saba. 
Elupaigana eelistavad kasetriibikud 
tiheda ja kõrge taimestikuga alasid 
metsades, niitudel ja ka vanade talu
de ümbruses. Sageli ronivad nad kõr

gematel rohttaimedel ja põõsastel. 
Eestis vaid mandriosas levinud kase
triibik on haruldase ja vähe uuritud 
liigina kantud Euroopa Liidu loodus
direktiivi V  lisasse ja Eestis III  kate
gooria kaitstavate liikide nimestikku.

Seenemargisari seevastu jõudis 
8. sep tembril alles viienda postiminia
tuurini. 2012.  aastal kirjutati esimese 
väljaande tutvustuses: „Uus margisee
ria tutvustab Eestimaal kasvavaid seeni. 
Sarja esimene mark on pühendatud sur
mavalt mürgisele valgele kärbseseenele“. 

Mürgiseenejoonel on sarja kujun
dajad Ülle Marks ja Jüri Kass püsinud 
siiani: 2013.  aastal oli modell roheline 
kärbseseen, 2014 punakas narmasnutt, 
2015 kühmvöödik ehk tore vöödik ning 
tänavu punane kärbseseen. Kõik mar
gid on olnud ilmumise ajal lihtkirja
le sobiva nimiväärtusega, sel aastal 65 
senti. Punase kärbseseenega marke on 
trükitud 30  000, osa neist kleebiti ka 
tavapärasele esimese päeva ümbrikule.

Omniva/Loodusajakiri

Kes on vanim kogu maailmajaos?

Stockholmi, Mainzi ja Arizona 
ülikooli teadlased leidsid 
dendrokronoloogilisi uurin

guid tehes PõhjaKreeka mägedest 
1075aastase soomusmänni (Pinus 
heldreichii). Sellest vanemat elusat 
puud pole Euroopas teada.

Ekspeditsiooni juhtinud Rootsi 
dendrokronoloogi Paul J. Krusici 
sõnul on hämmastav, et 
see vägev ja keeruline 
organism on suutnud 
nii kaua vastu pida

da üpris vaenulikus keskkonnas, mille 
inimene on asustanud juba üle 3000 
aasta tagasi. Kõnealune mänd kuu
lub Pindose mägede puurindesse, kus 
kasvab üle tosina tuhandeaastase puu.

Selle põneva Kreeka puistu uurin
gute eesmärk oli püüda rekonstrueeri
da kliimaajalugu, sest pikaealised puud 

pakuvad ainulaadset teavet. Puu 
vanus määrati juurdekasvu

puuriga võetud puursü
damiku järgi: see oli 

meeter pikk ja sellel 
loendati 1075 aas
tarõngast. Proove 
ei võeta mitte ainult 
elusatelt, vaid ka 

maha langenud puudelt, ja uuritakse 
aastarõngaste paksuse järgi eri aasta
te kliimaolusid. Nii saab minna tagasi 
kaugesse minevikku. Uurijad ristisid 
auväärse männi vanakreeka iginoore 
jumala auks Adoniseks.

Ekspeditsiooni korraldas Nava
rino keskkonnaobservatoorium 
ning koostööühendus Stockholmi 
ja Ateena ülikooli ja luksuskuuror
tide kompanii TEMES S.A. vahel. 
Koostööühendus uurib kliimamuu
tusi ning nende mõju Vahemere 
maade keskkonnale ja inimestele.

Stockholmi ülikool / AlphaGalileo 
/ Loodusajakiri

Euroopa vanim 
puu kasvab Kreekas 

Kõigil senistel Eesti seenemarkidel on 
olnud väga mürgised kübarakandjad, 
seekordne, punane kärbseseen, on 
neist kõige leebem

Kasetriibikut on näinud vähesed; nüüd 
saab teda vaadata postmargilt

Foto: O
liver Konter, M

ainzi ülikool
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Olulise muudatusena on kavas lõpetada jahiulukifarmide tegevus. PRIA andme-
tel tegutseb Eestis praegu viis hirve- ja kolmteist faasanifarmi

Keskkonnaministeerium tahab 
muuta looduskaitseseadust

Keskkonnaministeerium on 
saatnud ministeeriumidele 
ja huvirühmadele kirja, mil

les annab teada kavatsusest muuta 
looduskaitseseadust, ja ootab taga
sisidet. Kavas on lihtsustada asja
ajamist ning lõpetada ulukifarmide 
tegevus, et kaitsta Eesti liigirikkust.

Plaanitavate uuenduste siht on 
tegeleda murekohtade ennetuse, 
mitte tagajärgedega. Keskkonna
minister Marko Pomerantsi sõnul 
tahab ministeerium, et maaomani
kul oleks võimalik saada oma maal 
leiduvatest ja võimalikke piiran
guid tekitavatest loodusväärtustest 
parem ülevaade kui seni. Ühtlasi 
kavatsetakse rohkem kulutada kait
sealuste loomade tekitatud kahju 
ennetuseks: suurendatakse nende 
kulutuste piirmäära.

Üks oluline muudatus on seo
tud jahiulukifarmidega. Pomerantsi 
kinnitusel jagaksid sellised farmid 
Eesti loodusmaastikud aiaga pii
ratud aladeks ja takistaksid mets
loomade liikumist. Tarastuse laiem 

levik on väga suur oht Eesti lii
girikkusele. Ühtaegu on oluline 
otsustada, millist jahindusmude
lit omaks pidada. Seni on järgitud 
pigem Põhjamaadele omast jahikul
tuuri: ulukeid kütitakse vabas loo
duses. Ka Eesti jahiseadus sedas
tab, et jahimaa on jahipiirkonnaks 
sobiv ala, kus uluk saab vabalt liiku
da. Sellele vastandub KeskEuroopa 
oma ohtrate ulukiaedadega, kus 
on lihtne sobiv trofeeloom kütti
da. Sestap tahabki ministeerium 
jahiulukifarmide tegevuse lõpetada. 
Pikemalt saab muudatusettepane
kutest lugeda keskkonnaministee
riumi veebi lehelt bit.ly/2ca8VOt.

Keskkonnaministeerium hakkab 
looduskaitseseaduse muutmise sea
duse eelnõu koostama pärast seda, 
kui on saanud ministeeriumidelt ja 
huvirühmadelt arvamused ja ettepa
nekud. Uuenenud seadus peaks kava 
kohaselt jõustuma 2017. aasta keva
del.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kolm Eesti 
teadlast 
maailma 3000 
mõjukaima seas

Septembri alguses avalda
tud Thomson Reutersi tea
duspublikatsioonide loen

dis on maailma 3000 mõjukai
ma teadlase hulgas kolm Eesti 
professorit: Ülo Niinemets Eesti 
maaülikoolist ning Martin Zobel 
ja Andres Metspalu Tartu üli
koolist.

Thomson Reutersi kõrgelt 
tsiteeritud (ISI highly cited) 
teadlaste andmebaas sisaldab 
kokku ligi 3000 teadlast kõi
gist teadusvaldkondadest, vt 
(hcr.stateofinnovation.thom
sonreuters.com). Niinemets 
on esile tõstetud taime ja loo
mateaduse, Metspalu moleku
laarbioloogia ja geneetika ning 
Zobel keskkonna ja ökoloo
giateaduse valdkonnas, kus on 
kokku vastavalt 208, 196 ja 147 
maailma teadlast. ISI highly 
cited on regulaarselt uuendatav 
nimekiri, mis põhineb viimase 
kümne aasta suure rahvusvahe
lise tähelepanu pälvinud publi
katsioonidel.

Eesti maaülikool / 
Loodusajakiri

Ülo Niinemets oma töökesk-
konnas
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Mida annab kalateadlastele kalaloendur?
Markus Vetemaa, Tartu üli-

kooli Eesti mereinstituudi 
kalabioloogia ja kalandu-

se osakonna juhataja

Kalaloendur annab ihtüoloogi
dele täiesti uued võimalused. 
Kui linde ja imetajaid saab 

loendada otse või vähemalt jälgede 
järgi, siis kalade arvukust on siiani 
hinnatud vaid kaudseid meetodeid 
kasutades. Lõheliste kudeperioodiks 
jõkke paigaldatud loendur annab aga 
täpse pildi, millal ja millised isendid 
kudema tulevad. 

Süsteem koosneb tõkkest, mis suu
nab kalad loendurisse, ja aparaadist 
enesest. Eesti mereinstituudi kasu
tatavad loendurid skaneerivad infra
punakiirgust kasutades kala silueti, 
mille alusel programm arvutab kala 
pikkuse. Valemite järgi saab tuletada 
ka ligikaudse kaalu. Samal ajal käi
vitub iga suurema objekti peale ka 
kaamera, mille salvestus võimaldab 

eristada näiteks lõhesid meriforelli
dest. Kuna kalakasvanduses toodetud 
lõhedel on rasvauimed ära lõigatud, 
siis saab hinnata ka nende ja looduses 
sündinud kalade suhet.

Eesti mereinstituut on Pirita jões 
juba kümme aastat korraldanud mõr
rapüüke, et hinnata kevadel merre 
rändavate noorkalade arvukust. 
Kõrvutades neid andmeid loenduri 
infoga sugukalade kohta, saab teada, 
kui paljudel omal ajal merre ränna
nud lõhelistest on õnnestunud sigi
miseni elus püsida. Samuti on või
malik hinnata asustatud (nende arv 
on ju samuti teada) ja looduslikku 
päritolu kalade suremust mereelu 
perioodil. Kogutud andmed võimal
davad leida seoseid sugukalade hulga 
ja kujunevate põlvkondade arvukuse 
vahel – need ei pruugi alati üksüheses 
korrelatsioonis olla. 

Üldistades võib öelda, et Pirita 
jões koorunud lõhedest jõuab umbes 

10% tagasi kudema, mida võib pida
da rahuldavaks. Ränne algab tavali
selt augusti keskpaigas ja saavutab 
haripunkti septembri lõpus. Alguses 
on ülekaalus isaskalad, alates oktoob
rist aga saabub juba rohkem ema
seid. Viimased lõhed jõuavad jõkke 
novembri esimesel poolel. Peaaegu 
iga päev on loendur filminud ka saar
maid: ühel juhul on jäänud filmile 
loom, kes tirib kaasa lausa 84 cm pik
kust isaslõhet. Suurim loenduri läbi
nud kala on olnud 121 cm pikkune.

Niisiis, kalaloendur võimaldab 
saada vastuse paljudele põhimõttelis
tele küsimustele, need teadmised on 
kalavaru säästliku majandamise alu
seks. Peale selle on tehtud ka „kiireid“ 
otsuseid: 2015.  aasta veevaesel sügi
sel viibis näiteks sugukalade merest 
jõkke tõusmine ja seetõttu pikenda
ti kalastuskaardi lisalehtede alusel 
toimuva püügi keeluaegasid mitmes 
lõhejões. 

Miks Väikese väina tammi 
avad olukorda ei paranda?
Georg Martin 
Tartu ülikooli Eesti mere-
instituudi asedirektor

Kõigepealt võiks 
küsida: mil
list olukorda tahetakse paran

dada ja mida soovitakse saavutada? 
Väike väin eraldati tammiga kaheks 
mereosaks juba üle 120 aasta tagasi. 
Kahjuks ei oska me väga täpselt öelda, 
milline meie merekeskkond siis oli, 
kuna seda polnud kuigivõrd uuritud.

Midagi saame eeldada: inimte
gevusest tulenev reostus oli üldiselt 
Läänemeres ja ka Väinamere piir
konnas tunduvalt väiksem kui prae
gu, kalavarud olid paremas seisus, ka 
kalastiku liigiline koosseis oli mõne
võrra teistsugune. Kindlasti oli mere
vee tase siis umbes 25 cm kõrgem.

Vahepeal on kogu Läänemere 
keskkonnas toimunud hulk väga 
suuri muutusi. Maakerke tulemu

sel on muutunud veetase. Kalavarud 
on ülepüügi tõttu kannatanud igal 
pool. Seega, 120aasta taguse olukor
ra taastamine ühel piiratud merealal 
on praegu võimatu. 

Kui võrrelda Väikese väina kesk
konnaseisundit muude Eesti mereala
dega, siis nüüdse hindamissüsteemi 
järgi sarnaneb ta muude Väinamere 
merepiirkondadega. Seisundi poolest 
on paremad näiteks saartest avame
re poole jäävad merealad. Leidub ka 
piirkondi, kus keskkonnaprobleemid 
on üsna suured (Tallinna, Haapsalu ja 
Pärnu laht). 

Väikese väina osad erinevad prae
gu teineteisest. Loodepoolne väi
naosa on Soela väinast tuleva 
Läänemere avamere veemassi mõju 
all: vesi on seal veidi soolasem ja 
läbipaistvam, toitainete sisaldus väik
sem. Kagupoolset väinaosa mõjuta
vad Liivi lahe veemassid, vesi on veidi 
magedam ja toitaineid veidi rohkem. 

Merekeskkonna seisundi hindamise 
süsteemi põhjal on loodeosa seisund 
veidi parem kui kaguosas. Uuringud 
on näidanud, et praeguse kava järgi 
tehtavad avad ei muuda oluliselt väina 
loode ja kaguosa vahelist veevahetust 
ja keskkonnaseisundit: eelkõige see
tõttu, et need avad on liiga väikesed. 

Kui õnnestuks tunduvalt suurenda
da väinaosade vahelist veevahetust, siis 
Väina loodeosas veekeskkonna seisund 
pigem halveneks. Samuti tuleks hinna
ta muutuse mõju kogu Väinamere piir
konnale, ka Kassari lahe töönduslikult 
kasutatavale punavetikavarule. 

Kas avadest oleks mingitki kasu? 
Kasu oleks eelkõige ilmselt inimeste
le, kes saaksid paadiga läbi avade sõita. 
Samuti pääseks avadest läbi mõned 
kalad, kuid olulist mõõdetavat kasu 
võrreldes praeguse olukorraga on raske 
ennustada. Seega, praeguse projek
ti järgi rajatavad väikesed avad olulist 
mõju Väikese väina keskkonnaseisun
dile ei avalda. Suurema veevahetuse 
tekitamine kahe väinaosa vahel toob 
vähemalt esialgu kaasa kindlasti hulga 
probleeme nii keskkonnaseisundi kui 
ka näiteks looduskaitse poole pealt.  

EL küsib

|667| 

Mida annab kalateadlastele 
Markus Vetemaa,

kooli Eesti mereinstituudi 
kalabioloogia ja kalandu-

avad olukorda ei paranda?

Tartu ülikooli Eesti mere-

õigepealt võiks 

sel on muutunud veetase. Kalavarud 
on ülepüügi tõttu kannatanud igal 
pool. Seega, 120aasta taguse olukor
ra taastamine ühel piiratud merealal 
on praegu võimatu. Fo
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Meri

Võrreldes maismaaelupaikadega on mere kohta teada 
võrdlemisi vähe. Mõistagi, merepõhja on ju keerukas ja 
kulukas uurida. Siiski on sääraste uuringute võimalused 
aegamööda edenenud. Nõnda teame meiegi nüüd pisut 
rohkem Eesti meresügavuste kohta. 
Katarina Oganjan, Greta Reisalu, 
Georg Martin, Kristjan Herkül, 
Kaire Torn

Meri on inimkonda paelu
nud ammust aega. Eriti 
vajalik oli seda elukesk

konda ja meres leiduvaid elusolen
deid tunda tol ajal, kui meri oli ran
narahva põhitoidulaud. Ellujäämine 
olenes toona märksa otsesemalt tead
mistest, milliseid loomi ja taimi võib 
süüa ning keda tasub vältida. 

Vanade kirjandusallikate põhjal oli 
merel väga tähtis koht ka Kreeka 
mütoloogias, eriti Homerose eepostes 
„Ilias“ ja „Odüsseia“. Samuti võib olu
lisi bioloogilisi tähelepanekuid mere
organismide kohta leida kreeka filo

soofide kirjalikest ülestähendustest, 
sealhulgas Aristotelese märkmetest. 
Aristoteles (384–322  eKr) määras 
mitmesuguseid mereliike, muu hul
gas koorikloomi, okasnahkseid, limu
seid ja kalasid. Kuni renessansiajani 
valitses seisukoht, et Aristoteles oli 
juba kirjeldanud ja avastanud kõik, 
mida saab teada eluslooduse kohta. 
Seetõttu on pärast tema surma ja 
enne renessanssi mereelu vähe uuri
tud [1, 6].  

Huvi eluslooduse vastu hak
kas taastuma 16. sajandil. Järgmise 
paarisaja aasta jooksul said paljud 
loodusuuringud teoks tänu asja
huvilistele loodusteadlastele, nende 
seas oli tihti arste või maadeavas

|668|  

◊ 1. Eesti merealal on väga levinud liivamadalate elupaigatüüp, kus sageli leidub ka kõrgemaid taimi, näiteks levinuim on 
kamm-koerakeel (Stuckenia pectinata) 

◊ 2. Balti mändvetikas (Chara baltica) 
on liivamadalate tavalisim liik: eelistab 
lainetuse eest varjatud piirkondi ja 
pehmemat merepõhja

◊ 3. Riimveelises Läänemeres on meri-
hein (Zontera marina) üks arvukaim 
kõrgeim taim, olles  võtmeliik liivastel 
pehmetel merepõhjadel 

Mida varjab meri?
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tajaid. Esmajoones tasub märki
da Alexander von Humboldti 
(1769–1859) ja James Cooki 
(1728–1779), kes tegid ula
tuslikke reise ja loodusvaat
lusi. Cook innustas teisigi 
teadlasi uurima lähemalt 
mereelustikku. Nende 
seas oli ka Charles Darwin 
(1809–1882), ennekõike 
tuntud kui evolutsiooni
teooria rajaja, kuid ta aitas 
suuresti kaasa merebioloogia 
varastele uuringutele [1, 6].

Väga kaua kogusid merebio
loogid proove merest peamiselt 
võrkude ja tragide abil, välja arvatud 
loodetevööndis, kus proove sai võtta 
ka käsitsi ja organisme vahetult uuri
da. Ent pärast seda, kui 1856. aastast 
sai võimalikuks veealune fotograa
fia, 1866.  aastal leiutati allveelaev ja 
1942.  aastal akvalang, on toonase 
ajani hoomamatut merd jälgitud ja 
tundma õpitud täiesti uuel tasemel.

Nüüdisajal on võimalusi veelgi 
rohkem. Peale sukeldumise ja allvee
laevade saab kasutada kiireid arvu
teid, tundlikke veealuseid roboteid ja 
satelliite. Välja mõeldakse üha uusi 
tehnoloogiaid. Ometigi on mere
keskkonda keeruline uurida. Sestap 
on meie teadmised paljude mere
de ja ookeanide kohta ikka kesised, 
võrreldes sellega, mida teame mais
maakoosluste kohta. Hinnanguliselt 
on läbi uuritud ainult viis protsenti 
merekeskkonnast. 

Meri kihab. Mereökosüs teemid on 
koduks arvukatele liikidele, ala
tes planktilistest vabalt hõljuva
test mikroorganismidest, kes 
on meres toiduahela alus, kuni 
suurte mereimetajateni toi
duahela tipus. 

Läbi aegade on rohkem 
tähelepanu pööratud suure
matele mereloomadele, sest 
näiteks hülged ja pringlid teki
tavad inimestes rohkem tun
deelamusi ning huvi kui pisi
selgrootud ja vetikad. Ometi ei ole 
väiksemad organismid meres vähem 
tähtsad. Vetikad katavad ranniku mere 
põhja ning ökoloogilise rolli poolest 

|669| 

◊ 4. Lehtsarved (Idotea spp.) 
elavad suurvetikate peal ja 

ühtlasi toituvad nendest  

◊ 5. Sammalloom 
tavaline kamarlane 
(Einhornia crustulenta) on 
katnud punavetika agariku 
(Furcellaria lumbricalis)

◊ 6. Karidel kasvav 
põisadru (Fucus 
vesiculosus) on 
Läänemeres väga 
levinud liik

◊ 7. Söödav ran-
nakarp (Mytilus 

trossulus) on kõige 
arvukam Läänemere 

põhjaloomastiku liik 
kivistel põhjadel
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Meri

sarnanevad nad puudega maismaa 
ökosüsteemides. Neil on tähtis roll 
mereloomade elus, sest vetikad on nii 
toit kui ka pakuvad kudemis, kasvu 
ja varjepaika.

Merevetikate vahel elav mereloo
mastik on hämmastavalt mitmekesi
ne, iseäranis rikkalikult leidub selg
rootuid: teod, limused, karbid, meritä
hed ja erisugused ussid. Need organis
mid on tähtis lüli toitaineringluses ja 
aitavad veest eemaldada saasteaineid: 
nende selgrootute olemasolu on hea 
veekvaliteedi näitaja. 

Mikroorganismid, nagu bakterid ja 
seened, on samuti merepõhjas väga 
levinud. Mõned mikroorganismid 
fotosünteesivad, paljud aga suudavad 
toitaineid lagundades toota orgaanilist 
ainet. Seega etendavad nad lagunemi
ses väga tähtsat rolli.

Meres on kõik omavahel seotud 
– iga lüli toimimine on hädavajalik 
mereökosüsteemi üldisele tervisele. 
Rannikumere põhja mitmekesisus ja 
elustiku produktiivsus on tähtis ka ini
mesele, näiteks leidub meile seal rik
kalikult toitu (kalu jm). Seega pakub 

meri võimalust elatuda: merest püü
tud saagist valmistatakse loomasöö
tasid, väetisi, neist tehakse toiduaine
tööstusele tarvilikke lisaaineid, samuti 
kasutatakse mitut mereliiki kosmee
tikatööstuses. Siinjuures tuleb meeles 
pidada, et loodusvarade kurnamine 
ning vähenemine mõjutab meie hea
olu, aga ka liikide ellujäämisvõimet ja 
mitmekesisust.

Mereliike saab kaitsta, hoides elu-
paiku. Maismaa tähtsad elupaigad on 
metsad, rohumaad ja sood, ent mere
keskkonnas on kõige viljakamad ja 
mitmekesisemad rannikumere põhja
elupaigad. Merepõhi on vundament, 
millele toetuvad kõik ülejäänud mere 
osised. Rannikumere põhjaelupai
ku asustavad vetikad ja kinnitunud 
eluviisiga loomad. Säärased kooslu
sed pakuvad elu ja varjepaika, nad 
on selgrootute, kalade, mereimetajate 
ning lindude toitumis ja kudemisalad. 
Paljud elupaigatüübid on haruldased 
ning satuvad isegi uurijate vaatevälja 
väga harva. 

Et selliseid elupaiku oskuslikult 
kaitsta, tuleb uurida nende levikut, jäl
gida seisundit ja selgitada välja ohu
tegurid. Hoolimata ilmselgest tähtsu
sest on põhjaelupaikade terviklikkus 
ja mereelustiku mitmekesisus suures 
ohus. Eeskätt tuleneb see hoogustu
nud inimtegevusest: peamiselt üle
püük, reostus, võõrliikide sissetoomi
ne ja elamuehitus rannikualadel.

Olulised ja kaitset vajavad elupai
gad on esile toodud mitmes direktiivis. 
Meile on olulisim Euroopa Liidu loo
dusdirektiiv, mille järgi on Eestis kuus 
väärtuslikku ja kaitset vajavat merelist 
elupaigatüüpi [10]. Rannikuga seotud 
jõgede lehtersuudmed, rannikulõu
kad, liivased ja mudased pagurannad 
ning laiad madalad lahed on teadlaste
le ja merehuvilistele võrdlemisi tutta
vad. Seevastu avamerega seotud kari
dest ja veealustest liivamadalatest on 
vähe teada.

Veealused liivamadalad. Veealused 
liivamadalad on lainete toimel tekki
nud pikliku, ümara või ebakorrapä
rase kujuga liivavallid, mis on püsi
valt veega kaetud. Seal leiab liivast 

|670|  

Söödava rannakarbi (Mytilus edulis)
leviku tõenäosus

0,99

0

0 25 50 km

◊ 8. NEMA projekti käigus uuritud söödava rannakarbi tõenäoline levik, mis on 
koostatud mudeli abil. Nagu liiginimetus viitab, on tegu söögikõlbliku loomaga. 
Siinsetes oludes ta aga kuigi suureks ei kasva, mistõttu ei ole huvi ka püügi vastu 

◊ 9. Tavaline tõruvähk (Amphibalanus improvisus) kinnitub mis tahes kõvale pinna-
le, sealhulgas merealustele, olles seetõttu suur nuhtlus paadiomanikele 
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pinnast vajavaid liike, mis kinnitu
vad tugevasti merepõhjale, näiteks 
kõrgemad taimed merihein, kamm
koerakeel, vesikuusk ja mändvetikad 
(◊ 1–3). Tegu on lainetusest tugevasti 
mõjutatud alaga, seetõttu sikutatakse 
taimi merepõhjast sageli lahti ja nõnda 
kasvab neid liivamadalatel enamas
ti hõredalt. Sellistes piirkondades ela
vad vähese liikumisvõimega loomad, 
kes varjavad end sette sees: balti lame
karp (Macoma balthica), liivauurik
karp (Mya arenaria) ja söödav süda
karp (Cerastoderma glaucum). 

Lainetuse eest paremini kaitstud 
piirkondades kasvavad liivamadalad 
aga meretaimi täis. Need on liigi
rikkad kooslused ja olulised kalade 
kudemispaigad, samuti tähtsad toitu
mis ja talvituspaigad paljudele linnu
liikidele. Liivamadalaid leidub palju 
Eesti läänerannikul, aga ka Soome 
lahe rannikualadel [10].

Suure looduskaitseväärtusega 
on liivamadalate meriheinakooslu
sed (◊ 3). Meriheinal (Zostera mari
na) on rannikumere ökosüsteemides 
üsna suur roll. Tema pikad piklikud 
lehed on nagu veealused rohumaad, 
mis on vajalikud paljudele teistele lii
kidele. Näiteks kaladele on merihei

naalad varjulised koelmukohad ja pei
dupaigad suuremate kalade eest [10]. 
Söödav rannakarp (Mytilus trossulus),  
kes vajab kinnitumiseks kõva põhja, 
saab samuti haarduda meriheina leh
tedele. Ühtlasi kinnitub meriheinale 
hulk väiksemaid vetikaid. 

Meriheinast toituvad väga paljud 
veeloomad. Näiteks suurvetika peal 
elavad lehtsarve perekonna kakandili
sed (Idotea spp.; ◊ 4), kes toituvad nii 
sellest taimest kui ka taime peal kas
vavatest mikroskoopilistest ränivetika
test. Huvitaval kombel oleneb lehtsar
ve värvus sellest, mida ta sööb: meri
heinal elavad loomad on rohelised, 
pruunvetikatel pruunid ja punavetika
tel punakad [4].

Peale kõrgemate taimede kooslus
te loob Väinamere liivamadalatel olu
lisi elupaiku merevees lahtiselt kas
vav punavetikas agarik (Furcellaria 
lumbricalis f. aegagropila; ◊ 5). Seda 

taime tuntakse eelkõige marmelaa
di toorainena. Niisugune agariku
vorm on maailmas ainulaadne, kuna 
teda leidub ainult Väinameres Kassari 
lahes. Pealegi on kõnealune vetika
liik Läänemeres ainus, kellel on töön
duslik tähtsus: 1966. aastast alates on 

teda kasutatud agari 
tootmiseks. Lahtine 
agarik on levinud 
koos teise punave
tikaga Coccotylus 
truncatus. 

See punavetika
kooslus on väga täh

tis ka Kassari lahe looduskaitses, sest 
suurendab tunduvalt piirkonna liigi
rikkust. Nimelt kinnituvad agariku
le teised vetikad, kes ei suuda haaku
da liivasele põhjale. Üksiti on selline 
kooslus taimestikulembeste selgroo
tute elupaik: muidu ei saaks nad piir
konna liivapõhjal elada. Lahtine puna
vetikakooslus on oluline kudemiskoht 
räimele [5].

Mis on karid? Karid on kõvast alus
pinnast tekkinud veealused merepõh
jakõrgendikud, mis võivad paljandu
da paguvee ajal. Läänemeres on karid 
äärmiselt tähtsad elupaigad: kui need 

|671| 

◊ 10. Muutlik rändkarp (Dreissena polymorpha) on Kaspia merest pärit invasiivne liik, kes levib peamiselt laevade ballastvee kaudu 

Kaladele on meriheinaalad   
varjulised koelmukohad ja peidu
paigad suuremate kalade eest.
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Meri

kaovad, võib kannatada kogu ökosüs
teem. 

Karide elustik on väga mitmekesine: 
siin kasvavad kõvale merepõhjale kin
nituvad niitjad vetikad, mitmeaastased 
suurvetikad põisadru (Fucus vesiculo
sus) ja agarik (Furcellaria lumbriuca
lis) ning kinnitunud eluviisiga selg
rootud loomad. Karide põhjataimestik 
ning sellega seotud põhjaloomastik on 
paikse eluviisi tõttu hea keskkonna
indikaator, näidates nii liigirikkust kui 
ka vee puhtust. See elupaik on oluli
ne lestale, emakalale ja merisiiale [10].

Karide võtmeliik on põisadru 
(◊ 6): tema olemasolu on tihti vaja
lik kogu koosluse säilimiseks. Tegu 
on Eesti suurima vetikaga, kes võib 
Läänemeres kasvada üle poole meet
ri pikkuseks. Põisadrul on lai harunev 
tallus. Seda aitavad vees püsti hoida 
tallusel olevad põiekesed, mis on täi
detud fotosünteesi käigus tekkinud 
hapnikuga. 

Tänu tugevale tallusele loob veti
kas teistele liikidele vajalikke elu
paiku, selle puhmast leiavad nad 
toitu ning peidukoha kiskjate eest. 

Ühtlasi kaitseb põisadru oma asu
kaid tugevate hoovuste ja lainetuse 
eest ning pakub varju kuuma suve
päikese korral. Rannikule uhutud 
põisadru on aga nastikute meelis
koht, kus muneda. 

Põisadruvööndit võib mitmekesis
te koosluste tõttu kutsuda Läänemere 
vihmametsaks [9, 10, 11]. Põisadrul 
on ka raviomadusi, teda kasutatakse 
kosmeetikatoodetes ja joodi puudulik
kuse ravis [3]. Tarvitus toidupaksen
dajana, näiteks pudingutes ja jäätises, 
on küll vähem olulisem, kuid seevastu 
pakub meile maitseelamusi. 

Karidel on levinud sellised põh
jaloomad, kes vajavad kinnitumi
seks kõva aluspinda: söödav ranna
karp (Mytilus trossulus), tõruvähk 
(Amphibalanus improvisus) ja võõr
liik muutlik rändkarp (Dreissena 
polymorpha) (◊ 7–10) [10]. Need lii
gid filtreerivad toiduotsingu käigus 
vett ja seetõttu on neil veekogude 
isepuhastumises oluline osa. Üksiti 
on nad toidupoolis kaladele ja sukel
duvatele lindudele. Ka inimene võib 
neid süüa, kuid Läänemere väike
se soolsuse tõttu ei kasva need liigid 
kuigi suureks. 

Vetikakooslustes elab hulgaliselt 
liikuvaid põhjaloomi, põhiliselt võib 
kohata vetikatest toituvaid kakandilisi, 
tigusid, karpe ja kõigesööjaid kirpvähi
lisi. Need liigid on paljude kalade mee
listoit [4, 11].

Uuritud on alla kolmandiku meie 
merealast. Hoolimata jõudsast tehno
loogiaarengust on mereuuringud väga 
aeganõudvad ja kallid, sest nõuavad 
erivahendeid: laevu, sonareid, sukel
dumisvarustust või allveeroboteid. 

Eestis hakati mereelupaiku kaar
distama juba 2005. aastal, kuid see on 
kulgenud üsna aeglaselt. Nõnda on 
põhjalikult uuritud üksnes kolmandik 
(30%) Eestile kuuluvast merealast [2, 
8]. Iseäranis vähe teavet on rannikust 
kaugemale jäävate elupaikade seisundi 
kohta. Kogu Eesti mereala pindala on 
ligikaudu 36 481 km2, sellest peaaegu 
kolmandiku hõlmab majandusvöönd. 

Tartu ülikooli Eesti mereinstituut ja 
Eesti maaülikool, mittetulundusühing 
Pro Mare, Balti Keskkonnafoorumi 

mereelupaikade uuringualad
Eesti territoriaalmeri
Eesti majandusvöönd

40 m0 10

karid
liivamadalad
Eesti majandusvöönd
Eesti territoriaalmeri

60 m0 15

◊ 11. NEMA projekti merepõhja elupaikade uurimisalad Eesti territoriaalmeres ja 
majandusvööndis

◊ 12. Loodusdirektiivi väärtuslike elupaigatüüpide karide ja liivamadalate levik 
meie merealal
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Eesti haru ning Norra asutus GRID
Arendal viisid aastatel 2014–2016 ellu 
NEMA projekti: uuriti Eesti mereala
de loodusväärtusi ja töötati välja seire
metoodika. Siht oli vähendada lünki 
senistes teadmistes mereliste elupai
kade ja ohustatud liikide leviku ning 
seisundi kohta. 

NEMA raames kaardista
ti ligikaudu 1800  km2 seni uurima
ta merealasid Liivi lahes, Hiiumaast 
ja Saaremaast läänes, nii territoriaal
meres kui ka majandusvööndis (◊ 11). 
Uuringualadel leidub nii karisid kui ka 
liivamadalaid, mis hõlmavad kokku 
40% uuritud merealast (◊ 12) [8]. 
Seega on 2016.  aasta seisuga uuritud 
majandusvööndis 600  km2 ja territo
riaalmeres 10 590 km2. NEMA projek
ti käigus on loodud ka metoodika, mis 
aitab anda hinnangut nende elupaika
de seisundi ja kvaliteedi kohta. 

Üllatavad avastused. Teadlastel 
õnnestus 2015.  aasta suvel Hiiumaa 
lähedalt majandusvööndi piirkon
nast allveeroboti abil leida omapä
rased pinnavormid: rifilaadsed moo
dustised – rifilubjakivid. Need asuvad 
60 meetri sügavusel ja laiuvad sadadel 
ruutmeetritel. Kuigi välimuse poolest 
meenutavad nad korallriffe, pole geo
loogide sõnul seost omaaegsete õis
loomadega, kellel oli lubjarikas toes. 
Sellegipoolest tasub neid kõvu moo
dustisi põhjalikumalt uurida, et selgi
tada, kas need on praegusajal kellegi 
elupaigad ja kas nad tuleks looduskait
se alla võtta [7]. Üldiselt on Läänemere 
põhi sügavamates osades aga mudane 
ja pehme.

Sonari abil avastati Saaremaast lää
nes üle 30 meetri sügavuselt merest 
ka tundmatu laeva vrakk (◊ 13). 
Esialgsetel andmetel võib tegu olla 
teise maailmasõja aegse allveelaeva 
jäänustega. Muinsuskaitse kavatseb 
seda lähemalt uurida. Vrakke leitak
se välitöödel sukeldudes harva, kuna 
madalas vees lagunevad nad jää, lai
netuse ja hapniku toimel. Seega saab
ki siin loota sonaritele ja allveeroboti
tele, sest need võimaldavad andmeid 
koguda sügavusel, kuhu sukelduda on 
ohtlik.

Küllap mõjub üllatavalt seegi, et 

kuigi meri võtab enda alla ligi 70% 
maakera pindalast, jääb mere ökosüs
teemide ja elurikkuse hoid mitu 
sammu maha maismaa kaitsest. Siiski 
on mere kaitse vajadus üha ilmsem 
ning see valdkond edenenud. Ka tõhu
sad õigusaktid muudavad meid kesk
konnahoidlikumaks. Ent tuleb silmas 
pidada, et mereelupaikade ja kooslus
te kurnamine mõjutab inimesi välti
matult – kaitse on võimalik ainult eri 
valdkondade koostööna.  

1. A History of the Study of Marine Biology 
– http://marinebio.org/oceans/historyof
marinebiology.

2. Eesti territoriaalmere merepõhja elupaika
de ja liikide leviku modelleerimine, 2014. 
Projekti „Eesti merealade planeerimiseks 
looduskaitselise teabe koondamine, sh ter
ritoriaalmere mereelupaikade modelleeri
mine“. TÜ Eesti Mereinstituut. https://www.
kik.ee/sites/default/files/Uuringud/aruan
ne_pohi_modelleerimine1.pdf.

3. Fujimura, Tsutomu et al 2002. Treatment of 
human skin with an extract of Fucus vesi
culosus changes its thickness and mecha
nical properties. – Journal of Cosmetic 
Science 53: 1–9.

4. Järvekülg, Arvi (toim) 1982. Loomade elu 2. 
Selgrootud II. Valgus, Tallinn.

5. Kersen, Priit 2013. Red seaweeds Furcellaria 
lumbricalis and Coccotylus truncatus: com
munity structure, dynamics and growth in 
the northern Baltic Sea. Dissertations on 
Natural Sciences 33. Tallinn University. 

6. Levinton, Jeffrey S. 1995. Marine biolo
gy: function, biodiversity, ecology. Oxford 
University Press. New York.

7. Loodusdirektiivi mereliste elupaikade inven
tuur valitud aladel eesti majandusvöön
dis, 2016. Projekt „Eesti merealade loodus
väärtuste inventeerimine ja seiremetoodi

ka väljatöötamine“. TÜ Eesti mereinstituut. 
nema.bef.ee/wpcontent/uploads/2015/01/
NEMAmajandusvoondikaardistamise
aruanne.pdf.

8. Loodusdirektiivi mereliste elupaikade kaar
distamine inventeerimata Natura 2000 ala
del, 2016. Projekti „Eesti merealade loodus
väärtuste inventeerimine ja seiremetoodi
ka väljatöötamine“. TÜ Eesti Mereinstituut. 
nema.bef.ee/wpcontent/uploads/2015/01/
NEMAterritoriaalmerekaardistamise
aruanne.pdf.

9. Merepõhja elupaikade definitsioonide tõl
gendamise juhend, 2014. Projekt „Eesti 
merealade planeerimiseks looduskaitseli
se teabe koondamine, sh. territoriaalme
re mereelupaikade modelleerimine“. TÜ 
Eesti mereinstituut, Tallinn. issuu.com/
elfond/docs/merepohja_elupaikade__defi
nitsiooni.

10. Paal, Jaanus 2007. Loodusdirektiivi elupai
gatüüpide käsiraamat. Teine, parandatud ja 
täiendatud trükk. Auratrükk, Tallinn.

11. Trei, Tiiu 1991. Taimed Läänemere põhjal. 
Valgus, Tallinn.

Katarina Oganjan (1986) on zooloog ja 
hüdrobioloog, töötab TÜ Eesti mereinsti-
tuudis merebioloogia nooremteadurina.

Greta Reisalu (1985) on zooloog ja hüd-
robioloog, TÜ Eesti mereinstituudi mere-
bioloogia nooremteadur ja merebioloo-
gia labori juhataja.

Georg Martin (1968) on  merebioloog, 
TÜ Eesti mereinstituudi merebioloogia 
juhtteadur. 

Kristjan Herkül (1981) on hüdrobioloog, 
töötab TÜ Eesti mereinstituudis merebio-
loogia vanemteadurina.

Kaire Torn (1975) on merebioloog,  
TÜ Eesti mereinstituudi merebioloogia 
vanemteadur.

-33 -32 -31 -30 -29 m

◊ 13. Sonari abil Saaremaast läänes 30 meetri sügavuselt leitud tundmatu laeva 
 vrakk 

Jo
on

is:
 S

an
de

r P
ae

ki
vi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Merekultuuriaasta

Otsides merekultuuriaastal maamärkide seoseid metsade ja metsandusega, meenu-
vad esmalt masti- ja laevapuud ning -metsad. Läbi aegade on lähimeresõidus läh-
tutud loodusobjektidest, laevu on aidanud juhtida rannal kasvavad puud, puurüh-
mad, suured kivid ja muu silmatorkav, hiljem ka ehitised, näiteks kirikutornid. Nende 
järgi on määratud ka kalapüüniste asukohta. Merelt paistev rannametsa panoraam oli 
varem laevanduses oluline päevane maamärk. 

Toivo Meikar

Statsionaarsete meresõidumär
kide algust tähistab Eestis ilm
selt Kõpu paagi – ilma tuleta 

märgise – valmimine 16. sajandi algul. 
Tuletornide aeg saabus natuke hiljem. 
Enne seda olidki maamärgid, sealhul
gas metsad ja puud, ainsad suunised 
päevasel meresõidul kalda lähedal. 

Eesti murrete sõnaraamatu järgi 
on maamärgid objektid, sh puud ja 
metsatukad, mis aitavad merel orien
teeruda või püüniste asukohta mee
les pidada. 2002.  aasta ohutusreegli
tes meresõidu kohta käsitletakse navi
gatsioonimärke visuaalselt äratunta
vate objektidena, mis on rajatud, 
kohandatud või paigaldatud sel
leks, et meresõitu hõlbustada. 

Esimene eestikeelne ametlik navi-
gatsioonimärkide nimekiri nägi 
ilmavalgust 1925.  aastal, praegu
ne nimestik on koostatud tänavu. 
Kumbki neist ei hõlma looduslik
ke navigatsioonimärke. Enam teavet 
pakuvad mingi merepiirkonna laeva
sõiduolusid tutvustavad teatmikud, sh 
kirjeldusi, jooniseid, skeeme ja hiljem 
fotosid sisaldavad lootsiraamatud.

Informatsiooni võivad pakkuda ka 
varasemad merekaardid. Näiteks esi
mene eestikeelne merekaartide koos
tamise juhend aastast 1924 nägi ette, 
et kaartide vabale pinnale tuleb kanda 
tähtsamad kaldamärgid ja maastiku

vaated. Tähistatud olid ka puud jms, 
eraldi olid märgitud okas ja leht
puud [2].  

Naissaare fenomen. Eesti tuntuim 
ja vanim teadaolev päevane maamärk 
on Naissaar ja sealne mets, ilmselt 
hiljemalt 9.  sajandist, s.o regulaarse
ma laevaliikluse algusest Soome lahe 
põhja ja lõunakalda vahel. Tegu oli 
Skandinaaviast itta suunduva laeva
teega, mis kulges mööda Ahvenamaa 
ja Turu saarestikku EdelaSoome ran
nikuni ning Soome lahe kitsaimast 
kohast Porkkala ning Naissaare vahelt 
lahe lõunarannikule. 

Naissaare mets 
ja teised maamärgid
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Üks Kõpu poolsaare kahest profiilist Cornelis Anthoniszi 1558. aasta meresõidu-
juhises [14] 

Omamoodi meremärk on ka 
Tallinna kilukarbivaade: sellest 
üsna eristuva kontuuriga vaatest 
on saanud üks Tallinna sümboleid
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Tol ajal välditi võimaluse korral 
avamerd, kuid Soome laht tuli siis
ki ületada, sest lahe lõunakalda piir
kond oli laevasõiduks tunduvalt ohu
tum, siinsed neemed aitasid orientee
ruda, lahed pakkusid aga tuulevarju. 
Pealegi oli Naissaare mets suurepä
rane päevane maamärk: hea nähtavu
se korral sai siin lahe ületada maaga 
silmsidet kaotamata. 

Mõni aeg hiljem kujunes välja tei
negi laevatee, mida mööda sai sobi
va tuule ja nähtavuse korral sõita  
Hankoneemilt Osmussaarele, kust sai 
pöörduda Naissaare poole või ümber 
Hiiu ja Saaremaa Riia lahte. Mööda 

rannikut kulgeval mereteel oli peaae
gu kogu ulatuses võimalik juhindu
da maamärkidest, avamerel sai enne 
kompassi kasutuselevõttu purjetada 
päikese ja Põhjanaela järgi. 

Välimuselt tänapäevast kom
passi hakati üldisemalt rakenda
ma 14.  sajandil. Kompass võimal
das tarvitusele võtta uue laevatee üle 
Läänemere, kus esimene oluline tähis 
oli Kõpu poolsaare metsane kõrgen
dik [10,11].

Metsaraiekeelust puidubaa-
sini. Naissaart on nimetatud 
mereteede sõlmeks Tallinna 

lahe suudmes, mistõttu on siinset 
metsa hoitud vana tava järgi ning 
Taani kuninga korraldusel juba 
1297.  aastast kui päevast maamär
ki [10].

Õigupoolest ei räägita 17.  juu
nil 1297.  aastal Taani kuninga Erik 
VI Menvedi allkirjastatud üri
kus Naissaarest, samuti dokumen
dis nimetatud Aegnast ja praegusest 
Paljassaarest kui maamärkidest, kuid 
siiski keelati siin metsaraie. 

Kuni 17. sajandi keskpaigani 
kasutati Naissaare metsi mõõdu
kalt Tallinna linnarae järelevalvel, et 
rahuldada linna puiduvajadust. Kuni 
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Naissaare 1689. aasta plaan Naissaare 1878. aasta puistuplaan. Metsandiku lõunaosa läbib 
Suurupi alumise tuletorni siht 
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17. sajandi keskpaigani ei ohustanud 
need raied ilmselt saare metsa kui 
maamärgi staatust, ent seejärel, eriti 
pärast saare riigistamist 1689.  aas
tal, hakati metsa ulatuslikult raiu
ma. Tollest ajast pärineva Naissaare 
plaani kirjelduse järgi domineerisid 
siin nooremad männikud, kus leidus 
küll üksikuid vanu puid, kuid korra
likku palgimetsa ei olnud. Teise osa 
saarest võtsid enda alla madalamad 
maad nooremate kuuskede ja kas
kedega.

Veelgi hullemaks kujunes olukord 
järgmise sajandi esimesel poolel, kui 
Naissaarest sai Vene sõjaväeosade, 
militaarasutuste ja laevastiku pui
dubaas. 1731.  aasta Venemaa sena
ti antud hinnangu järgi oli mets saa
rel raiutud. See oli küll liialdus, kuid 
lausa kurjakuulutav oli senati antud 
luba raiuda siinset metsa piirangu
teta, kuni lahendatakse Naissaare 
omandiküsimus Tallinna linnaga. 
Lahendus tuli 1742.  aastal: Naissaar 
riigistati ametlikult. Siis tekkis vaja
dus saada siinsest metsast selgem üle
vaade [7].

Vene kaardid ja ukaasid. 1748. aastal 
hakkas Venemaa admiraliteet koos
tama Läänemere uusi merekaarte. 
Nende tarbeks vaadati üle ja kirjel
dati laevateele jäävate LääneEesti ja 
Soome lahe saarte, näiteks Mohni, 
Aksi, Prangli, Aegna ja Naissaare 
välisilme. Nii tõdeti 1749.  aastal Aksi 
kohta, et kohalikud kalurid olid koori

nud vähesed saarel kasvanud pärnad, 
mistõttu puud kuivasid, seega oli ka 
oluline maamärk kadunud. 

Järgmisel aastal töödega Nais
saarele jõudnud mereväeohvitserid 
said kasutada 1747.  aastal koostatud 
saare välisilme kirjeldust, kus olid fik
seeritud „madala“ ja „kõrge“ metsa 
ja muude visuaalsete märkide asuko
had, kuid need tähised olid siin paik
nenud sõjaväeosade raiete tõttu kadu

mas. Ranniku ääres tehti raiet mujalgi, 
nii võinuks kirja pandud maamärgid 
peagi minetada oma praktilise täht
suse. 

Et hoida alles Läänemere laevatee
de äärsete saarte ja neemede välisil
me, soovitas admiraliteedi kolleegium 
keelata seal 300 sülla (umbes 640  m) 
laiusel kaldaribal mis tahes metsaraie. 

Senati 1764.  aasta 
15.  märtsi (vkj) 
ukaasi järgi ei pee
tud soovitud laiu
sega kaitsepiirkon
da otstarbekaks, 
ent ometi keelati 
metsaraie 50 sülla 

(umbkaudu 107  m) laiusel ranniku
alal [12].

Ukaas hõlmas peale saarte ranni
ku ka mandriala poolsaarte tipus kas
vavaid metsi, ehkki seaduse pealkiri 
– „Metsade raiumisest 50 sülla laiusel 
alal Balti mere saartel“ – viitas ainult 
saartele. Ilmselt seepärast piirdutigi 
seadust rakendades vaid meresaarte
ga. Sellisena jõudis see ukaas ka Balti 
eraseadusse [1].

Maamärk ja pinnasekaitsemets Naissaarel. Foto on tehtud enne 1913. aastat
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Eesti Vabariigis oli Vene metsaseadu
sest lähtudes keelatud raie Naissaarel 
100–120 meetri laiusel kaldaribal.
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Naissaare kohta toodi piiran
gud ära koguni Vene metsaseadu
ses, mille viimase, 1905.  aasta ver
siooni järgi oli raie keelatud saare 
50–60 sülla (107–130 m) laiusel 
ranniku  ribal. Riigi metsaamet konnale 
jäi kohustus lootsiteenistuse nõuete 
kohaselt hoida metsa välisilmet ning 
puhastada Naissaare lõunaosa metsa 
läbiva Suurupi tuletorni sihti [13].

Naissaare 1775.  aasta plaani järgi 
oli päevase maamärgi staatuse saanud 
saare mets trööstitus seisus. Heaks 
peetud kuusekasemetsad hõlma
sid 37% saare metsadest, 54% võtsid 
enda alla metsad, mida olid laastanud 
sõjaväe tehtud raied ja söepõletami
ne, ülejäänu oli 1772.  aasta põlendik. 
Metsakasutus oli sel ajal võetud ran
gema kontrolli alla, kuid maamärgi
na käsitletavat ja raiekeelule alluta
tud metsariba ei olnud siis ja edaspidi 
ometigi plaanidel eraldi tähistatud [7].

Et 1764. aasta seadust järgiti, nähtub 
näiteks 1837.  aasta saare kirjeldusest, 
mille järgi olevat kunagise kuberman
gu kaunima metsa hiilgus ilmnenud 
vaid rannikualal, aga saare siseosas oli 
metsa tugevasti raiutud. 1844. aastaks 
oli toona mereministeeriumi haldu
ses olev Naissaar riigimetsavalitsuse 
ülepingutatud teatel aga oma tähtsu
se päevase maamärgina minetanud, 
kuna mets olevat olnud laastatud ja 
hooldamatuse tõttu oli kinni kasva
nud ka Suurupi tuletorni siht. Krimmi 
sõja ajal 1854. ja 1855. aastal hävis või 
sai tulest kahjustada umbes pool saare 
metsast. 

Valdavalt mere või riigivarandus
te ministeeriumi (ühis)valduses olnud 
saare mets arvati 1864.  aastal met
savalitsuse haldusse tingimusel, et 
seda käsitletakse edaspidigi päevase 
meremärgina ja hoidutakse raietest 
215 ha suurusel rannikuribal. Kui rii
givõim vaagis 1870.  aastail väheren
taabli Naissaare metsa erastamise või
malusi, siis lubasid näiteks konkreetse 
soovi esitanud Maardu mõisa oma
nik ja oma endist omandit taotlev 
Tallinna linn ka tulevikus käsitleda 
siinset metsa päevase maamärgina ja 
seista heaperemeheliku metsamajan
duse eest [7]. 

1888. aasta riikliku metsahoiusea

duse alusel arvati Naissaare mereäär
sed metsad, kokku 272  ha, pinna
sekaitsemetsade kategooriasse, samu
ti kõik senised kaitsealused metsad. 
Kaitsemetsades rakendatud majan
duskord aitas enamvähem hoida 
metsa välisilmet. Samasugune olukord 
säilis ka Eesti Vabariigis.

Eesti Vabariigis oli Vene met
saseadusest lähtudes keelatud raie 
Naissaarel 100–120 meetri laiusel kal
daribal. Saare metsa raiudes tuli võtta 
arvesse, et metsandiku välisilme ei 
muutuks ja säiliks lõunaosas olev siht 
[4]. 1934. aasta uuest metsaseadu
sest seda otseselt Naissaart käsitlevat 
punkti enam ei leia.

Rannametsad ja puud maamärkide-
na. Naissaare kõrval on päevaste maa
märkidena kasutatud ka teisi, eeskätt 
saarte ja poolsaarte metsi. Aja jooksul 
jõudis osa neist ka meresõidukirjel
dustesse ja lootsiraamatutesse. Nimelt 
Naissaare varasema silueti kohta puu

dub küll konkreetne teave, kuid arva
tavasti üks varasemaid näiteid päri
neb 16. sajandi keskpaigast Hiiumaalt 
Kõpu poolsaarelt [11]. 

Maamärgina tähtsate metsade kait
se tagas eelkõige ajalooline tava ja 
praktiline vajadus, mida võisid toeta
da kohaliku võimu meetmed. Sama 
kehtib ka üksikpuude ja puurühma
de kohta. Näiteks Liivi lahte sisse
sõidul tuli mööduda ohtlikust Kolka 
neemest, seda aitasid vältida kaldal 
kasvavad silmatorkavad puud. Ent 
1518.  aastal olevat „halvad inimesed“ 
(böse Leute) need maha raiunud. Kuna 
tegu oli Hansa Liidu tähtsa mereteega, 
rajati siia seejärel tehislik päevamärk 
[8]. 1884. aastal valmis siin kuue kilo
meetri pikkusel madaliku taha rajatud 
tehissaarel tuletorn.

1764. aasta senati ukaas tõlgiti saksa 
keelde ning avaldati 16.  juunil kohali
ku seadusena, mis kätketi Balti erasea
dusse, seega tuli seda õigusakti järgida 
kõigis metsades, olenemata omandi
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Paluküla kirikut võib tänapäevalgi käsitleda päevase maamärgina, varem oli selles 
rollis ka kõrgendikul kasvav mets
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vormist. Ent mujal riigivõim oma kor
ralduse täitmist otseselt ei kontrol
linud, üksnes Naissaarel. 1888.  aasta 
metsahoiuseadus, mis hõlmas kogu 
riiki, jättis kaitsemetsade kategooriast 
välja kõik meresaared peale Naissaare 
ja Hiiumaa. Ilmselt leiti, et teiste saar
te rannikumetsadele on piisav kaitse 
tagatud 1764.  aasta seadusega, seda 
enam, et tegu oli suures osas riigile 
kuuluvate maadega. 

Eesti Vabariigi päevil suurenes kaitse
metsade pindala tunduvalt. Pealegi sai 
nüüd valdavalt riigile kuuluvatel maa
del metsakasutust reguleerida sedasi, 
et järgiti 1764.  aastast pärinevat kor
raldust. Nii ei eraldatud näiteks Kihnus 
ja Ruhnus ametlikke kaitsemetsi, kuigi 
neid õigupoolest nõnda majandati. 

Kaitsemetsade käsitlust laiendati: 1934. 
aasta metsaseaduse järgi sai varasema
te pinnasekaitsemetsade kõrval nende 
hulka määrata ka navigatsiooni seisu
kohast olulisi metsi. 

Teadaolevalt on pinnasekaitsemet
sa kõrval väärtuste seas siiski vaid üks 
kord nimetatud puistut, millel oli navi
gatsiooniline tähtsus: see oli Sõrve 
poolsaarel Kargi ja Kaunispe mõisa 
maadel kasvanud Kargi männik, mis 
sai 1935.  aastal kaitsemetsa staatuse. 
Kõrgemal luitel asunud ligi 15hek

tarine mets oli Sõrve kaluritele tähtis 
meremärk. Tuleb pidada silmas, et ka 
Eesti Vabariigis oli meresaarte ranni
kumetsades saja meetri laiuselt mis 
tahes raie Balti eraseaduse § 1058 järgi 
keelatud [6].

Eesti Vabariigi ametlikus mere
märkide nimekirjas otseselt metsi ja 
üksikpuid päevaste navigatsiooni
märkidena ei leia. Küll on need ära 
märgitud 1927.  aasta meresõidu ja 
lootsiasjanduse käsiraamatus: mand
ril ja saartel maamärkidena käsitle
tavaid metsi ja metsatukki on seal 
nimetatud vähemalt neljakümnel 
korral [5]. Mõnikord on neid ka lühi
dalt kirjeldatud. 

Nii on mainitud, et Kesselaiu „SW 
külg on kaetud okasmetsaga, mis 
kaugelt vaadates keskelt nõgus sei
sab“. Puhtulaidu olevat iseloomus
tanud „kõrge puiestik mitmesuguste 
ilupuudega, mis hästi merele pais
tavad“. Naissaare kohta on toodud 
esile, et selle tihe okasmets eral
dub mandrist kaugele merele paist
va musta vööndina. Sissesõidul 
Kuressaare sadamasse on toonitatud 
Loode segametsa tähtsust: see mets 
eristus teistest kõrguse pooles; laev
nikud said juhinduda ka Järve ranna 
metsast ja Abruka saare keskosa kõr
gest lehtmetsast. 

Hara lahte ümbritsevate metsa
de kõrval pälvisid 
peale väikese Hara 
saare kõrge metsa 
tähelepanu ka üksi
kud hästi silma 
hakkavad puud. 
Niisuguseid puid on 
harva esile toodud 
mujalgi: Kolga lahes 

on väärinud tähelepanu kolm leht
puud LõunaMalusi saare lõunaosas, 
Rammu saarel aga kohalike elanike 
aedades kasvavad lehtpuud ja põõsad 
ning paar üksikut lehtpuud saare lää
neosas. 

Päevamärkidena käsitletud üksik
puudele ja puurühmadele tagati vähe
malt teoreetiliselt riiklik kaitse saartel 
1764. aasta seaduse ja mandril hiljem 
kaitsemetsade raames. 

Sõjaeelses Eesti Vabariigis tagas 
näiteks põlispuude kaitse looduskait
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Võsu mänd, mis nüüdseks on hävinud, oli kunagi maamärk 
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Ka nüüdsel ajal on looduskaitsealus
te põlispuude nimekirja kantud üksi
kuid puid, millel on otstarve päevaste 
meremärkidena. 
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seseadus. Nii võeti 1930. aastate lõpul 
looduskaitse alla LääneEestis Kastna 
tammed kui kalastajate päevased maa
märgid, samal põhjusel ja ümbruskon
na ainsa suurema puuna Saaremaal 
Lümandas Jõgi talu haab (tänapäeval 
andmed puuduvad) ja kindlasti veel 
mõned. 

Ka nüüdsel ajal on looduskaitse
aluste põlispuude nimekirja kantud 
üksikuid puid, millel on otstarve päe
vaste meremärkidena. 

Looduslikud maamärgid pärand-
kultuuriobjektina. Metsad ja puud 
on maamärkidena oma praktilise täht
suse minetanud, pealegi muutub aja
pikku metsade panoraam, kaovad 
üksikud puud ja metsatukad. 

Eelmisel kümnendil, kui võeti arve
le metsanduslikke pärandkultuuri
objekte, oli inventeerijatele antud tüü
bistikus pärimusega seotud puude 
kohta märge, et rannalähedastel ala
del ja saartel on veel säilinud vanu, 
nüüdseks sageli metsaga ümbritsetud 
puid, mida on kasutatud maamärkide
na. Vanadest maamärkidest on põlis
puude kõrval pärandkultuuriobjekti

na nimetatud ka metsa üldilmet laie
malt [9].

Inventeerimise tulemusel valminud 
Eesti pärandkultuuriobjektide andme
baasi on siiski kantud vaid kolm aja
looliselt päevase maamärgina käsitle
tud puud: Meriküla haab (Aseri ale
vik), Lambasaare remmelgas (Võiste 
alevik) ja Kohi jalakas (Külasema 
küla, Muhu). Aja jooksul on sedalaa
di objektid võinud hävida või rahva 
mälust kaduda.

See ei pruugi siiski nii olla. Selleks et 
asja sihikindlamalt uurida ja pärand
kultuuriobjektid täpsemalt kindlaks 
määrata, kutsus Eesti väikesadama
te liit 2006.  aastal koguma pärimust 
„Puud maamärkidena meresõidul“; 
kogumise algataja oli Saaremaa met
samees Leo Filippov. Navigatsioonis 
oluliste rannapuude selgitamise kõr
val on peetud äärmiselt tähtsaks mere
sõidu ja kalapüügiga seotud mälestusi, 
pärimusi ja lugusid rannapuudest ning 
rannametsadest [3]. 
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„Ega palk soos kasva,“ ütles vanarahvas ja kuivendas soid 
juba üle saja aasta tagasi. Eesti maaparandajad olid põh-
jalikud ja tegutsesid ulatuslikult. Tublid Tamsalu maapa-
randusühistu kraavihallid jõudsid Karjalassegi. Eesti metsa-
maast on nüüdseks kuivendatud veerand ehk 6000 ruut-
kilomeetrit [7]. Kuidas see mõjutab elustikku? Tänu mitme-
le väliuuringule ja kirjanduse analüüsimisele on viimastel 
aastatel hakatud seda paremini mõistma.
Liina Remm

Milline on üldine teadmiste 
pilt? Aastal 1987 kirjutas 
Peeter Kollist: „  .. soodes 

ja soometsades kuivendamise tulemu
sena toimuvad muutused on küllalt 
pikka aega olnud uurijate huviobjek
tiks [5]“, ning uuris süvitsi mahuka 
tsüklina kuivenduse tulemusi metsan
duslikust lähtepunktist. Ta on analüü
sinud puude kasvu ja näinud selle vas

tastikuseid seoseid alustaimestikuga, 
kirjeldades, kuidas kuivendatud siir
desoodes vohav kattekold kohati takis
tab langevatel puuseemnetel jõudmast 
idanemiseks sobivatesse kohtadesse 
[4].

Mil moel kuivendus mõjutab puude 
kasvu, on võrdlemisi selge nii tead
lastele kui ka metsa majandajatele. 
Ent kui palju on teada selle kohta, 
mis toimub muude elustikurühmade
ga? Rahvusvahelisest teaduskirjandu

sest leidsime koos Tartu ülikooli loo
duskaitsebioloogia töörühma teadlas
te Asko Lõhmuse ja Riinu Rannapiga 
46 uuringut metsakuivenduse mõjust 
maapinnataimestikule (arvestamata 
neid töid, mis käsitlevad üksnes puid), 
kuid kõigi teiste elustikurühmade 
kohta kokku vaid 69 uurimistööd [6].

Äärmusliku näitena võib tuua kahe
paiksed, maismaateod ja epifüüdid 
(puudel kasvavad samblikud, samblad): 
ühegi rühma kohta neist kolmest ei leid
nud me üle kolme uuringu. Võib aga 
eeldada, et tegelikult mõjutab kuivendus 
neid väga tugevasti: epifüüte peamiselt 
puistu liigilise koosseisu, kahepaikseid 
sigimisveekogude, tigusid puistu ja mul
laomaduste muutumise kaudu.

Oma doktoritöös [10] uurisingi, 
mismoodi metsakuivendus mõjutab 
selliseid vähe uuritud, kuid tõenäoli
selt tugevalt mõjutatud rühmi, samuti 
ohustatud liike ning elustikku üldiselt.
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◊ 1. Seisuvee elustiku jaoks kaevatud madal laugete kallastega tiik kuivendatud majandusmetsas. Tiiki olid elama tulnud 
rabakonnad ja tähnikvesilikud

Metsakuivendusest: 
harpuuniga puidu jahtimine ja haavade ravimine  
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Kraavikaevamine kui harpuunihei-
de. Üldine pilt, kuidas märja kidura 
metsa või soo kooslus pärast kuiven
damist muutub, oli selge juba rohkem 
kui sajandi eest. Selle arusaama teera
jaja, vene teadlane A. A. Nitsenko [20] 
on kirjeldanud taimestiku muutusi 
kuivenduse järel kui järkjärgulist, kon
vergentset (s.t eri kooslusi sarnastavat) 
ja suurtel aladel ühtmoodi toimivat 
protsessi. Selle käigus tekivad enne
olematud kooslused, nende kujune
mist ehk suktsessiooni mõjutab tava
liselt ka mitmesugune muu inimtege
vus. Viimase poolsajandi jooksul on 
sellesse arusaama lisandunud loodus
like häiringute (nt põlengud) teisene
mine, tagasiside mõjurite vahel ning 
kuivendatud aladel muutused peale 
taimede ka teistes elustikurühmades.

Koondasime üksikteadmised ja 
üldettekujutuse ühe kontseptsioo
ni alla, kujutades kuivenduse mõju 
ökosüsteemile piltlikult mitmekidali
se harpuunina (◊ 2). Samalaadse har
puuni kujundiga saaks illustreerida ka 
mitmesuguste teiste uudsete ökosüs
teemide teket.

Kuivendusjärgsete muutuste jada
le antakse avalöök kraavide kaevami
sega – kujundlikult harpuuniheitega. 
Kidad sümboliseerivad kuivenduse
le järgnevaid, suuresti pöördumatuid 
muutusi. Üksteisele järgnedes hoiavad 
need harpuuni üha tugevamalt öko
süsteemi sees ning kujundavad seda 
ümber. 

See, kui sügavale harpuun on tun
ginud ja kui paljud muutused raken
dunud (kidad haakunud), oleneb kui
venduse intensiivsusest (harpuuni 
surumisjõust), ökosüsteemi haavata
vusest ehk tundlikkusest ja möödu
nud ajast, mis surub harpuuni üha 
sügavamale ökosüsteemi. Aeg surub 
ja muutused kipuvad olema pöördu
matud, kuna sageli põhjustab või soo
dustab eelnev muutus järgnevat – toi
mib nö positiivne tagasiside mitme
tes vormides (◊ 3).

Esimene järk: kohe pärast kaeve-
töid hakkab vesi kogunema kraavi
desse. Tähtsamad elustikku mõjuta
vad muutused, mis sellega esmajoo
nes kaasnevad: mullavee tase langeb, 

allavoolu liigub hulk setteid ning väi
keveekogud kuivavad. Muutuste ula
tus oleneb peale inimtegevuse ka öko
süsteemi tundlikkusest. Näiteks see, 
kui palju setteid allavoolu kandub, 
oleneb kraavitatud pinnase pudedu
sest ehk erodeeritavusest.

Setted kanduvad allavoolu suur
tes kogustes vaid lühikest aega pärast 
kaevetöid ning hiljem eeskätt suur
veega. Arvestades aga nende kuhju
mist suublates ja erosiooni iga kord, 
kui kraave puhastatakse, on see üks 
suuremaid metsakuivenduse mõjusid 
elustikule. Jõgedes kannatavad set
tekoormuse all rängalt näiteks vee
sammalde mättad – selgrootute lii
girikkuse tulipunktid [19] –, karbi
kolooniad ja lõhilaste kudekohad [2]. 
Niisiis, metsakuivenduse mõju ei piir
du kuivendusobjekti ja sellega vahe
tult külgneva alaga.

Teine järk: mulla kuivenemine muu-
dab taimestikku. Maismaal taandu
vad vee ärajuhtimise tõttu niiskuslem
besed taimed, sh varasemad domi
nandid, nagu turbasamblad ja tarnad. 
Ohtramaks muutuvad kuivemat kas
vukohta eelistavad taimed, sh puud.

Osa neid hoogu saavaid liike võib 
tulevikus asuda võtmeliikidena öko
süsteemi kujundama. Nii edenevad 
kuivendatud madalsookaasikus hästi 
kuused, kasvades pikapeale alusmet
sast esimesse rindesse ning muutu
des kase asemel uueks dominantlii
giks (harpuuni 5. järk). See omakorda 
määrab paljude teiste liikide elutingi
mused, näiteks enamik tigusid eelis
tab elukohana lehevarist okkavarisele.

Nii nagu esimeses, hüdroloogili
se ümberkorraldumise järgus, on ka 
teises, taimekasvu hoogustumise jär
gus, mõned ökosüsteemid vähem 
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Kui kuivendatud metsa edasi 
ei majandata, näiteks kui 
see on haaratud kaitse

ala hõlma, kas siis võiksid sinna 
asuda kuivemate kasvukohatüüpide 
vanades metsades elama kohastu
nud liigid? Analüüsides jänesekapsa 
kõdusoometsade taimede (sh sam
malde), tigude ja samblike liigilist 
koosseisu, osutus paraku, et sinna 

asuvad pigem tüüpilised häiringu
järgsed ja generalistidest liigid [13]. 
Võimalik, et kasvukohaspetsialistid 
tulevad hiljem kui meie vaadeldud 
hetk kaks metsapõlvkonda pärast 
kuivendust; või nõuavad nad min
geid spetsiifilisi elupaigaelemente, 
näiteks vanu haabasid, mis on võt
meelupaigad paljuski kõdusoodega 
sarnastes laanemetsades.

Vana, mitmekesine ja surnud puude rikas kõdusoomets, mida on kuivenda-
tud üle poole sajandi tagasi. Näha on pinnase vajumise tõttu „üles kerkinud“ 
puud, maapinda on vallutamas kõdusoole iseloomulik kattekold
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altid muutuma. Näiteks kuivendatud 
rabades ei kujune taimestik ümber 
kuigi kiiresti, kuna piirav tegur pole 
mitte liigvesi, vaid hoopis toitainete 
puudus. Üldiselt aga tõmbab esimene 
kida enda järele teise ehk senisest kui
valembesemate taimede (eriti puude) 
kasvu vallapääsemise.

Üksiti pääseb valla kolmas järk: 
turba kõdunemine. Kui liigniiske 
pinnase veetase langeb, ei saa sel
lest hoogu juurde mitte üksnes pal

jud taimed, vaid aktiivsemaks muu
tub ka mullaelustik, selle biomass 
suureneb ja liigiline koosseis muu
tub. Seetõttu hakkab turvas kiiremi
ni kõdunema.

Selle muutuse ilmselt olulisim mõju 
kohalikule ökosüsteemile on toitaine
te (lämmastiku jm) mineraliseerumi
ne keerulistest orgaanilistest ühendi
test taimedele kergesti omastatava
teks ühenditeks. See hoogustab veelgi 
puude ja nitrofiilsete (lämmastikulem
beste) taimede kasvu − harpuuni teine 

ja kolmas järk toetavad teineteist.
Veel üks silmatorkav mõju on aga 

see, et kuivamise ja turba kõdunemi
se tõttu maapind vajub. Puude vahelt 
lohku vajunud maapinna järgi tunneb 
ära kõdusoometsa, s.o pikalt kuiven
datud soometsa. Kui turvas pole väga 
paks, siis toetuvad puud selle all oleva
le mineraalmullale ning nende jalamid 
jäävad üldisest vajuvast ja kõdunevast 
turbast kõrgemale (vt lisakasti).

Neljas järk: turba kadumist ja öko-
süsteemi muutumist hoogustavad 
põlengud. Kuivamise tagajärjel sage
nevad põlengud, mis ökosüsteemile 
tähendab häiringurežiimi muutumist. 
Kujukas näide on KaguAasia troopilis
tes soometsades toimuv. Sealseid süga
va turba peal kasvavaid metsi kuivenda
takse, et teha ruumi õlipalmi ja akaat
siaistandikele. Kuivendus soodustab 
aga inim ja loodustekkelisi ulatuslikinim ja loodustekkelisi ulatuslik ulatuslik
ke põlenguid, mis matavad KaguAasia 
suitsupilvedesse. Looduskaitseteadlane 
Erik Meijaard Borneolt on neid põlen
guid nimetanud 21. sajandi suurimaks 
keskkonnakuriteoks.

Korduvate põlengute tagajärjel 
väheneb puude mitmekesisus paari 
liigini. Peale selle põhjustab langenud 
maapind, hõrenenud puistu ja alustai
mestik ning põlenud turba väiksem 
veehoiuvõime üleujutusi märjal aasta
ajal. Sellistel põlenud üleujutatavatel 
aladel ei suuda puud uuesti kasvama 
hakata ja domineerivad sõnajalad, mis 
süttivad kergesti ja soodustavad uusi 
põlenguid. Ökosüsteem nihkub soo
tuks uude olekusse [8, 17].

Viies järk: puistu teiseneb. Pika
ajalise suktsessiooni käigus või ini
mese kaasabil (istutamine, külvamine, 
teatud puuliikide väljaraiumine) võib 
kuivendatud mets jõuda harpuuni 
viienda järguni, kus peapuuliik vahe
tub välja. Mõnel puhul – näiteks lam
mimetsas, kus puude kasvama hakka
mist reguleerib üleujutusrežiim – pii
sab veetaseme langemisest harpuu
ni esimeses järgus, et puistu liigiline 
koosseis vahetuks. 

Tavaliselt aga toimib viies järk 
varjutaluvuse kaudu. Varju talu
vad puud tõrjuvad valgusnõudlikud 
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◊ 2. Mitmekida-
lise harpuuni 
kujund kuiven-
dusjärgsetest 
muutustest öko-
süsteemis. Pärast 
torget, s.o kraa-
vide kaevamist, 
tungib harpuun 
üha sügavamale, 
surudes järk-jär-
gult oma kidad 
ökosüsteemi. 
Iga kida takistab 
ökosüsteemi 
taastumast alg-
seisundi poole 
või koguni soo-
dustab harpuuni 
edasitungi. 
Esimesele kidale 
järgnevad kidad 
võivad toimida 
ka samal ajal ja 
üksteist toetada.
Kuivendatud 
ökosüsteemil 
pole tavaliselt 
pääsu muustki 
inimtegevusest 
peale kraavikae-
vamise. Need 
lisatoimetused 
(harpuuni valge 
serv; nt kraavide 
puhastamine) 
võivad igas jär-
gus veelgi takis-
tada ökosüstee-
mi taastumist, 
samuti kaasa tuua ökosüsteemi edasisi suktsessioonijärke (kujutatud viimase, 
valge kidana) [allikast 6 kohendatud]
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välja. Tuntud on kuivendatud män
nikute asendumine kuusikutega. 
Kuivendatud lodumetsaski kasvab 
kuuse osakaal ning väheneb puude 
mitmekesisus: vähemaks jääb sang
leppi ja laialehiseid puid, nagu saar, 
vaher, pärn, jalakas ja künnapuu. 
Seetõttu muutub ka puudel kasvava
te samblike liigiline koosseis, paljud 
haruldased liigid taanduvad [13] (◊ 1).

Kuues järk: edasine inimmõju. Kord 
juba kuivendatud metsi püüavad ini
mesed hoida intensiivses kasutu
ses. Kuivendussüsteemi on ju kõvasti 
vaeva ja raha panustatud ning see on 
vaja tagasi teenida. Põhjusi on teisigi. 
Viljakal turbal kasvavad kuusikud näi
teks muutuvad juba suhteliselt noo
res eas tuuleõrnaks, mistõttu tundub 
asjalik majandada neid lühikese raie
ringiga [1].

Kuivenduse järel isekulgeva sukt
sessiooni „kidasid“ suruvad sügava
male või mõjutavad muul moel mit
mesugused muudki majandamisvõt
ted. Näiteks toitainevaesel ja hap
pelisel turbal kasvavaid kuivenda
tud metsi on Soomes üsna laialda
selt väetatud, nii tuha kui ka spet
siaalsete mineraalväetistega (Eestis on 
seda tehtud vaid katse korras). Selline 
tugev surve utsitab muidu kuivenduse 
järel väga aeglaselt muutuvat puisraba 
kiiremini korralikuks metsaks kasva
ma. Iseküsimus, kas niimoodi kulu
kalt kasvatatud puit ka piisavalt kallilt 
maha müüa õnnestub.

KUIDAS PUIDUTOOTMISE JA 
LOODUSKAITSE KONFLIKTI 
LEEVENDADA?

Lompide asemele tiigid. Kõndinud 
läbi 94 km juhutransekte üle Eesti, 
jõudsime järeldusele, et metsakuiven
dus ei vähenda mitte niivõrd väike
veekogude koguhulka, kuivõrd asen
dab looduslikud lombid ja üleujutus
alad kraavidega [11, 18, vt ka EL 2012, 
nr 10]. Lombid ja üleujutused kaovad 
või muutuvad senisest veelgi ajutise
maks (püsivad aasta jooksul lühemat 
aega) ning neis elutsevate veeselgroo
tute mitmekesisus kahaneb. Kraavid 
aga erinevad looduslikest lompidest 

suuresti: on sagedamini turbapõhjaga, 
sügavamad ja püsivamad veekogud.

Siiski sobivad kraavid asenduselu
paigaks paljudele looduslike väikevee
kogude loomadele, näiteks konnadele, 
tähnikvesilikele ja paljudele selgrootu
tele. Eriti kui osa kraavivõrku on rik
kalikult taimestunud ja enamvähem 
seisva veega. Paraku ei suuda kraavid 
asendada looduslikke veekogusid kau
geltki kõigi liikide jaoks. 

Varjulised kraavid, mida mõne aasta 
tagant puhastatakse, ei saavuta ka rik
kalikku taimestikku. Sestap aitaks väi
keste seisuveekogude elustiku rikkust 

hoida laugete kal
lastega tiigid, mida 
võiks kaevata päike
sele avatud kohta
desse, näiteks sihti
dele (◊ 1). Paljudes, 

muu hulgas Eesti uuringutes, on lei
tud, et niiviisi kujundatud tiikide elu
stik on väga mitmekesine, harulduste
rohke ja teisi haruldusi toetav.

Näiteks Hiiumaale disainiti spet
siaalsed madalaveelised päikesele ava
tud ja võimalikult kalavabad tiigid, 
et pruunidel konnadel oleks rohkem 
sigimispaiku (teatavasti elab Hiiumaal 
üliharuldase euroopa naaritsa inim
loodud asurkond ja pruunid kon
nad on selle looma toidulaual täht
sal kohal). Need tiigid pakkusid elu
paika ka mitmekesisele selgrootufau
nale, muu hulgas sellistele Euroopas 
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Toimejärk 
(harpuuni 
kida)

Mehhanism
Mõju teiste-
le järkudele Millest oleneb

J1
Kõdunemine kiire-
neb, kuna aeroobsete 
lagundajate arv suure-
neb

Toetab J2; 
Avab J3

Kliima, mulla hap-
pelisus ja toitaine-
sisaldus

J1–2
Veevaegus ja varjulisus 
tõrjuvad turbasamblaid 
ja nende pärssivat mõju 
teistele taimedele

Avab J5

J2 Puistu kuivendab eva-
potranspiratsiooniga

Lukustab J2 Kliima, viljakus, 
puistu suurus

J2 Kaldapuistu hoiab kraave 
kinni kasvamast

Lukustab J2 Puistu katvus

J2–4
Potentsiaalsete võtme-
liikide invasioon; neid 
soosib varjulisus, viljakas 
muld ja häiringud

Avab J5 Viljakus

J3
Turvas kõduneb enam 
kraavide kõrval, turbasse 
tekivad suured poorid, 
mis juhivad vett

Lukustab J3

J4 Turvas põleb Toetab J3
J4 Uus häiringurežiim pärsib 

varasemat taimestikku
Avab J5 Häiringute sagedus 

ja tugevus

◊ 3. Peamised positiivse tagasiside mehhanismid, mis takistavad kuivendatud 
metsi taastumast või koguni kiirendavad nende muutumist uudseteks ökosüstee-
mideks. Toimejärk viitab harpuuni kidadele [allikast 6 kohendatud]

Kord juba kuivendatud metsi  
püüavad inimesed hoida intensiivses 
kasutuses.
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Looduskaitse

ohualdistele kiilidele nagu roheton
dihobu (Aeshna viridis) ja pisiliidrik 
(Nehalennia speciosa) [12].

Kus tasuks kraavide hooldusest loo-
buda? Praegusajal Eesti metsamaadel 
üldiselt uusi kuivendusobjekte ei raja
ta, küll aga rekonstrueeritakse usinalt 
olemasolevaid kraavistikke. Näiteks 
riigimetsades tehakse seda praegu 
aastas umbes 20 000 hektaril ja paari
kümneaastase sammuga ning kraave 
puhastatakse viie kuni seitsme aasta 
tagant.

Nagu öeldud, põhjustavad seesu
gused tööd veekogudele suurt sette
koormust, aga samuti on need väga 
kulukad. Näiteks kulutas RMK kraa
vide hooldusele ja uuendamisele ning 

teede ehitusele (millega Eestis peaae
gu alati kaasnevad kraavid) 2014. aas
tal 6,85 miljonit eurot [14].

Soome ja Rootsi teadlased on põh
jalikult uurinud, mis tingimustel võiks 

kraavide hooldust koomale tõmmata 
[vt nt 15, 16]. Meenutagem harpuu
ni teist kida: kui kraavid on pinnase 
veetaset langetanud, saavad viljakatel 
kasvukohtadel puud kasvuhoo sisse. 
Mida suuremaks aga puud kasvavad, 
seda rohkem kuivendavad nad pinnast 

juba iseenesest. 
Esiteks, läbi tiheda 

võrastiku ei jõua ena
mik kergeid sademeid 
enam maapinnani, vaid 
tuuldub ära juba lehte
delt. Teiseks transpirat
siooniga: puud imevad 

mullast vett, see aurub 
õhulõhede kaudu, veidi 

seotakse ka fotosünteesis. 
Nii võib peagi kujuneda olu

kord, kus sademete hulk ja vee juur
devool ümbruskonnast ei ületa enam 
evapo transpiratsiooni (vee aurumist 
kooslusest) ja vee äravoolu loodusli
kul moel. Teisisõnu, pinnas ei muutu 
enam liigniiskeks isegi siis, kui kraavid 
ummistuvad.

Pärast raiet seesugune kuivendus 
puude kaudu muidugi mõneks ajaks 
väheneb. Seda probleemi saab aga lee
vendada, vältides suuri lanke (kasu
tada veer või häilraiet), jättes langile 
raiejäätmeid (need takistavad samuti 
vihmaveel mulda jõudmast) ja säästes 
alustaimestikku. Noori puid aitab liig
se märguse eest kaitsta ka istutamine 
looduslikele või spetsiaalselt rajatud 
pisikõrgendikele.

Soomes tehtud arvutuste järgi võiks 
paljudes kohtades kraavide hooldami
sest loobuda juba metsades, kus puid 
on vähemalt sada tihumeetrit hektari 
kohta. Sedakaudu säästetaks veerand 
aastastest hooldustöödest Soome met
sades. Eesti soojemas kliimas, kus auru
mine on suurem ja puude kasv hoog
sam, on see kindlasti nii majandusli
kult kui ka looduskaitseliselt paljulubav 
võimalus. Praegu aga nõuab maapa
randusseadus omanikult registreeritud 

kraavide korrashoi
du ja selleks maks
takse toetusi.

Kas märg mets 
võiks tulu tuua 
sootuks ilma kui-

vendamata? Kasina puistuga soode 
kõrval on läbi aegade üks metsakui
venduse sihtmärke olnud märgadel 
viljakatel muldadel kasvavad metsad. 
Kuna raie vapustab metsaökosüstee
mi ajutisemalt kui kraavitamine, võib 
loodushoidlikul metsamajandajal tek
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◊ 4. Õrn tarn – õblukesel varrel heljuvad munakesed märja tumeda metsa all. Ta 
on üks neid ohustatud liike, kes elavad üle lodumetsa raie, kuid kaovad kuivendu-
se järel. Seesuguste liikide kaitseks tasuks kaaluda märgade metsade majandamist 
ilma kuivenduseta
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Praegu nõuab maaparandusseadus 
omanikult registreeritud kraavide kor
rashoidu ja selleks makstakse toetusi.
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kida küsimus, kas sellistes metsades 
oleks võimalik puidutulu teenida ka 
metsa kuivendamata. Mõned ohusta
tud liigid, soontaimedest näiteks õrn 
tarn (Carex disperma; ◊ 4), elavad üle 
lodumetsa raie, kuid kaovad kuiven
duse järel [13].

Niisuguseid liike saaks hoida ka 
majandusmetsas, kui loobuda kuiven
damisest. Mis puid sellises metsas kas
vatada saaks? Eesti piirkonnas ilm
selt sobivaim ja puidu poolest väär
tuslikem on sanglepp. Sanglepalodu 
kuivendamine ei pruugi puidukasvu 
edendadagi: sanglepp kasvab märjal 
maal hästi. Saksamaal arendataksegi 
sanglepikute majandamist ja üldiselt 
märgalade kasutusvõimalusi ja tehno
loogiaid, mis ei nõuaks kuivendamist 
[9]. Mustade leppade puitu kasutatak
se näiteks nägusa ja hinnalise mööbli 
valmistamiseks.

Kas ja kus tasub kuivenduseelset 
niiskusrežiimi taastada? Et puitu 
kasvatada, on kuivendatud mitme
suguseid ökosüsteeme lagerabadest 
soovikumetsadeni. Tulemuslikkus on 
varieerunud väga suuresti: olematust 
kuni mitmekordse puude kasvu kii
renemiseni, olenevalt ökosüsteemi 
tundlikkusest.

Ühest küljest tasub taastada just 
nö vähese kasuteguriga, vähevilja
kaid alasid, näiteks rabasid, kus nagu
nii kuivendusest puude kasvule suurt 
abi pole ja puidusaak jääb kesiseks. 
Taastamistöögi on seal suhteliselt liht
ne: üldiselt piisab, kui kraavid sulgeda 
ja teha pisut raiet.

Madalsoid endiseks muuta on ras
kem, nii nende hüdroloogilise keeru
kuse kui ka kuivenduse suure mõju 
tõttu ökosüsteemile. Et aga madalsoo
des annab kuivendamine märksa suu
remat puidukasu, on neid ka ohtra
malt kuivendatud ja seega seatud ohtu 
looduslikke madalsoid vajavad liigid. 
Neile oleks taastamine abiks.

Mõnel pool on mõistlik taastami
sest loobuda seepärast, et kuivendu
se tõttu kujunenud ökosüsteem on 
iseenesest loodusväärtuslik. Näiteks 
on alal end sisse seadnud uutele tin
gimustele vastavate kohastumustega 
liigid, kelle looduslikud elupaigad on 

lähikonnas hävinud. Mõistliku soo
taastamise puhul peetakse silmas nii 
endist olukorda kui ka uudseid loo
duskaitseväärtusi.

Vaagida tuleb põhjalikult [vt ka 
3]. Kujutlegem näiteks olukorda, kus 
männikuvöönd on kuivenduse tõttu 
nihkunud lageraba poole. Kas raiuda 
seda, kui seal kasvavad suured män
nid, mõne peal ehk kanakulli pesa, 
välul metsisemäng? Poolsajandi tagu
sel aerofotol võib küll samas kohas 
paista lagesoo – ent kõrval, kus varem 
asus kanakullile, metsisele jpt liikidele 
sobinud siirdesoomänniku vöönd, on 
nüüd ehk hoopis raiesmikud ja noo
red majandusmetsad, kus puuduvad 

nende liikide jaoks vajalikud elupaiga
komponendid, nt vanad jämedate oks
tega männid või rikkalikud mustika
puhmastikud. 

Kuidas tunda ära loodusväärtuslik-
ke vanu lodumetsi? Nii kuivenduse 
kui ka raie tõttu hääbuvad Eestis üli
väärtuslikud kooslused: vanad lodu
metsad. Need on niisked, stabiilsed ja 
väiksel skaalal vaheldusrikkad elupai
gad (◊ 5), kuhu on koondunud mitme 
elustikurühma, näiteks sammalde ja 
samblike elurikkus. Seda väärtust aga 
paraku eriti ei märgata.

Tartu ülikooli teadlase Piret Lõhmu
sega eesotsas kogusime andmestiku 
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Harilik poorsamblik sarnaneb 
tavalisema hariliku hallsamblikuga, 
aga poorsambliku talluse hõlma 
keskosas on ovaalsed augukesed ja 
torujad soraalid, n-ö leviste kogumi-
kud, ning hõlmade tipud ei käändu 
huuljalt üles, vaid liibuvad puu 
koorele

Viltjas udesammal jääb silma maa-
pinnal oma koheva (viltja) olemuse 
ja püstise kasvuga

Puna-tähnsamblikku tasub otsi-
da puude alaosast, tema tallus on 
õhuke kirme koorel (beežikas-pruu-
nikas) ja pruunikaspunased tähtjad 
viljakehad jätavad eemalt vaadates 
koorel punetava, isegi  leetrite 
mulje 

Vanade lodumetsade suunisliigid: 
samblad ja samblikud, kelle järgi on hea neid kooslusi hinnata ja kaitsta.

Rikardiad (ka teised liigid peale käm-
mal-rikardia) kasvavad kõdunenud 
ja vettinud lamatüvel, enamasti just 
jämedamõõtmelistel; nad jäävad 
silma kui mürkroheline madalkoral-
jas ala; pigem väikeste laigukestena 
kui suure pinnana. Luubi abil näeb, 
kuidas talluse hõlmad on jagunenud: 
kämmalrikardial neljaks-viieks 
kitsamaks püstiseks hõlmaks. Et 
määrangus kindel olla, võiks tükikese 
kaasa koguda ja koos leiuandmetega 
samblatundjatele saata
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poole tuhande lodu ja kõdusoometsa
de sambla ja samblikuliigi kohta ning 
valisime nende seast välja mõned, mille 
järgi ära tunda ja kaitsta väärtuslikke 
vanu lodumetsi. Idee seisneb selles, et 
kui tagada neile suunisliikidele piisav 
elupaikade hulk, kvaliteet ja ühendatus, 
võib õnnestuda maastikku alles jääda 
ka teistel, sarnase ökoloogiaga, kuid 
raskemini leitavatel liikidel. 

Valik langes neljale liigile: sang
leppade tüvedel kasvavale hariliku
le poorsamblikule (Menegazzia tereb
rata), tüvejalamitel leiduvale puna
tähnsamblikule (Arthonia vinosa), 
hästi lagunenud lamatüvedel kasva
vale maksasamblale kämmalrikardia 
(Riccardia palmata) ja maapinnal kas
vavale niiskuslembesele maksasamb
lale viltjas udesammal  (Trichocolea 
tomentella).

Nende elupaigavajadused iseloo
mustavad kõige paremini märgi ning 
rohke ja eri kõdunemisstaadiumis
se jõudnud surnud puiduga metsi. 
Samuti pole tähelepanelikul looduses 
liikujal, kes märgi metsi ära ei põlga, 
raske neid silmata ja ära tunda (vt 
lisakasti). Koos fotodega leiuandmed 
oleks looduskaitseteadusele väärtus
likud. Leiuinfo tasub edastada loo
dusvaatluste andmebaasi või Tartu 
ülikooli looduskaitsebioloogia töö
rühmale.

Kokku võttes
•	 Kuivendusest	 alguse	 saavat	 öko

süsteemi teisenemist on keeruline, 
kohati võimatu tagasi pöörata.

•	 Et	kaitsta	kuivendustundlikku	elus
tikku, tasub kiivalt hoida kuivendu
sest vähem mõjutatud soid ja märgi 
metsi.

•	 Juba	 kuivendatud	 metsad	 võivad	
majandusliku tulu kõrval pakkuda 
elupaika mitmesugustele ohustatud 
liikidele, kui nende vajadusi arves
tada ja metsi neist lähtuvalt kujun
dada. 
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◊ 5. Lodumets oma lompide, mätaste, häilude, tüvejalamite, surnud puude ja teis-
te mikroelupaikadega pakub peavarju väga mitmekesisele elustikule
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Aasta muld

Raimo Kõlli

Eesti mullateaduse selts on vali
nud 2016. aasta mullaks raba
mulla. Rabamuld on loodusli

kus seisundis sadeveetoiteline alali
selt liigniiske turvasmuld, mis koos
neb üle 30  cm paksusest tugevas
ti happelisest vähelagunenud raba
turbast (◊  1). Looduslikud turba
lasundid koos nende kasvukihi ja 
hoidjana talitleva raba(turvas)mulla
ga loovad aluse omapärase ülesehitu
sega ürglooduse mälestistele – raba
ökosüsteemidele.

Rabamaastikud on moodustu
nud ja talitlevad rabamulla ja temal 
kujunenud taimkatte tasakaalustu
nud vastastikusel toimel. Aineringe 
on rabades õigupoolest isoleeritud 
ümbritsevate alade mineraalsest pin
nakattest ja seal liikuvast toiterohkest 
pinna ja karedast  põhjaveest. Rabale 
iseloomulik taimkate ei ole võimeline 
jätkusuutlikult talitlema ilma raba
mullata ja sellele omase spetsiifilise 
koostisega rabamulla veeta ehk raba
muldkattele tunnusliku toite, hapen
dustaandus, vee ja soojusrežiimita.

Rabamulla kohta kehtib sama põhi
mõte nagu kõigi teiste turvasmul
dade kohta: loodusliku turvasmulla
na (turvasmuldkattena) käsitletakse 
üksnes turbalasundi pindmist kihti. 
Vaid see osa turbalasundist on olulis
tes ökoloogilistes seostes loodusliku 
taimkatte, sellega kaasneva elustiku 
ja kõigi teiste ökosüsteemiosistega. 
Talitlevast turvasmullast sügavamale 
jäävat turbalasundit tuleks aga käsita
da maavarana. 

Samas võib ka muldkatte all lasu
vast turbast saada teatud juhtudel 
turvasmuld. Esiteks siis, kui tur
vasmuldkate pinnalt mineralisee

rub ja/või tiheneb ning turvasmul
lana hakkavad talitlema turbalasun
di sügavamad kihid. Teiseks siis, kui 
turba kaevandamisel ja teisaldami
sel moodustatakse tehislik turvas
muld, kas samal kohal või mujal.

Eesti mullastikulisökoloogilistes 
oludes on mõistlik võtta turvasmuld
katte tüseduseks 50  cm, mille pind
mine osa (0−30 cm) on pealismuld ja 
alumine (30−50  cm) alusmuld (◊ 2). 
Pealismuld (epipedon, acrotelm) eris

tub alumisest osast taimmuldsüs
teemi vastastikuste suhete intensiiv
suse ja parema aeratsiooni poolest 
ning just selles kihis toimuvast ole
neb valdaval määral kogu ökosüstee
mi talitlemine ja areng.

Rabamuldade levik. Rabamullad 
hõlmavad Eesti muldkattest veidi üle 
viie protsendi ja turvasmuldadest 
umbes viiendiku. Suurimad rabamul
dade levikualad on Pärnu madalik, 
Alutaguse, Võrtsjärve nõgu ja Peipsi
äärsed madalikud (◊ 3). 

Suuremad tüseda turbakihiga 
rabamullalaamad piirnevad oma levi
ku äärealadel siirde ja madalsoo
muldadega. Seevastu õhukesed raba
mullad on levinud väikeste areaali
dena või ribadena kõrvuti turvastu
nud ja teiste märgade leedemuldade
ga rabastuvates nõmmemännikutes.

Rabamuldade nimetused. Eesti 
muldade klassifikatsioonis eristatakse 
turbakihi tüseduse alusel kolme liiki 
rabamuldi: R’ – väga õhuke (turvast 
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Tänavuse aasta muld on 

rabamuld

◊ 1. Läbilõige raba turvasmuldkattest

◊ 2. Raba pealismuld ja kasvukiht. Pildistatud kaeve seinast: a) Tudu Järvesoo, 
b) Alam-Pedja

a b

3 
x 

fo
to

: T
ar

m
o 

Kõ
lli

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



OKTOOBER 2016   EESTI LOODUS                    33

30−50 cm), R’’ – õhuke (50−100 cm) 
ja R’’’ – sügav (üle 100 cm) rabamuld. 
Suurem osa, üle 96% rabamuldadest 
paikneb tüsedal (üle 1 m) turbalasun
dil. Vaid vähesel määral leidub tur
vastunud leedemuldade rabastumisel 
tekkinud õhukese (30–100 cm) turba
kihiga rabamuldasid. 

Turba tootmise tagajärjel süga
va turbakihiga rabamullal tekib nor
maalse arenguga rabamulla asemele 
tehismuld – eemaldatud rabamuld 
(TxR). Üks omapärasemaid rabamul
di on aga õõtsikrabamuld (Rõ), mida 
iseloomustab toitainevaesel rabalau
kaveel ujuv vähemalt 30 cm paksune 
vähelagunenud turbakiht (◊ 4). Eesti 
muldade kaardistamisühikute nime
kirjas on kokku 22 turvasmulla liiki, 
millest viis on rabamullad. 

Turba lagunemisastme järgi mää
ratud rabamulla erimitena võivad 
mullakaardil olla esitatud peamiselt 
(üle 94%) vähelagunenud (lagunemise 
aste alla 20%) rabaturvasmulla erimid 
(R’1, R’’1 ja R’’’1). Hoopiski harvemad 
on keskmiselt lagunenud rabamulla 
erimid (R’2, R’’2 ja R’’’2) ja nende kom
binatsioonid. Rabamulla kuivendami
sel tekkinud turbakihiga mulda, mis 
on pealt tugevamini lagunenud, ei 
ole enam õige nimetada rabamullaks, 
sest tegemist on rabamulla degradee
rumise tõttu tekkinud siirdesoo (tur
vas)mullaga. 

Talitlemise üldjooni. Rabades kas
vavate taimeliikide arvukus eri rinne
tes on võrdlemisi tagasihoidlik, kuigi 
rabad paistavad silma taimmuld
komplekside väga rikkaliku mosaiik
suse poolest [5]. Rabamullal on suu
rima massi ja aastase juurdekasvuga 
taimed turbasamblad: pruun turba
sammal (Sphagnum fuscum), lillakas 
(S.  magellanicum), punane (S.  rubel
lum), kitsalehine (S.  angustifolium), 
balti (S.  balticum), teravalehine 
(S.  acutifolium) ja pudev turbasam
mal (S. cuspidatum) ning veel mõned 
teised liigid. 

Rabamuldade bioloogilist aktiiv
sust pärsib pealismulla alaline liig
niiskus ja anaeroobsus. Pidevat liig
niiskust põhjustavad ühelt poolt tur
basammalde kudedes sisalduvad eri

lised rakud, mis imavad endasse kät
tesaadavat vett kuni küllastumiseni. 
Teiselt poolt hoiab vett kinni ka tur
basammaldest moodustunud ja käs
nana talitlev tihe samblakate. Halb 
õhustatus on tingitud vee vähesest lii
kuvusest rabamullas. 

Rabamulla hapestumist põhjustab 
ainevahetusprotsess turbasambla ja 
teda ümbritseva veekeskkonna vahel: 
taimesse neeldunud toiteelementi
de vahetusena erituvad vette vesinik
ioonid. 

Et turbasammal laguneb aeglase
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Rabamuldade nimetused WRB järgi

WRB (World Reference Basis 
for Soil Resources) järgi on mul
lad nimetatud neid iseloomus
tavate tunnussõnade kaudu [2]. 
Rabamuldade leppesõnad:
•	 histic – turbast koosnev,
•	 fibric ja/või hemic – vähe ja/või 

keskmiselt lagunenud turvas,
•	 ombric – sadeveelise toitumisega 

turvasmuld,
•	 dystric – madala küllastusast

mega ja toiteelementide poolest 
vaene muld,

•	 floatic – õõtsiku turvas,
•	 drainic – kuivendatud,
•	 hyperorganic – turvast üle kahe 

meetri,
•	 lignic – sisaldab rohkelt puuturvast,

•	 transportic – teisaldatud,
•	 relocatic – kohapeal segatud tur

vasmuld.

WRB alusel on loodusliku rabamul
la põhinimetus Fibric Histosol. Meie 
rabamulla täpsem nimetus WRB 
järgi on Ombric Fibric Histosol, kus 
ombric tähendab ühtlasi seda, et see 
muld on dystric. 

Õõtsikrabamulla nimetus on 
Floatic Fibric Histosol. Kui rabamuld 
on kujunenud üle kahe meetri pak
susel turbakihil, siis on ta Ombric 
Fibric Histosol (Hyperorganic), ja kui 
ta on ka kuivendatud, siis Ombric 
Fibric Histosol (Hyperorganic, 
Drainic).

◊ 3. Rabamuldade levik Eestis. Koostanud Priit Penu ja Tambet Kikas

◊ 4. Veest välja tõstetud õõtsik-raba-
mulla pealmine turbakiht
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malt kui teised rabataimed, on selle 
sambla jäänuste osakaal rabaturbas 
suurem kui teistel rabataimedel. Nii 
ongi rabamuldade valdavaks koos
tisosaks vähelagunenud turbasamb
la, kanarbiku, villpea ja männi
turvas [1]. 

Looduslikud rabamullad on oma 
alalise liigniiskuse tõttu külmad ja 
soojenevad aeglaselt. Soojuse levi
kut rabamulda takistab poorne tur
bakiht. Liigniiskuse ja vähese soojuse 
tõttu säilibki rabamulla turvas pea
aegu lagunemata kujul või siis lagu
neb vähesel määral kuival ja soojal 
suveajal.

Orgaaniline süsinik rabamullas. 
Rabamulla pindmine 30 cm paksune 
turbakiht talletab umbes 40–50 tonni 
ja 50  cm kiht 130–150 tonni orgaa
nilist süsinikku ühe hektari kohta. 
Kokku on Eestimaa rabamuldkattes 
(50 cm kihis) tallel 30–36 Tg (= 1012 
grammi) orgaanilist süsinikku, millest 
veidi alla kolmandiku paikneb 30 cm 
paksuses pealisturbamulla kihis. 

Looduslike rabamuldade fütopro
duktiivsus on äärmiselt väike. 
Rabametsade männitüvepuidu aas
tajuurdekasv on näiteks umbkaudu 
kolm korda väiksem kui meie kesk
mise produktiivsusega männikutel ja 
umbes viis korda väiksem kui pari
matel männikutel. 

Meie rabamuldade aastane 
fütoproduktiivsus (AFP), mis kät

keb endas peale puurinde tüvede, 
võrade ja maaaluse osa ka samb
la, rohu ja puhmarinde produk
tiivsuse [3], on kuivmassina 2,0–
3,5 tonni ning seotud süsinikuna 
0,9–1,6 tonni hektari kohta aas
tas. Suurema produktiivsusega on 
puisrabad, väiksemaga lagerabad. 
Rabamuldade AFP on suhteliselt 
stabiilne, kuna eri rinnete AFPd 
kompenseerivad üksteist (◊ 5). 

Mida väiksem on puurinde roll, 
seda suurem osa AFPs on mosaiiksel 
alustaimestikul. Suurima AFPga raba 
alustaimestiku hulgas on samblarinne, 
mille keskmine AFP kuivmassina jääb 
meie rabamuldadel vahemikku 0,9–1,2 
tonni hektari kohta aastas. Puhmarinde 
produktiivsus on tunduvalt tagasihoid
likum, mistõttu jääb ta olelusvõitluses 
sageli alla turbasammaldele. 

Turba juurdekasv. Looduslikult talit
leva rabamulla paljuaastane keskmine 
turba juurdekasv oleneb kahest vas
tandlikust protsessist: esiteks AFP ja 
sellest moodustuva varise voost kas
vukoha turbasse ning teiseks värske 
varise ja eelmistel aastatel moodustu
nud (veel mitte stabiliseerunud) turba 

lagunemise määrast. 
Meie rabamuldade paljuaasta

ne keskmine turba juurdekasv on 
1,0 ± 0,2 mm [1, 7]. See juurdekasv 
kehtib pealisturbamulla 10−30  cm 
sügavusel lasuva tasakaalustunud 
turbakihi kohta, sest pindmine kuni 
10  cm turbakiht on vajumata ja 
seega ei ole tema lasuvustihedus 
stabiliseerunud. 

Kui turba juurdekasvu hinnang 
tüseduse kasvu 
järgi annab hea 
ülevaate kogu tur
balasundist, siis 
tur vasmuldkatte 
kohta see näita
ja hästi ei sobi. 

Turvasmuldkatte juurdekasvu on 
õigem hinnata kas turba kuivmassi 
või temas oleva süsiniku alusel. Eesti 
rabaturvasmuldade keskmine aasta
juurdekasv on 0,3–0,5 tonni kuiva 
turvast ehk 0,15–0,25 tonni süsinikku 
hektari kohta aastas. 

Kas kaitsta või kasutada? Eesti loo
duskaitses on levinud seisukoht, et 
meie rabasid peaks võimalikult suu
res mahus riikliku kaitse alla võtma. 
Rabad on kahtlemata väga väärtusli
kud, nii looduskaitse seisukohalt kui 
ka talitluslikust ja esteetilisest küljest 
(◊ 6), ent kas nii laialdane kaitse ikka 
on mõistlik?

Selleks et saavutada mõistlik tasa
kaal rabade tarvituse ja täieliku luk
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◊ 5. Vasakul väljavõte Aegviidu raba ja selle ümbruse suuremõõtkavalisest (1 : 10 000) mullastikukaardist, paremal sama raba 
valevärvi aerofoto. Mullakaart näitab mullaerimite levikut, aerofoto aga taimkatte produktiivsust puude kõrguse ja taimkatte 
lopsakuse kaudu. Lehtpuud ja rohke rohttaimestikuga alad on pildil pruunikad, okaspuud tumerohelised ning kidura taim-
kattega alad helerohelised
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Looduslikud rabamullad on oma ala
lise liigniiskuse tõttu külmad ja soo
jenevad aeglaselt.
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kupanemise vahel, tuleks rabade 
kasutamise ja kaitse korraldusse kaa
sata kõik nende hea käekäigu eest 
seisvad huvirühmad ja maavaldajad 
[4]. Tuleb välja selgitada iga konkreet
se raba tähtsus nii kogu Eestile kui ka 
paikkonnale. 

Esmane kaitstavate rabade valik on 
teatavasti tehtud riigi loodus ja kesk
konnakaitsevajaduste seisukohalt. 
Teine valik peaks olema pigem koha
like omavalitsuste või maaomanike 
otsustada. Piirkondliku tähtsusega 
rabasid võiks lubada vabamalt kasu
tada, mis rikastaks kohalikku oskus
teavet nii rabaturba kasutamise kui ka 
rabamulla viljeluse kohta.

Et mittekaitstavaid rabamuldi 
saaks otstarbekalt kasutada, tuleks 
neid ökoloogiliselt targalt kuiven
dada. Kui rabamulla kuivendamisel 
lisada sellele defitsiidis olevaid toite
elemente (fosfor, mikroelemendid), 
muutub nende pindmine osa hästi 
lagunenud toiterikkaks kõduturbaks 
ehk madalsoo ilmega siirdesoomul
laks. Samuti paraneb tunduvalt mulla 
boniteet ning männi kõrval saavad 
edukalt kasvada ka kuusikud ja kaa
sikud [6, 7]. 

Kuivendatud rabamullal kasvavad 
kooslused eraldavad rohkem süsinik
ku kui seovad, kuid osaliselt korvab 
seda süsiniku talletumine hoopiski 
väärtuslikumasse komponenti – tüve 
puitu. 

Riikliku prioriteedina peaks 
rahastama jääksoode rekultivee
rimist produktiivseteks metsa või 
püsirohumaadeks. Kogemused on 
näidanud, et kui rabalt eemaldada 
pindmine turbakiht, jäävad sinna 
järele hoopis paremini lagunenud ja 
toiterikkamad turbakihid. Taimkatet 
taastades peaks seda kindlasti arves
se võtma. 

Taastatav taimkate tuleks valida 
muldkatte omaduste järgi. Edu ei ole 
loota, kui kavandame avatud madal
soomullale rabale omast taimkatet. 
Sel juhul peab taastatav ala läbima 
siirdesoo faasi, mille jooksul kuju
neb rabaökosüsteemi arenguks vaja
lik vähelagunenud tugevasti happe
line toitevaene turbakiht ja sellele 
omane rabamullavesi.

Kõiki rabasid pole vaja taastada. 
Majanduslikust küljest ei ole ots
tarbekas laialdaselt ennistada turba 
tootmisest järele jäänud alasid talit
levateks rabadeks. Ökoloogiliselt 
tähendab rabastumine seda, et märg
ala turvastub veelgi vähelagunenud 
samblaturba arvel. Rabastumisele 
on iseloomulik tagasihoidlik taim
se massi (fütomassi) aastaproduktiiv
sus, millest omakorda säilib turba
na vaid selle väiksem osa. Mõistlik 
oleks proovida rabasid taastada esi
algu vaid mõnel katsealal, et saada 
kogemusi, mil moel ennistada talitle
vat raba (◊ 7).

Rabade jätkusuutlik kasutamine 
ja kaitse peaks tuginema värsketele 
inventuuridele ja uurimustele. 

Eesti soid, sh rabasid ja jääksoid, 

on silmapaistvalt hästi uuritud botaa
nilisest ja turbavarude aspektist. 
Mullateaduse seisukohalt olulisi geo
botaanilisi, s.o taime, tema kasvu
koha omaduste ja nende vastastiku
se suhestuse uuringuid on aga taga
sihoidlikult nii rabade kui ka kõigi 
turbasoode kohta. Õigupoolest on 
jäänud tähelepanuta taimmuldsüs
teemi talitlemine turvasmullal, kus 
erinevalt mineraalmuldadest etendab 
tähtsamat rolli mullavesi: rabamullal 
oligotroofne rabamullavesi, madal
soomullal eutroofne madalsoomul
la vesi. 

Seetõttu oleks turba happesuse ja 
lagunemisastme ning turbalasundi 
kihilise ülesehituse kõrval vaja uurida 
ja seirata ka mullavee keemilist koos
tist ja hapendustaandustingimuste 
dünaamikat. See teave on eriti vajalik, 
et kontrollida jääksoode ökoloogilis
te seaduspärasustega harmoneeruvat 
rekultiveerimist.

Ökosüsteemse käsitluse seisu
kohalt ei saa nõustuda vastuoluli
se, vaid botaanilisest küljest lähtu
va tõdemusega, et kui on hävine
nud soo taimkate, siis võib selle soo 
kustutada soode nimekirjast ehk siis 
seda sood justkui pole enam olemas. 
Tegelikult on ju kogu see ala säili
nud, lihtsalt nüüd on seal avatud 
teistsuguste omadustega sügavamad 
turvasmullakihid.

Õigeks ei saa pidada ka uurimus
tega tõestamata, kuid laialdaselt levi
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Põhilised argumendid rabade 
taastamise vastu:
1) rabaökosüsteemide produk

tiivsus on äärmiselt väike, 
2) rabade floora ja fauna kaitse 

on tagatud senistes kaitse all 
olevates rabades, 

3) meil puudub rabade taastami
se kogemus: eeldatavasti on 
see töö ja ajamahukas üri
tus, mis ei too keskkonnahoiu 
mõttes ega majanduslikult 
kuigi suurt tulu. 

◊ 6. Rabamaastik. Suru raba Kõnnu Suursoos, vaade tornist
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nud arvamust, et suur osa meie tur
baaladest on täielikult mineralisee
runud. Tegelikult võib turbakiht olla 
täielikult mineraliseerunud, s.t tur
vasmuld muutunud mineraalmullaks, 
peamiselt vaid õhukese turbakihi
ga madalsoomuldade puhul. Rabade 
puhul seda kuigi palju ette ei tule, sest 
õhukeste rabamuldade osakaal teis
te rabamuldade hulgas on väga väike, 
umbes kolm protsenti. 

Kahjuks ei ole jääksoode turbas 
säilinud kasvuvõimelisi taimeosa
kesi ega seemneid, seetõttu ei saa 
taimmuldsüsteem uues olukorras 
ilma väljastpoolt tuleva abita tekki
da ega toimida. Inimese kohus on 
leida uutesse ökoloogilistesse oludes
se sobivad kooslused ja aidata need 
jätkusuutlikult talitlema. 

Riigile oleks mõistlik, kui kõigi 
rajatisteta maade muldkatted saak
sid talitleda kooskõlas nende mulda
de omadustega. Turvasmullad, mis 

ei asu looduskaitsealadel või muudel 
keskkonnakaitse mõttes olulistel ala
del, tuleks ökoloogiliselt põhjendatud 
viisil (s.o vastavuses mulla omadus
tega) panna kasvatama taimset massi 
(puit, hein jms), mida saaks kasuta
da nii tarbematerjalide kui ka energia 
tootmises. 

Eestis üldiselt ei kasutata kuiven
datud rabamuldi haritava maana, 
kuid metsakasvatuseks ja püsiro

humaade rajami
seks sobivad nad 
hästi. Jääksoid 
saaks paremini 
hõlvata, kui pro
pageeritaks laial
dasemalt sookul
tuuri praktikat ja 
uurimistulemusi. 

Teatavasti sai sookultuur Eestimaal 
alguse juba üleeelmise sajandi esi
mesel poolel.

Nii ökoloogilisest kui ka eetilisest 
küljest on kaheldav, isegi riskant
ne praegu laialt levinud soov unelm 
püüda saavutada kuivenduseelne 
seisund isegi nendes kuivendatud 
rabaökosüsteemides, mille produk
tiivsusnäitajad on pisut paranenud. 
Nii looduslikke kui ka kuivendatud 
rabasid peaks olema lubatud ümber 
kujundada või kasutada vaid juhul, 
kui selle kohta on olemas teadusli

kult põhjendatud plaan. Kui niisu
gune kava puudub, on õigem jätta 
senised lage ja puisrabad looduslik
ku seisu. 
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◊ 7. Turba tootmisel tekkinud jääksoid ei ole majanduslikust küljest ega ka hea keskkonnaseisundi nimel otstarbekas ennis-
tada talitlevateks rabadeks. Mõistlik oleks need alad rekultiveerida produktiivseteks metsa- või rohumaadeks 
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Inimese kohus on leida uutesse 
ökoloogilistesse oludesse  
sobivad kooslused ja aidata   
need jätkusuutlikult talitlema. 
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Suvila
stiilseim
koht

Termokomposter
225 l

Kompostiv 
kuivkäimla 
100 l
Kompostiv 100-liitrine kuivkäimla 
on stiilne toode, mida saab 
hõlpsasti kasutada suvilates nii 
siseruumides kui ka välikäimlas.

Termokomposter võimaldab 
kompostida köögi biojäätmeid 
aasta ringselt. Toote esinduslik 
disain on justkui koduõue jaoks 
loodud ja sobib kokku 
prügikonteineritega.

Lihtne paigaldada, tühjendada ja 
kasutada. Kekkilä uue põlvkonna 
kuivkäimlad muudavad tunnustatud 
disaini iga suvila argi- ja pidupäeva 
osaks. Loe lisa: kekkila.ee

Vaata ka 
teisi 

tooteid!
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Huvitav Eesti

Timo Palo

Küllap teab enamik eestlasi, et 
Haanja kõrgustikul asuv Rõuge 
Suurjärv on Eesti sügavaim 

järv: 38 meetrit. Ent märksa vähem 
tuntakse selles edetabelis teisel kohal 
olevat VäikePalkna järve. See paik
neb Rõuge Suurjärvest vaevu paarküm
mend kilomeetrit lõuna pool EestiLäti 
piiril. VäikePalkna suurim sügavus 
ulatub 32 meetrini. Keskmise sügavuse 
poolest – 14 meetrit – troonib Väike
Palkna aga suisa edetabeli tipus.

Kõrvaline metsajärv. VäikePalkna 
järve väheses tuntuses on kindlasti 

oma osa kõrvalisel asukohal. Ta paik
neb suurematest teedest eemal ja jääb 
autoga liikujal märkamata. 

Metsade rüppe järsuveerulisse 
orgu peitunud 4,5 hektari suurune 
veesilm on oma ilmelt pisut salapä
ranegi. Sünge mulje jätavad ka rohe
kas vesi ja kaldalt järve langenud 
arvukad puud. Nende hulgas leidub 
selliseidki, kellele on tuule või vanu
se asemel saatuslikuks saanud hoo
pis piibri hambad. 

Võrupäraselt kutsutakse järve Väiku
Palkna. Piirijärvena on tal veel kolmas
ki, lätikeelne nimi: Mazais Baltiņš. Meie 
lõunanaabritele kuulub peaaegu kol
mandik sellest metsajärvest. Tema suu

rem vend SuurPalkna asub aga juba 
täielikult Läti territooriumil.

Järveaheliku algus. VäikePalkna 
asub Haanja ja Alūksne kõrgustiku 
üleminekualal. Piirkonnale iseloomu
lik künkliknõoline liigestatud reljeef 
on loonud siin head eeldused järvede 
ja pisikeste soode tekkeks. 

Peale sügavuse on VäikePalkna 
tähelepanuväärne ka selle poolest, et 
siit saab alguse üsna pikk järveahe
lik, mis kulgeb esialgu lõunasse ja 
siis läände. Läti pool jätkub järve
vöö Korneti järvedega ning seejärel 
jõuab ahelik tagasi meie lõunapiiri
le: Paganamaal ilmestavad maastik
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VäikePalkna 
on Eesti sügavaim piiriveekogu

Sügavuse poolest on Väike-Palkna Eesti teine järv: suurim sügavus ulatub 32 meetrini. Seevastu keskmise sügavuse poolest, 
14 m, on tegu meie esijärvega. Ühtlasi on Väike-Palknal Eestis kõige järsem järvenõgu

Fo
to

d:
 T

im
o 

Pa
lo

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



OKTOOBER 2016   EESTI LOODUS                    39

ku Piirioru järved. Kõik need kaunid 
veesilmad on enamjaolt sügavad ja 
selgeveelised.

Sügava VäikePalkna vesi on kihistu
nud. Teave järve toitelisuse kohta on aga 
vastukäiv. Siiski võib eeldada, et tegu on 
pigem vähetoitelise järvega: inimtege
vusest on VäikePalkna üsna puutuma
ta. Vee läbipaistvus ulatuvat suvisel ajal 
isegi viie kuni kaheksa meetrini. Paraku 
on need andmed võrdlemisi vanad ja 
vajaksid ülemõõtmist.

Kaladest elutseb siin ahvenaid, 
hauge, linaskeid, särgi ja kokri. Leidub 
ka jõevähki. Ent üldiselt on veeelus
tik järves vaene, kuigi liikide poolest 
huvitav. 

Järve kaldad on valdavalt liivased, 
ometi pole tegu ideaalse suplusvee
koguga, sest järvepõhi langeb jär
sult ja põhjas leidub rohkesti allikaid. 
Siiski on Eestipoolsel kaldal omal 
ajal olnud supluskoht.

Ümberringi on sihtkaitsevöönd. 
VäikePalkna kõrgetel järskudel kal
lastel kõrgub sadakond aastat vana 
segamets, kus ülekaalus on kuused. 

Järv ja selle lähiümbruse mets võeti 
kaitse alla 1979.  aastal Paganamaa 
maastikukaitseala lahustükina. 
1996. aastal aga rajati eraldi 24,7 hek
tari suurune VäikePalkna maastiku
kaitseala. Nüüd jääb kogu see ala siht
kaitsevööndisse, kus majandustege
vus on keelatud. Nii on järve ümbruse 
loodusmets omandanud üsna ürgse 
ilme ja mõne aja pärast võib seda ehk 
nimetada põlismetsaks. 

Kaitseala on loodud ka Läti poo
lel. Seal kuulub VäikePalkna koos 
Korneti järvedega KornetiPeļļi maas
tikukaitseala koosseisu. Sellest maali
lisest maastikust saab hea ülevaate, 
matkates Luutsniku ja Korneti asulat 
ühendaval matkarajal, mis möödub 
ka järve põhjatipust. 

Timo Palo (1979) on loodusgeograaf ja 
rännumees.
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Peale kauni metsajärve lisavad Väike-Palknale huviväärsust riigipiiri tähised

Väike-Palkna (ka Väiku-Palkna, läti keeles Mazais Baltiņš) järv asub Võrumaal 
Eesti-Läti piiril
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Luiged 
varahommikul

Pilt on tehtud 14. septembri 
varahommikul enne päikese
tõusu. Plaanisin sellel hom

mikul pildistada rändavaid partlasi ja 
kahlajaid, aga pildisaak jäi kesiseks. 
Ilmselt seetõttu, et eelnevatel päeva
del oli seal kandis peetud pardijahti. 

Seekord oli ka vähem kahlajaid ja 
selle põhjus oli neid taga ajav raba
pistrik. Sel päeval arvasingi, et lähen 
koju tühja mälukaardiga ja mitte 
kuigi hea pildisaagiga. Hiljem arvu
tis avastasin, et varahommikune pilt, 
mis esialgu tundus lihtsalt juhuklõp
suna, meeldis mulle endale väga ja 
nii võisin ka seekordse retke korda
läinuks tunnistada.

Fotograafiaga olen tegelenud 
üle viie aasta, kuigi fotoaparaa
dist ja fotograafiks saamisest unis
tasin juba varajases lapsepõlves. 
Mäletan, et alati, kui oli võimalus 
midagi soovida – kasvõi langevat 
tähte nähes –, siis tahtsin foto
aparaati ja väga palju filme, kuhu 
neid fotosid talletada. Loomulikult 
meeldis mulle ka lapsepõlves loo
dus ning uute, ilusate ja põnevate 
kohtade avastamine. 

Nüüd on olnud võimalus need 
kaks kirge ühendada ja rõõmu on 
topelt. Kõige rohkem meeldib pil
distada linde, loomi ja maastikke. 
Viimasel ajal olen enda jaoks avas
tanud ka öiste maastike pildistamise 
(tähistaevas, virmalised jms). 

Praegu kasutan maastike pildistami
sel põhiliselt Canon 5D mk II kaamerat 
ja Tamron 24–70 mm objektiivi, linde 
ja loomi pildistan Canon  7D mk  II 
kaameraga ja Canon 100–400 mm 
objektiiviga ja vahel kasutan ka 
1,4 x telekonverterit.

Minu pilte ja tegemisi 
on võimalik jälgida foto
lehelt www.facebook.
c o m / K a u r o K u i k 
Photo graphy.

Kauro Kuik

Poster
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sel põhiliselt Canon 5D mk II kaamerat 
ja Tamron 24–70 mm objektiivi, linde 
ja loomi pildistan Canon  7D mk  II 
kaameraga ja Canon 100–400 mm 
objektiiviga ja vahel kasutan ka 
1,4 x telekonverterit.

Minu pilte ja tegemisi 
on võimalik jälgida foto
lehelt www.facebook.
c o m / K a u r o K u i k 

Kauro Kuik
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Geograaf Anto Aasat 
küsitlenud Toomas Kukk

Sinu viimase aja uurimisvaldkondi 
on inimese liikumise uurimine ees-
kätt positsioneerimise kaudu.
Just, aga mitte ainult positsioneeri
mise, vaid laiemalt inimese liikumi
ne alates pendelrändest ja elukohava
hetusest kuni turismi ja transpordi
teemadeni. Mobiilpositsioneerimine 
annab väga väärtusliku andmestiku, 
milleta selliseid uuringuid ei teeks. 
Saame kasutada kolme tüüpi and
mebaase: Eesti mobiilside andmes
tik, välismaalased Eestis ja eestlased 
välismaal.

Suur vend kuulab pealt?
Teatud mõttes on see tõesti hirmu
tav: isegi linnatänaval ei saa liikuda 
tähelepandamatult, ikka oled mõne 
turvakaamera vaateväljas. Telefonide 
asukoha jälgimine on veel kõige väik
sem asi. Tegelikult on ju võimalik 
vestluste ja sõnumite sisuni jõuda. 
See kõik on õnneks väga täpselt sea
dustega reglementeeritud ja tavalist 
seaduskuulekat inimest see ei puudu
ta. Näiteks meie kasutatavad mobiil
sideandmed on täiesti anonüümsed, 
me ei saa sinult küsida, et käisid seal, 
mida tegid. Me isegi ei teaks, kelle 
käest küsida.

Meie mobiilsusuuringute algus
aegadel küsiti ja kommentaariumi
des kirjutati, et miks te jälitate meid. 
Nüüdseks on selline andmestik muu
tunud igapäevaseks ning eks ole ka 
näha olnud, et neid andmeid pole 
kurjasti ära kasutatud.

Kõrvalt vaadates jätavad skeemid 
kaunis ootuspärase mulje: linna-
lähedaselt maalt sõidavad inime-
sed hommikul linna tööle ja õhtul 
tagasi. Kuivõrd seal on lihtsat prot-
sesside näitlikustamist ja kui palju 
uut teavet?

Tegemist on info ja kommunikat
sioonitehnoloogia (IKT) andme
te kasutamisega. Meil on tänapäeval 
palju IKTteenuseid, alates telefoni 
ja interneti kasutamisest kuni valve
süsteemidesse sissevälja logimisteni. 
Sellega kaasneb tohutu andmete toot
mine, mille põhjal saaks öelda, et ini
mene läks kuhugi, oli seal ja lahkus. 

Algusaegadel oli meie eesmärk näi
data, et neid andmeid saab ka teadus
töös kasutada. Ja on tõesti oht „raba
kana teaduse“ tekkeks, nagu kuna
gi 1.  aprillil ETVs öeldi: teadlased 
on pärast põhjalikke uuringuid välja 
selgitanud, et rabakana läheb õhtul 
magama ja ärkab hommikul üles. See 
tähendab, kulutame aega triviaalsuste 
tõestamisele.

Aga arvan, et sellest faasist oleme 
ammu välja jõudnud ja on selge, et 
tegemist on väga väärtusliku andme
kogumiga, mille põhjal saab teha olu
lisi järeldusi.

Kui tänapäeval hinnatakse tea
duslikku väljundit ilmunud artikli
te põhjal, siis meie töörühmas aval
datakse neid usinalt. Doktorandid ja 
teadlased teevad edukalt uurimistöid. 
Igasugused asukohainfoga andmed 
võivad olla geograafile oluline allik
materjal.

Maailmas on see vist suhteliselt uus 
valdkond?
Me olime maailmas pikalt ainulaad
sel positsioonil: meil oli sellistele and
metele ligipääs ja kasuks tuli Eesti 
väiksus. Siin on lihtsam jutule saada 
andmete omanikega, nad usaldavad 
sind kergemini. Andmemahud olid 

ka sobivas suurusjärgus: mõne suu
rema riigi sarnasest andmemassist 
olnuks alguses kindlasti palju raskem 
läbi närida. 

Kas sellisel teadusel on ka prakti-
line väljund või on see alusuuring?
Ühest küljest on muidugi alusuuring 
ja eelkõige just metoodika väljatööta
mine. Kasutame mitmesuguseid and
meid. Üks neist lähtub passiivsest 
mobiilpositsioneerimisest. See tähen
dab, et iga kord, kui inimene telefoni 
kasutab, salvestab mobiilioperaator 
kellaaja, mobiili ID ja mobiilimasti, 
kus seda tehti.

Võib loetleda mitmeid rakendus
likke uuringuid, mida on tellinud 
kohalikud omavalitsused. Üks tore 

näide minu jaoks 
oli kümme aastat 
tagasi Tallinna lin
navalitsuse tellitud 
uuring turistide käi
tumise kirjeldami
seks. Linnavalitsuse 
töötajatele meeldis 

mõelda, et neil on hulk tähtsaid kul
tuuriüritusi, kus välismaalased käi
vad: jõuluturg, Brigitta festival jne. 
Anti ürituste nimekiri ja taheti teada, 
kui palju neid külastati. Analüüsist 
selgus, et oli vaid üks väga suur turis
misündmus: Metallica kontsert laulu
väljakul. Sellistele ootamatutele tule
mustele ei pruugi niisama tulla. 

Mulle meeldib ka Läti kalameeste 
näide: millalgi ilmuvad Peipsi ümbru
sesse turistid Lätist, enamasti nädala
vahetusteks. Aga kui ilm läheb sooje
maks, kaovad ka Läti turistid. Kuna 
nende piiriületust ei fikseerita ja 
majutusasutusi nad enamasti ei kasu
ta, siis võib selline oluline osa turis
mist märkamatuks jääda. 

Igikestva haldusreformi raames 
on meilt küsitud infot pendelrände, 
keskuste ja nende tagamaade kohta. 
Suur osa ühiskonnast on pendel

Intervjuu

|698|  

Infotehnoloogia annab 
geograafile uued töövahendid

Analüüsist selgus, et oli vaid üks 
väga suur turismisündmus: Metallica 
kontsert lauluväljakul. 
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Anto Aasa on sündinud 6. mail 
1977. Lõpetas 1995 Iisaku gümnaa-
siumi ja 2000 Tartu ülikooli geo-
graafina. Kaitses 2002 Tartu ülikoolis 
magistritöö („Tendentsid Kesk- ja 
Ida-Euroopa taimefenoloogilistes 
kalendrites“) ja 2005 filosoofiadok-
tori töö („Muutused fenoloogilistes 
aegridades Eestis ning Kesk- ja 
Ida-Euroopas 1951–1998. Seosed 
õhutemperatuuri ja atmosfääri 
tsirkulatsiooniga“). Avaldanud roh-
kesti publikatsioone fenoloogia, 
sesoonsete muutuste ning rahvas-
tiku ruumilise mobiilsuse ja linna-
regioonide arengu valdkonnast. 
Rahvusvaheliselt üks tsiteeritumaid 
Eesti loodusteadlasi.
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rändajad, kelle elu ja töökoha vahel 
on hulk kilomeetreid. Sedagi saab 
kaardistada mobiilpositsioneerimise 
abil: tööpäevadel tööajal regulaarselt 
ühest kohast helistamine näitab töö 
asukohta, sama moodi joonistuvad 
välja kodu, suvila ja vaba aja veetmi
se kohad. 

Koostööd on tehtud ka Eurostatiga, 
kes tahaks samuti kaasaegsemaid 
algandmeid kasutada. Schengeni 
viisa ruumist tulenevalt pole näiteks 
head ülevaadet Euroopasisesest 
turismist. Olemas on hotellide maju
tusandmed, aga neid peetakse tihti 
ebatäpseiks. Lisaks on järjest rohkem 
neid, kes reisivad ametlikke majutus
kohti kasutamata.

Ilmselt pole ka mobiiliandmestik 
veatu: kõik ei kasuta telefone või ei 
tee seda pidevalt, kõigilt operaato-
ritelt ei saa andmeid kätte jne.
Just nii, mõnel on isegi mitu telefo
ni. Alati peab olema andmestiku suh
tes kriitiline. Kui oleme oma töödest 
rääkimas käinud, siis tahetakse ikka 
vastandada uusi ja vanu andmeid. 
Tegelikult tuleb need lihtsalt omava
hel kokku panna. Vanade andmete all 
mõtlen näiteks rahvaloendust, regist
reid; liiklusuuringute tarbeks maan
teele tõmmatud kummivoolikuid jne. 
Andmeid tuleb omavahel võrrelda ja 
sünteesida.

Näiteks Mäo liiklussõlme raja
misel sai uuritud inimeste liikumist 
selles piirkonnas. Maanteele paigal
datud loendurid annavad küll ühe 
koha kohta teavet, aga inimeste üldist 
liikumist, kas ta tuleb Rakverest ja 
läheb Pärnusse, saab teada mobiilse 
positsioneerimise abil. Samuti aitab 
andmestik ennustada, kas ühe liik
lussõlme rajamine võib kaasa tuua 
mujal liikluskoormuse vähenemise 
või vastupidi, ootamatu suurenemise. 
Samamoodi on proovitud analüüsi
da ka Tartu sildade rajamise vajadusi.

Kasutame mitmesuguseid and
meid: näiteks passiivne positsioneeri
mine annab infot vaid sisse ja väljahe
listamise ja sõnumite aja ja ligikaudse 
asukoha kohta. Küsimus on sageli 
rahas: kui rohkem maksta, saab pare
mad andmed. Mobiilisideoperaatori 

serverid teavad tegelikult 24/7, kus 
sa oled (eelkõige masti täpsusega). 
Aga aktiivse positsioneerimise korral 
saab minna märksa täpsemaks, kuna 
GPSsensorid on tänapäeva telefo
nides sees ja sel juhul saab asukoha 
kuni mõnemeetrise täpsusega kind
laks teha.

Kas analüüsides saad kasutada ka 
muid andmeid, nagu telefonioma-
niku sugu või vanus?
Teatavatest perioodidest on meil sot
siaalsed andmed tõesti olemas: sugu, 
sünniaasta, eelistatud keel. Aga need 
on inimeste enda raporteeritud ja 
kui põhjalikumalt uurida, võib näha, 
kuidas keegi muutub korraga paar
kümmend aastat vanemaksnoo
remaks või sugu muutub. Lisaks 
võib telefon olla kellegi teise nimel 
ja see kõik tekitab müra, mis ras
kendab arusaamist.

Sootunnuste puhul enamas
ti olulistest erinevustest rääkida ei 
saa. Küll aga tuleb välja seoseid vanu
sega. Teatavatel eluperioodidel on 
inimesed varasemad või hilisemad. 
Koolilapsed eristuvad selgelt: tundide 
ajal nad ei helista.

Kas pendelrände uurimistulemu-
si on haldusreformis kasu-
tatud või neile tähele-
panu pööratud? 
Ilmselt on val-
dade liitumi-
sel rohkem 
subjektiiv-
seid põh-
jusi?

Siseministeerium on meilt telli
nud pendelrände uuringuid isegi 
kahel korral ja need peaksid olema 
siiani nende kodulehelt leitavad. 
Iseküsimus, mida nende uuringutule
muste alusel teha. Kaardistame prae
guse olukorra, aga kas tahame haldus
reformiga midagi muuta, näiteks ühte 
keskust tugevdada? Kõiki teenuseid ei 
saa nagunii igale poole kohale viia. Aga 
kas lasta jätkuda teenuste Tallinnasse 
koondumisel või tuleks hoopis tugev

Intervjuu
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Teatavatest perioodidest on meil sot
siaalsed andmed tõesti olemas: sugu, 
sünniaasta, eelistatud keel. Aga need 
on inimeste enda raporteeritud ja 
kui põhjalikumalt uurida, võib näha, 
kuidas keegi muutub korraga paar
kümmend aastat vanemaksnoo
remaks või sugu muutub. Lisaks 
võib telefon olla kellegi teise nimel 
ja see kõik tekitab müra, mis ras
kendab arusaamist.

Sootunnuste puhul enamas
ti olulistest erinevustest rääkida ei 
saa. Küll aga tuleb välja seoseid vanu
sega. Teatavatel eluperioodidel on 
inimesed varasemad või hilisemad. 
Koolilapsed eristuvad selgelt: tundide 
ajal nad ei helista.

Kas pendelrände uurimistulemu-
si on haldusreformis kasu-
tatud või neile tähele-
panu pööratud? 
Ilmselt on val-
dade liitumi-
sel rohkem 
subjektiiv-
seid põh-
jusi?
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dada väiksemaid keskusi? Siin tule
vad mängu juba poliitilised lepped, kas 
tahame midagi muuta või mitte. 

Praktikas ei saa selliseid muutusi 
kuigi lihtsalt ega kiiresti teha.
Ajalooliselt on asustuse süsteem 
ja selle hierarhia Eestis olnud väga 
püsiv. Kui võrdleme praegust olukor
da Maide ja Kanti töödega, siis vaid 
Virumaal on pärast Teist maailmasõ
da toimunud väga suured muutused. 
Mujal Eestis on struktuur üldjoontes 
kõik samamoodi kui maailmasõda
de vahel. Loomulikult on inimesed 
muutunud üha liikuvamaks. Selles 
mõttes peab välja kujunenud toimi
va süsteemi kallale minnes väga ette
vaatlik olema. 

Kuidas sa ise haldusreformi ja val-
dade liitmisse suhtud?
Positiivselt (naerab). 
Käisin oma maama
japidamise tõttu 
kohalikus val
lamajas. Kui 
seal vaatad, kui
das kolm amet
nikku mängivad 
Solitaire’i ja küsi
mustele vasta
ta ei oska, siis 

tekib küll soov valdu kokku panna. 
Ja ei saagi ju loota, et mõnesaja ela
nikuga omavalitsus suudab pakkuda 
samu teenuseid kui suur linn, kus ühe 
kortermaja elanike arv ületab väikest 
valda. 

Kohati tundub, et valdade ühi
nemise vastu ongi enamasti kõige 
rohkem just vallavalitsuste töötajad, 
kes kardavad tööd kaotada. Või on 
inimestel tunne, et vald on midagi 
nende identiteedist, mis teistega lii
tudes kaob. Aga teenused jäävad ju 
niikuinii alles, need on vaja lihtsalt 
kättesaadavaks teha.

Linnastumisega pole samas ka või-
malik võidelda.
Eks maal elamine ongi kallis elu
viis. Kui on vaja arsti juures käia, siis 

Tartus on see oluliselt kättesaada
vam kui näiteks Permiskülas. 

Eks Permiskülas elavadki statisti-
liselt keskmiselt tervemad inime-
sed, kuna arsti juurde jõuavad 
nad harva. Aga millistes vald-
kondades teie uurimisrühma 
arendatud metoodikaid kasu-

tada saab?
Igas valdkonnas, kus soo

vitakse saada vastu
seid, kus inime

sed paikne
vad ja 

kuidas liiguvad. 
Kuna mu esialgne 
uurimisteema oli 
seotud fenoloogia 
ja sesoonsusega, siis 

olen üha enam hakanud vaatama ka 
sesoonset aspekti käitumises. Näiteks 
kellakeeramise mõju ööpäevasele aja
kasutusele. Sügisene ja kevadine kel
lakeeramine ilmneb ka meie ööpäe
varütmis – inimene kohaneb kella
keeramisega nädalapaari jooksul. See 
on mobiiliandmestikus näha: hommi
kune aktiivsus muutub hilisemaks või 
õhtul ollakse kauem aktiivsed – kui 
und ikka ei tule, siis magama ei lähe.

Mainisid fenoloogiat, millega algu-
ses tegelesid. Kas see valdkond on 
su jaoks ammendunud, kõik on 
selge, võib joone alla tõmmata?
Jah, tehtud (naerab). Kliimamuutuste 
ja taimede sesoonse arengu teema oli 
väga populaarne aastatuhande vahe
tusel. Taimede areng näitab väga hästi 
looduses toimuvat. Kui temperatuur 
muutub pool kraadi, siis me ei pane 
seda tähele, aga looduses on sellel 
oluline mõju. Uurisime looduse feno
loogilise arengu trende 1940.  aastate 
lõpust 2000. aastateni ja eks seda rida 
saab pikendada, aastaid lisandub, aga 
põhimõtted jäävad samaks.

Fenoloogiliste vaatluste võrk on 
praeguseks väga kokku kuivanud, ei 
teagi, kas neid vaatlusi veel süsteem
selt Eestis tehakse. 

Metoodika ühtlus on nende and
mete puhul eriti tähtis. Iga fenofaas 
peab olema üheselt määratud. LUSi 
andmetes erines aastakümneid ühe 
Pärnu jõe äärse vaatleja andmestik. 
Kui mujal joonistus loogiline mus
ter välja, et LõunaEestis lehtib kask 
varem ja põhja pool hiljem, siis Pärnu 
jõe ääres oli üks punkt Eestis pidevalt 
esimene. Nagu sotsialistlik võistlus, 
et kes esimene. Mingis ilmateenis
tuse vaatlusjaamas oli jälle see eri
pära, et fenoloogilised faasid kip
pusid alati algama tööpäevadel. 

Mujal Eestis on struktuur üldjoontes 
kõik samamoodi kui maailmasõda
de vahel. Loomulikult on inimesed 
muutunud üha liikuvamaks. Selles 
mõttes peab välja kujunenud toimi
va süsteemi kallale minnes väga ette
vaatlik olema. 

Kuidas sa ise haldusreformi ja val-
dade liitmisse suhtud?
Positiivselt (naerab). 
Käisin oma maama
japidamise tõttu 
kohalikus val
lamajas. Kui 
seal vaatad, kui
das kolm amet
nikku mängivad 
Solitaire’i ja küsi
mustele vasta
ta ei oska, siis 

nemise vastu ongi enamasti kõige 
rohkem just vallavalitsuste töötajad, 
kes kardavad tööd kaotada. Või on 
inimestel tunne, et vald on midagi 
nende identiteedist, mis teistega lii
tudes kaob. Aga teenused jäävad ju 
niikuinii alles, need on vaja lihtsalt 
kättesaadavaks teha.

Linnastumisega pole samas ka või-
malik võidelda.
Eks maal elamine ongi kallis elu
viis. Kui on vaja arsti juures käia, siis 

Tartus on see oluliselt kättesaada
vam kui näiteks Permiskülas. 

Eks Permiskülas elavadki statisti-
liselt keskmiselt tervemad inime-
sed, kuna arsti juurde jõuavad 
nad harva. Aga millistes vald-
kondades teie uurimisrühma 
arendatud metoodikaid kasu-

tada saab?
Igas valdkonnas, kus soo

vitakse saada vastu
seid, kus inime

sed paikne
vad ja 

on mobiiliandmestikus näha: hommi
kune aktiivsus muutub hilisemaks või 
õhtul ollakse kauem aktiivsed – kui 
und ikka ei tule, siis magama ei lähe.

Mainisid fenoloogiat, millega algu-
ses tegelesid. Kas see valdkond on 
su jaoks ammendunud, kõik on 
selge, võib joone alla tõmmata?
Jah, tehtud (naerab). Kliimamuutuste 
ja taimede sesoonse arengu teema oli 
väga populaarne aastatuhande vahe
tusel. Taimede areng näitab väga hästi 
looduses toimuvat. Kui temperatuur 
muutub pool kraadi, siis me ei pane 
seda tähele, aga looduses on sellel 
oluline mõju. Uurisime looduse feno
loogilise arengu trende 1940.  aastate 
lõpust 2000. aastateni ja eks seda rida 
saab pikendada, aastaid lisandub, aga 
põhimõtted jäävad samaks.

Fenoloogiliste vaatluste võrk on 
praeguseks väga kokku kuivanud, ei 
teagi, kas neid vaatlusi veel süsteem
selt Eestis tehakse. 

Metoodika ühtlus on nende and
mete puhul eriti tähtis. Iga fenofaas 
peab olema üheselt määratud. LUSi 
andmetes erines aastakümneid ühe 
Pärnu jõe äärse vaatleja andmestik. 
Kui mujal joonistus loogiline mus
ter välja, et LõunaEestis lehtib kask 
varem ja põhja pool hiljem, siis Pärnu 
jõe ääres oli üks punkt Eestis pidevalt 
esimene. Nagu sotsialistlik võistlus, 
et kes esimene. Mingis ilmateenis
tuse vaatlusjaamas oli jälle see eri
pära, et fenoloogilised faasid kip
pusid alati algama tööpäevadel. 
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Küsimus on sageli rahas: kui rohkem 
maksta, saab paremad andmed. 

Anto Aasa esinemas tänavu Tartus konverentsil 
Mobile. See tõi kokku mobiilsusteemadega tegelevad 
teadlased üle maailma 
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Eks kriitiline peab olema igasuguse 
algandmestiku suhtes.

Kuigi kohalike vaatlejate andmes-
tik on ikka oluline, on praegusel 
ajal vast ka muid meetodeid?
Muidugi on oluline kaugseire ja 
meteoroloogilised vaatlused. Aga 
need ei suuda täielikult asendada tra
ditsioonilist fenoloogiat. Satelliidipildi 
pikslite värvide tähendus tuleb maa 
peal ikka üle vaadata. Ei saa öelda, et 
pildi pikslid on läinud kollaseks, järe
likult võilill õitseb (naerab).

Nii et fenoloogilist vaatlusvõrku 
võiks ikka tänapäeval pidada ja 
soodustada?
Kindlasti on see väga kulukas palga
tööna: ei kujuta ette, et kellegi iga
päevane töökohustus oleks loodu
ses jalutada ja muutusi kirja panna. 

Aga mingil kujul oleks see vajalik. 
Seda võiks kasutada hariduses, aitaks 
noori loodusele lähendada. 

Püsivus, inimeste huvid ja and
mete koondamine on iseteema. 
Fenoloogiliste vaatluste puhul on 
lisaks metoodika ühtlusele oluline ka 
vaatluskoha püsivus: kui vaatan üks
teisest saja meetri kaugusel kasvavaid 
kaski, võivad erinevused olla mit
meid nädalaid. Mõjutavad mikroklii
ma, geneetilised eripärad. Seetõttu 
pole juhuslikud või lühiajalised vaat
lused kuigi väärtuslikud.

Kui vaadata meedia tähelepanu 
Kuuse-taatidele, siis võiks nõud-
lus olla fenoloogiliste vaatluste ja 
nende põhjal tehtavate ennustuste 
järele suur.
Kui teaduslikust tasemest rääkida, siis 
ükski teadlane ei julge nii vaba ja laia 
teksti kasutada. Lisaks on nii pika 
aja kohta tehtav prognoos väga eba
täpne. Ja ega fenofaasid nii väga ei 
ennustagi seda, mis juhtuma hakkab, 
vaid võtavad pigem kokku selle, milli
sed arengutingimused seni on olnud. 
Fenoloogiline andmestik oleks väga 
huvitav ja annaks uusi teadmisi, aga 
selle saamine on väga kulukas.

Fenovaatlused võiksid põhineda 
rohkem vabatahtlikul tööl ja huvil. 
Tänapäeval on ju andmete kogu-
miseks ja edastamiseks tunduvalt 
rohkem võimalusi, näiteks veebi-
aialinnupäevik.
Kindlasti. On proovitud kasutada ka 
veebikaamerate andmeid: õitsemine ja 
lehtede värvumine on kaamerast hästi 
näha.

Küllap saab ka mobiilpositsionee-
rimise põhjal teha fenoloogilisi 
üldistusi: kui soodest tehakse roh-
kem telefonikõnesid, on jõhvikad 
ilmselt küpsed.
Samalaadi tähelepanekuid on ka inter

netist: kui otsingu
mootorites sagene
vad gripisümptomite 
ja ravi otsingud, on 
gripipuhang tulemas. 
Ametlikud andmed 
puhkenud epideemia 

Intervjuu
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Mobiilsusuuringute graafiline kujutamine: inimeste liikumine 2011. aasta esimesel 
jõulupühal mobiilpositsioneerimise andmetel. Mida paksem on joon, seda rohkem 
liikumist; värvidega on eristatud klasteranalüüsiga leitud sarnase liikumismustriga alad

Ruumiandmete kujutamise näide: 2014. aasta laulupeol osalenud kooride hulk 
omavalitsuste kaupa

Alati võiks parem olla. Praegu tuleb 
paarkümmend aastat tagasi tegemata 
töö selgelt välja: nendes aastakäikudes 
on lihtsalt vähem inimesi.
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kohta laekuvad hiljem.
Kuidas praegune geograafia olu-
kord Eestis tundub? Kas tudengeid 
ja kraadiõppureid jätkub?
No alati võiks parem olla. Praegu 
tuleb paarkümmend aastat tagasi 
tegemata töö selgelt välja: nendes aas
takäikudes on lihtsalt vähem inimesi.

Kui võrrelda su valdkonda maa-
ilmas samalaadsetega, siis kuidas 
tase tundub?
Julgen oma valdkonnas väita, et 
oleme maailmas väärikas seltskon
nas. Meil on väga tugev inimgeograa
fia, mobiilsuse ja rahvastikuuurin
gud on kindlasti silmapaistvad, usin 
teadustöö käib ka loodusgeograafia 
õppetoolis. Geoinformaatika kasva
tab kiiresti arenevas IKTmaailmas 
samuti oma populaarsust. 

Kuidas Iisaku poisist geograaf sai?
Ma ei mäleta, et oleksin lapsena üldse 
kellekski tahtnud saada, ei traktoris
tiks ega tuletõrjujaks. Kasvanud olen 
kahekordses paneelmajas, aga aknast 
avanes vaade Alutaguse metsadele. 
Raske oli öelda, kas suveöödel kos
tis aknast koera või hundiulgumine: 
mulle meeldis arvata, et ikka hundi. 
Vanavanemad olid rattasõidu kaugu
sel „päris“ maal ja seal kolasin alata
sa metsas. 

Kodus olid entsüklopeediad ja 
kaardid riiulis ning kui poisikesena 
ristsõnu lahendasin ja vastust ent
süklopeediast otsisin, siis seisin ikka 
tund aega riiuli ees ja vaatasin ka 
kõike muud. Õpetajad olid ka kind
lasti olulised, geograafia oli kuidagi 
soositud ja huvitav. Lõpuks tulingi 
ülikooli teadmisega, et õpin geograa
fiat. Ega noor inimene ka tea, kelleks 
saada tahab.

Millega peale teaduse tegeled?
Tudengina sai ikka seljakotiga matka
tud, praegu on pikem vahe sisse jää
nud. Võibolla tuleb see vanusega, aga 
kõige mugavam on ikka voodis linade 
vahel magada. Toimetan maal, kus on 
kasvuhoone ja peenrad – seegi on vist 
ealine iseärasus. Vahel reisimas käia 
on ka tore. Aga õige teadlane on kogu 
aeg tööl, vaatleb, mõtleb ja talletab. 

|703| 
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Tööjuhend

Arne Ader, Urmas Tartes

Seeni on lihtne pildistada, sest 
nad püsivad paigal ja alati on 
küllalt aega mõelda, kuidas neid 

jäädvustada. Pealegi on enamiku seen
te viljakehad võrdlemisi suured, see
tõttu saab häid ülesvõtteid teha ka 
lihtsa fotokaameraga. Vajaduse korral 

võib valgust sättida peegeldite ja haju
titega. Pildistades saab kasutada tera
vuspanoraami ja liitsäri (heleduspano
raam). Seega pole vähimatki õigustust 
teha ning kasutada tehniliselt ja/või 
sisuliselt kehvi seenefotosid.

Klassikaline kolmik. Võrreldes 
näiteks putukate, taimede ja pal

jude muude objektidega on seened 
üsna lihtsa kujuga. Sellegipoolest 
õnnestub harva teha pilt, kus kor
raga oleksid näha olulised liigitun
nused ja elupaika iseloomustavad 
detailid. Kui näiteks pildil on vilja
keha kübaramustri pealtvaade, siis 
ei näe me eoslehti ega jalga. Külje 
pealt tehtud fotol silmame jalga 

◊ 1. Korallnarmik (Hericium coralloides) kasvab vanades metsades, kus leidub lamapuitu

Seente lugu pildis: 
kuidas teha ja valida seenefotosid?

Fo
to

d:
 U

rm
as

 T
ar

te
s

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



OKTOOBER 2016   EESTI LOODUS                    49|705| 

koos kübaraga, kuid nähtamatuks 
võib jääda seenejala maaläheda
ne osa. 

Isegi kui tunnuslikud detailid on 
üldvaatel olemas, on nad enamas
ti jäädvustatud ikkagi liiga väikselt. 
Seetõttu tasub pisematest seeneosa
dest teha eraldi ülesvõtted, näiteks 
seelikust, eoslehtede struktuurist 
jne. Nii on ühte seeneliiki hea kirjel
dada vähemalt kolmest fotost koos
neva seeriaga: seen oma elupaigas, 
seene viljakeha ja selle iseloomulik 
detail (◊ 1–3). Selleks läheb vaja nii 
elupaiga kui ka makropildistamise 
oskusi.

◊ 2. Korallnarmiku viljakeha on haruli-
ne ja narmastega

◊ 5. Roheline kärbseseen (Amanita 
phalloides). Tegu on lihtsa liigifotoga, kus 
näeme küll kena seelikut, kuid viidet tema 
mükoriisataimele see pilt edasi ei anna

◊ 4. Punane kärbseseen (Amanita muscaria) võib moodustada mükoriisa kuus-
kede, kaskede ja mändidega. Peale tagaplaanil paistvate kuusetüvede annavad 
punase kärbseseene eelistustest aimu maapinnal lebavad kaselehed 

◊ 6. Noore rohelise kärbseseene kõrval 
lebab tammetõru, mis viitab tema 
mükoriisataimele 

◊ 3. Lähipilt selle seene vilja-
kehast aitab aga esile tuua eri 
kasvujär gus narmaid. Tegu on tera-
vuspanoraamiga kahekümnest kaadrist
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Tööjuhend

◊ 7. Soopilvikud (Russula paludosa) kasvavad eelkõige raba-
männikutes, kus moodustavad puudega mükoriisa. Pildil 
viitavad tema elupaigale turbasammal ja männiokkad

◊ 10. Õiekärbsed munevad sirmiku eoslehtede vahele

◊ 8. Tõmmuriisikas (Lactarius turpis). Teravuspanoraam seits-
mest kaadrist. Peegeldi abil on suunatud natuke valgust ka 
kübara alla

◊ 9. Maha kukkunud haavalehte 
hakkavad lagundama see-

ned. Seenehüüfe ja eoseid 
söövad omakorda hoog-

hännad 

◊ 11. Vasakpoolsel pildil oleva hariliku kukeseene (Cantharellus cibarius) välimus küll köidab pilku, kuid ei iseloomusta liigile 
omast viljakeha. Seevastu teisel fotol on tegu tüüpilise välimusega hariliku kukeseenega
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Kaudsed motiivid näitavad seo-
seid. Paljud seened moodustavad eri
suguste taimede juurtega mükoriisa, 
mis omakorda ühendab hulga taimi 
üheks eluvõrgustikuks. Paraku asub 
see põnev seenjuur pinnases peidus ja 
otseselt on seda pildil keeruline näi
data. Siin aitavad välja kaudsed motii
vid. Näiteks saab seene ja taime seo
seid tuua esile fotoga, kus peale seene 
on mõni objekt, mis viitab temaga toi
tumissuhtes olevale taimele (◊ 4–6).

Seened koos putukatega. Putukaid 
ja seeni ühendab peale kitiinkesta ka 
põimunud elukorraldus. Seega pole 
ükski seenelugu täiuslik ilma putu
kaid kajastamata. Seente viljakeha on 
toiduks seenesääskede ja mitme kärb
se vastsetele, eoseid söövad aga hoog
hännad. Röövputukad käivad seentel 
omakorda saaki jahtimas. Kõik see 
väärib pildilugudes käsitlust (◊ 9–10).

Tüüpiline ja eriline vajab tähelepa
nu. Nimelt on seente viljakehad tun
duvalt varieeruvamad kui liblikate tii
vamuster või taimede õied. Seetõttu 
tuleb pilte valides hoolega kaaluda, 
kas vajame tüüpilise välimusega seent 
või tahame näidata nende muutlik
kust (◊ 11).

Kindlasti väärivad tähelepanu vilja
keha vanuselised muutused. Enamasti 
erinevad noor ja küps viljakeha ükstei
sest tuntavalt. Liiki iseloomustades on 
hea näidata mõlemat (◊ 12).

Seeni kohtame igal aastaajal. 
Üldjuhul seostub seenemaailm sügi
sega, kuid seeni võime leida nii keva
del, suvel kui ka talvel. Sestap on hea, 
kui fotol leidub kaudseid vihjeid pil
distamise ajale. Sügisele viitavad tava
liselt värvilised langenud lehed, talve
le lumi. Kevadel ja suvel on hea leida 
seene kõrvale näiteks mõni tuntud 
õitsemisajaga taim (◊ 13, 14).

Tee teravuspanoraami ja kasuta 
lisavalgust! Iga seenepildistaja võiks 
järgida kaht tehnilist nippi. Kui pil
distame viljakeha lähedalt, siis on 
sageli keeruline kogu seent fotol 
teravaks saada. Siin aitab teravus
panoraam: tuleb teha seeria üles
võtteid, kus iga üksikaader on tera
vustatud eri kaugusele. Igas üksik

kaadris peab teravalt olema viljakeha 
mingi tasapind ja üksikute kaadrite 
teravusulatus peab osalt kattuma. 
Nendest piltidest saab eriprogram
mide abil kokku panna ühe foto, kus 
seene viljakeha või tema detail on 
soovitud ulatuses terav (◊ 3, 8, 13).

Sageli ilmneb fotol seenekübarast 
tekkinud vari, mis peidab tunnuseid 
eoslehtedel ja/või jalal. Siis aitab, 

kui peegeldada mõne heleda pinna 
abil lisavalgust. Peegeldiks sobib iga
sugune neutraaltoonides hele pind: 
valge paber, valge riideese või foto
peegeldi. Nii saame teha nähtavaks 
detailid, mis muidu jääksid liialt 
tumedad (◊ 7, 8, 10). 
Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963) 
on bioloogid, mõlemad on pikka aega 
tegelnud loodusfotograafiaga.

◊ 13.  Limatünnik (Sarcosoma glo bosum) võib pehmel talvel hakata kasvama 
juba aastavahetusel. Ehkki vasakpoolse pildi andmefailis on kuupäev 10. jaa-
nuar 2014, ei erine foto kuigi palju sügisel või varakevadel tehtust. 
Nädala pärast hakkas aga lund sadama; terved lumehelbed on pildist teinud 
talvepildi (parempoolne foto). Kevadise lumesaju järel terveid lumehelbeid 
tavaliselt ei ole. See foto on teravuspa noraam üheksast kaadrist

◊ 12. Noore ja küpse soomusmampli (Pholiota squarrosa) viljakeha 

◊ 14. Enamasti kasvab limatünnik koos sinililledega (vasak pilt). Ent selleks 
ajaks, kui õitsema on hakanud jänese kapsas, on eosed limatünniku vilja-
kehast juba väljunud

Limatünniku fenoloogia pildis
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Reisikiri

Strandža looduspark on umbes Hiiumaa suurune ala Kagu-
Bulgaarias. Koos Türgi-poolse alaga on see ainus paikkond 
Euroopas, kust leiab pontilist taimestikutüüpi.

Tapio Vares

Sotši ümbruses, Abhaasias ja 
Gruusias ning Musta mere piir
konnas Türgis kuni Bulgaariani 

on levinud igihalja aluspõõsastikuga 
heitlehised metsad. Jäänuklik loodus
maastik, mida kunagi leidus laialda
selt ka mujal Euroopas, ent on jääajal 
hävinud.

Bulgaaria Strandžas 
on enim levinud igihal
jad põõsad pontose rodo 
(Rhododendron pon
ticum) ja pontose näsi
niin (Daphne pontica). 
Harva kohtab harilikku 
loorberkirsipuud (Prunus 
laurocerasus) ja kolhi
se iileksit (Ilex col chica). 
Heitlehistest põõsastest 
on siinsele piirkonnale 
omased paarimeetriseks 
sirguv kaukaasia musti
kas (Vaccinium arctos
taphylos) ja alusmetsa 
puukesena kasvav harilik 
mispel ehk astelpihlakas 
(Mespilus germanica). Puudest valit
sevad mitmesugused tammed ja ida
pöök (Fagus orientalis).

Taimematk loorberkirsipuude 
orgu. Alustasin reisikaaslasega retki 
Strandža lääneosast Malko Tarnovo 
ümbrusest. Kohe Tarnovo lääneser
vas tõuseb kummaline eikuhugi viiv 
lai asfalttee Daskalite mäe nõlvale. 
Vaade avardub üle tüüpilise Strandža 
maastiku: madalad järskude kuristi
kega mäed, kaetud heitlehiste met

sadega. Ikka eeskätt idapöök ja tam
med. Idapöök on Kaspia Hürkaania 
(Hirkani) metsadele, Kaukaasiale 
ja PõhjaTürgile iseloomulik liik, 
mis Euroopas on levinud vaid Ida
Bulgaarias ja Krimmis. 

Nõlvadel pakuvad vaheldust võõr
liigi musta männi (Pinus nigra) lai
gud. Strandža ainus looduslik okas

puu on jugapuu, seegi kasvab vaid 
paaris kohas. 

Daskalite mäenõlv pakkus suu
repärast esmatutvust Strandža loo
dusega. Esmalt jäi silma lehtmetsa 
puurinne: idapöögid, austria tam
med (Quercus cerris), ungari tam
med (Q. frainetto) ja kohalik kivitam
me variatsioon, mida peetakse eraldi 
liigiks: Quercus polycarpa. Oli aprilli 
keskpaik ja pöögid hakkasid parajasti 
lehte minema. 

Päikeselises alusrindes leidus kol

lastes õites kirsskontpuud (Cornus 
mas), idavalgepööki (Carpinus orien
talis), üheemakast viirpuud (Crataegus 
monogyna) ja mispleid (astelpihlakaid). 

Igihaljaid väikesi põõsaid jagus 
kahte liiki: torkav ruskus (Ruscus acu
leatus) ja pontose näsiniin. Sedasorti 
näsiniin tekitas iseäranis rõõmu: esi
mene pontiline igihaljas liik oli leitud! 
Enamasti on see näsiniin põlvekõrgu
ne, ent hakkab suurte laiade läikivate 
lehtede tõttu hästi silma. Parasjagu 
olid põõsail puhkenud esimesed õied. 
Sellised rohekaskollakad ja üsna taga

sihoidlikud.
Metsa all õitses hulganis

ti lilli: siniste õitega keeru
lill (Trachystemon orien
talis), mandelpiima
lill (Euphorbia amygda
loides) ja punalillade 
õitega varretu priimula 
(Primula vulgaris ssp. 
rubra). Peale selle tuli
kad ja hammasjuur.

Maanteepervel tu 
mendas isemoodi 
põõsas. See on verev 
tuliastel (Pyracantha 
coccinea). Taas üks 
pigem idapoolse levi
kuga liik, kelle pea
mine levila Strandžas 

jääb just Malko Tarnovo ümbrus
se. Järgmisel päeval nägime tuliastla
põõsaid linnast kirdes teeservas õige 
palju. Igihaljad põõsad olid talvest 
üsna pruuniks räsitud. Nende iluaeg 
saabub õitsemisega, eriti kaunid on 
nad sügisel ja talvel, kui kubisevad 
oranžpunastest viljadest.

Ja siis tulid kiviroosikud (Cistus 
sp.). Esialgu mõni kribal puhmas. 
Seejärel aga avanes Daskalite mäe 
lõunanõlval terve kiviroosikute väli, 
sekka silmasime siniseid kobarhüat
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sinte. Kohe tekkis tunne, justkui vii
biks me ehtsas lõunamaises võsas − 
Kreeka früüganas või gariigis. Seal 
on säärased kääbuspõõsastikud väga 
levinud. Kiviroosikute levila põhja
piir kulgeb KaguBulgaarias. Põõsad 
olid talvest üsna pruuniks muutunud 
ja õiteilu polnud veel kahjuks loota. 
Nii ei teadnud ma, kumma liigiga on 
tegu: kas Cistus incanus või Cistus 
salviifolius. Salveisarnased lehed näi
sid viitavat viimati nimetatule. 

Teisel pool, Propada ojakuristiku 
põhjas, silmasime puhkevate pöö
kide vahelt läigatamas taas mida
gi igihaljast. Suundusime ootusäre
valt allapoole ning peagi olime tõe
lises Strandžas – Kaukaasia loodus 
Euroopas! Noorte siidlehtedega ida
pöökide lapilised silehallid sambad 
ja aina loorberkirsipuud. Läiklehine 
tihnik piki kividelt sulisevat oja, tüka
ti ka pea kohal veerudel. Kõrgus pea
miselt kaks, aga ka kuni kolm meetrit. 
Muuseas, harilikku loorberkirsipuud 
leidub Euroopas harva ka väljaspool 
Strandžat: Bulgaarias Stara Planina 
mäestikus ja KaguSerbias. 

Kuid see polnud sugugi kõik. 
Järgmisena kohtasime ligi paari meet
ri kõrgusi laiuva kasvukujuga kolhi
se iilekseid. Okstel leidus veel mõni 
mullune vili, mille ma kodus maha 
külvamiseks kaasa korjasin. Neid 
noppides avastasin, kui palju eri
neb see liik Euroopa ehk teravalehi
sest iileksist (Ilex aquifolium). Oksi 
võis vabalt läbi peo tõmmata, leh
tede astlad polnud sugugi torkivad. 
Muide, kuni 1990.  aastate alguseni 
Bulgaarias neid kahte liiki ei erista
tudki, Strandža omaette asetsevaid 
iileksipopulatsioone peeti Euroopa 
iileksiteks. 

Kolhise iileksite naabruses klam
merdus järsakule väikesi põõ
said. Need osutusid Ruscus hypo
glossum’iks. Erinevalt torkavast rus
kusest on tema niiöelda lehed ehk 
kladoodid ehk muundunud varred 
palju lopsakamad, 2–3 cm laiused ja 
üle 2 cm pikad. 

Ülaveerudel lisandus pöökidele 
idavalgepööki, austria tamme ja kivi
tamme, õissaart ja misplit. Silma jäi 
pontose näsiniint, keerulilli, Strandža 

tavalisimat sõnajalga karvikastel
sõnajalga (Polystichum setiferum) ja 
arutul hulgal ümaralehiseid alpikanne 
(Cyclamen coum). Alpikannide õitse
aeg oli kahjuks juba läbi. 

Rändasime Strandžas veel kaks 
nädalat, ent sellist loorberkirsipuu
orgu nagu Propada ojakuristik roh
kem ei leidnud. Loorberkirsipuu ja 
iileksi nigelaid võsusid nägime hil
jem üldse veel vaid korra, Marina 
jõe kaitsealal. Seda paika kutsutakse 
looduslikuks botaanikaaiaks ja seal
se loodusraja nimigi kõlab paljuluba
valt: viimase jääaja eelse Euroopa elav 
muuseum.

Strandža kõige suuremad kolhise 
iileksid kasvavad aga Malko Tarnovost 
põhjas Sredoka reservaadis. Seal kus
kil varjatud orgudes sirguvat nad suisa 
kuue meetri kõrguseks ja tüved on 
kuni käsivarrejämedused.

Tutvus looduspargi sümbolpuu-
ga. Mitme igihalja lehtpõõsaliigi kõr
val on üks Strandža looduspargi loo
dusaare ja sümbol Hartwissi tamm 
(Quercus hartwissiana). Bulgaarias 
kutsutakse teda Strandža tammeks. 

Hartwissi tammega on isemoo
di lugu. Väidetavasti on see nüü
disliik identne enne jääaega, Plio

|709| 

Jo
on

is
tu

se
d:

 T
ap

io
 V

ar
es

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



54             EESTI LOODUS  OKTOOBER 2016|710|  

tseeni ajastul levinud Quercus 
roburoides’ega. Siiski tundub näiteks 
Kreetalt leitud kümne miljoni aasta 
vanune kivistunud tammeleht täna
päevasest Hartwissi tammest mõneti 
erinev. Pealekauba olevat tegu nüüd
se kivitamme (Quercus petraea), 
karvase tamme (Q. pubescens) ja 
meie koduse hariliku tamme esi
vanemaga. 

Stranža sümbolliigi levila hõlmab 
praegusajal Kaukaasia ja Türgi ning 
vaid mõned paigad KaguBulgaarias 
Strandžas. Ta nõuab sooja ja niisket 
kliimat, asustades siin seega just jõge
de kaldaid. Kuid on ka väiksemalehi
ne vorm, kes kasvab kuivematel lub
jakivinõlvadel, eeskätt Strandža lää
neosas.

Selle liigi lehtedel on iseloomuli
kud korrapärased hõlmad nagu kivi
tammel, aga lehe alus on tiivakestega 
nagu harilikul tammel. Õigupoolest 
on Hartwissi tamme lehed neist 

mõlemast ilusamad, kujult täidla
sed, madalate hõlmadega, läikivad ja 
üpris suured: pikkus 12–15  cm. Üks 
kindlamaid viise looduses Hartwissi 
tamme leida on minna Kosti külast 
paar kilomeetrit läände Püha Iliase 
kabeli juurde, kus kasvab neliteist 
selle liigi isendit.

Koht oli tore. Niiske ja lopsa
kas puisniit laialehiste puude rüh
madega: ühelt küljelt piiras seda 
mäejalam, teiselt poolt krõgiseva
te konnadega Veleka jõe pais. Ent 
vägevate Hartwissi tammede sekka 
jagus ka teisi põliseid puid. Näiteks 

võimas austria tamm, nagu tões
tasid maas lebavad pruunid saki
lised lehed, samuti teravaviljalised 
saared (Fraxinus oxycarpa). Peale 
nende leidus põldjalakaid (Ulmus 
minor), valgepööke, viirpuid jne. 
Igihaljastest taimedest võis näha 
torkavat ruskust ja luuderohtu.

Kabeli lähiümb
ruses polnud siiski 
kahtlust: siin kas
vavad Hartwissi 
tammed. Maapind 
oli täis mulluseid 
pruune lehti, tegin 
paarist päevikusse 
jäljendi. Pea kohal 

puhkesid puudel esimesed noored 
ümartäidlased lehed. Väga omanäo
lised, täiesti omaette tammeliik tõe
poolest!

Vanim tamm on seal neljasaja
aastane: too raugastuv puu on pii
ratud eraldi aiaga. Kuna alal kar

Pirinis asub Strandža kõige külluslikum puis-eerikate (Erica arborea) kasvuala

Reisikiri

Kummaline, et loodus võib 
ühes kohas olla nii pillav, samas 
teises paigas ei silma isegi ühte 
eerikataime. 
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jatatakse loomi, siis pole ilmselt 
loota selle haruldase liigi järelkasvu: 
esimesed puuhakatised pistetakse 
kohe armutult nahka.

Pirini õitsvad puis-eerika väljad. 
Üks Strandža eripära on siin oma 
levila põhjapiiril kasvav puiseerika 
(Erica arborea). Oma nõeljate peen
te lehtede poolest meenutab see liik 
eemalt pigem õhulist kadakat. Ent 
väiksed valged õiekellukad ei jäta 
kahtlust: kes muu, kui kanarbikuli
ne. Siin kandis kasvab ta vahel koos 
kanarbikuga, kes Bulgaarias ongi 
levinud vaid selles piirkonnas.

Ühel päeval võtsime ette jalgsi
retke Kostist kirdekaarde Pirinisse, 
kus asub Strandža kõige külluslikum 
puiseerikate kasvuala. Teekonnal 
tõmbasime hinge idapöökide all. 
Nende lopsakaks paisunud lehte
dega võrade all saime varjuda päi
kese eest. 

Samas teeserva kuristikus tume
rohetasid kummipuulaadsed ponto
se rodod. Ka üleval nõlval tumendas 
rodopõõsaid. See Euroopa haruldus 
ei ole levinud kõikjal, vaid üksnes 
Strandža looduspargi idapoolses 
osas; ranniku lähedal neid ei leidu. 
Rodode vahel, veel noores heledas 
õrnrohelises lehealges kivi ja aust
ria tammiku all oli aga nõlv täis 
kanarbikke ja puiseerikaid. Milline 
huvitav kooslus: kanarbikud, eeri
kad ja rodod! Eerikaid jagus ka 
nõlvast alla tammikusse, kuid seal 
sügavamas varjus olid nad kidura
võitu. Puiseerika on ilmselt üpris 
valgusnõudlik taim.

Mõne aja pärast jäi ette üks võsas
tuv tammepuisniit misplipõõsas
te ja kiviroosikutega. Kaks eerika
põõsast oli ka, kõrgem mulle lõua
ni. Mõlemad põõsad õitsesid. Peagi 
kohtasime eerikaid juba lausali
selt. Teepervi täitsid siin haljas
te eerikapõõsaste valevad pitsilised 
õitepilved, mis levitasid omapärast 
mõrkjat aroomi. Olime tulnud aasta 
kõige õigemal ajal: aprilli keskpaik 
on Strandžas eerikate iluaeg.  

Idas, õissaarte (Fraxinus ornus) 
vahelt, avanes vaade Papia mäekoo
nusele, mis kerkib merepinnast 501 

meetri kõrgusele. See on kunagi
ne vulkaan, mida reedab välimuski. 
Papia nõlvul asuvad Strandža pea
mised laialehise fillüürea (Phillyrea 
latifolia) kasvualad, luues seal vahe
merelisi makjakilde.

Järgmisel hommikul tipnes eeri
karetk 294 meetrit üle merepinna 
küündiva Djado Valtšo mäega. See 
oli üksainus tihe õitsev eerikapad
rik, millest kerkisid harvad tammed. 
Kuid sellega sai eerikapidu järsult 

otsa. Edasisel teekonnal kadusid nad 
ruttu ja algasid misplipõõsastikuga 
tammikud. Kummaline, et loodus 
võib ühes kohas olla nii pillav, samas 
teises paigas ei silma isegi ühte eeri
kataime. Igatahes olid Pirini eeri
kamäed üks meie reisi tippe. Kõige 
õielisem ja lõhnavam ning küllap ka 
kõige ilusam matkatee. 

Tapio Vares (1976) töötab Hiiu Lehe toi-
metuses, kirjutab looduslugusid ja joo-
nistab. 
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Tavalisimad Strandža pargi pontilise taimestikutüübi taimed: idapöök (Fagus 
orientalis), Hartwissi tamm (Quercus hartwissiana), kolhise iileks (Ilex colchica) ja 
pontose näsiniin (Daphne pontica) 
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Matkarada

Pangodi järv on Tartumaa inimeste seas populaarne puh-
kepaik. Pole ka ime, sest järv jääb poolele teele neile, kes 
siirduvad Tartust lähima kuurordi ja hinnatud puhkusepai-
ga Otepää poole. Kui suvisel ajal köidab rahvast peamiselt 
soe järvevesi, siis teistel aastaaegadel ei tasuks paika samuti 
unustada: järve kallastel kulgeb kaks lihtsat matkarada.

Helen Külvik

Pangodi järve ümber loodi 
juba 1964. aastal maastiku 
kaitseala (◊ 1), et hoida Pan

godi järvestikku – Pangodit, Kivijärve 
ja Kodijärve –, neid ümbritsevaid mõh
nastikke ja Kodijärve parki. Ala asub 
Otepää kõrgustiku põhjaserval ja on 
seetõttu meeleolukalt künklik, luues 

kauneid, veelt peegelduvaid vaateid.
Pangodi maastikukaitsealal on hästi 

säilinud asustusstruktuur ja vahelduv 
maakasutus. Imeliste vaadete tõttu on 
siia kanti meeleldi rajatud suvekodu
sid, arvukalt on alles ka taluarhitek
tuuri näiteid. Juba vähemalt sajandi 
vältel on Pangodi ümbruses peetud 
kokkutulekuid ja suuri pidusid, loo
mulikult ka suplemas käidud.

Järved. Kõige suurema osa kaitse
alast, ligi 30%, hõlmavadki järved. 
Neist suurim on Pangodi järv 93 hek
tariga. Sügavust on järvel 3,9 meetrit, 
suurim sügavus ulatub 11,1 meetrini. 
Pangodi kaldajoon on hästi sopiline: 
mööda Tartu–Otepää maanteed sõi
tes võib vahepeal tekkida tunne, et 
paistab juba mõni teine järv. 

Pangodi järv on peaaegu kaks 
kilomeetrit pikk ja umbes 0,7  km 
lai. Keskosas ulatub pikalt järve 
Pikksaarenimeline poolsaar, 
mis jagab veekogu põhjapoolse
maks Väikejärveks ja lõunapoolse
maks Suurjärveks. Väikejärves asub 
järve suurim saar Väikesaar (0,3  ha). 
Teine, pisut väiksem saar, mis asub 
Suurjärve edelaosas, kannab Kivisaare 
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Populaarse Pangodi 
varjulised metsarajad

Vaade Pangodi järvele selle kaguserva, Palumägede kohalt
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nime. Suurjärve kagusopis paiknev 
Hurda laht on vaid kitsa kaela kaudu 
Suurjärvega ühendatud ning lõuna
osas olev Mudalaht nüüdseks järvega 
ühenduse kaotanud. 

Pangodi järvest veidi lõuna pool 
asub 16,4 hektari suurune Kivijärv 
ning sellest lääne pool 3,4hektarine 
Kodijärv.

Loodusala ja pargid. Maastiku
kaitseala sees paikneb omakor
da Pangodi loodusala (Natura loo
dusala). Selle raames on kaitse all 
Pangodi kui rohketoiteline järv ja III 
kaitsekategooria kalaliigi vingerja 
elupaigad. Veel on maastikukaitse
alal kaks parki: Pikksaare parkmets ja 
Kodijärve mõisapark. 

Kodijärve park on keskmise liigi
rikkusega park, mis laiub 4,8 hekta
ril. Algupärast regulaarset kujundust 
koos sirge pärnaallee ja lehtlaga siit 
enam ei leia, vaid esiväljakul on veel 

aimata kunagisi terrasside tasapindu 
ja säilinud on ümmargune sissesõi
dutee. 19.  sajandil parki värskenda
ti ning muudeti vabakujunduslikuks, 
pöörates tähelepanu mõisa südant 
ümbritsevale maastikule laiemalt ja 

kujundades vaateid ümberkaudsetele 
järvedele [1].

Kõrgel künkal Kodijärve kal
dal paiknev Kodijärve mõis on raja
tud 17.  sajandil. Alates 1856.  aas

tast kuni võõran
damiseni oli mõis 
von  Ackermannide 
omanduses. Oma 
nüüdse kuju ja ilme 
on kahekorruseline 
peahoone saanud 
20. sajandil, kõrval

hoonetest on säilinud mõni üksik. 
Praegu asub hoonetes erihoolekan
deteenuseid pakkuv Kodijärve Kodu.

Kõvem matkaja võiks teha ümber 
Pangodi järve seitsmekilomeetrise 
ringi. See rada pole tähistatud, kõndi
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◊ 1. Pangodi maastikukaitseala

Pangodi järv
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Pangodi maastikukaitsealal on   
hästi säilinud asustusstruktuur ja 
vahelduv maakasutus.
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da tuleks mööda järve ümbritsevaid 
autoteid, aga vaated on kaunid igalt 
poolt. Tähistatud radu on Pangodi 
järve ääres kaks, mõlemal pikkust 
umbes kilomeetri jagu (◊ 2, ◊ 3).

Pikksaare poolsaarel asuv Pangodi 
telkimisala (◊ 2), kust matkarada 
alguse saab, asub otse Tartu–Otepää 
maantee ääres. Maanteel liikuja 
jaoks võiks see küll paremini mär
gatavalt tähistatud olla. Samas suviti 
ehk ongi hea, et see parkla ja ujumis
koht veidi teelt varjatud on, sest suvi 
meelitab siinsesse randa niigi väga 
palju rahvast. 

Pangodi telkimisala on terve puh
kekompleks: siin on mitme lõkke
kohaga telkimisala, varikatustega 
lauad ja pingid, käimlad, supelrand, 
riietuskabiinid ning vaimustav män
guväljak ja võrkpalliplats. Ka info
stende on mitu tükki, igal peal mitu 
kaarti ja päris palju teksti siinsete 
loodus ja kultuuriväärtuste kohta.

Varasügisesel pühapäevahom
mikul, mis ilma poolest meenutab 
pigem suve, käib siin ühes lõkkeko
has juba vilgas tegevus. Lõke tossab, 
vorstid pruunistuvad, päevitusriie
tes puhkajad samuti. Meie kambal 
kulub vähemalt tunnike, et tutvuda 
minu hinnangul ühe Tartumaa pari
ma mänguväljakuga. Siin on tege
mist nii pere pisimatele kui ka aktiiv
setele varateismelistele, kes saavad 
end proovile panna nn aktiivpuhku
se elementidel tasakaalu ja jõuhar
jutusi tehes. 

Aga nüüd Pikksaare matkarajale! 
Tee viib metsa vahele. On see nüüd 
metsapark või parkmets, kes seda 
täpselt teab, igatahes metsa ilme on 
sel puistul küll. Väidetavalt on siin
se pargi rajanud Kodijärve viimane 
mõisnik Arthur von Ackermann.

Poolsaare tipus, umbes poole kilo
meetri kaugusel suurest parklast ja 
puhkealast, asub järgmine puhkeala: 
Pangodi lõkkekoht. Siin on laudpin
gid varikatusega, kattega lõkkease, 
pingid, puude varjualune ja käim
la. RMK, kes hooldab kõiki siin
seid puhke ja matkarajatisi, hoiab ka 
vaateid järvele avatuna. Tundub, et 

Matkarada
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Pangodi telkimisalal jagub tegevust peaaegu igale ea- ja huvirühmale. Kiiduväärt 
on Kambja vallavalitsuse algatusel rajatud aktiivpuhkuse väljak

◊ 2. Pikksaare telkimisala ja matkaraja skeem

Tõus Palumägedesse samanimelise matkaraja alguses
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just siin on kalameeste meelis kohad: 
paik on vaikne, ent parklale piisavalt 
lähedal. 

Pangodi ongi tuntud väga hea 
kalajärvena. Kõige enam püütakse 
siit latikat, koha ja ahvenat, ent siin 
elab ka jõevähk. Nagu eespool mai
nitud, on Pangodi kaitse all vinger
ja elupaigana. Huvitaval kombel ei 
suudetud kaua aega vingerjat jär
vest katsepüükidel leida. Kinnitus, 
et vingerjas siiski Pangodis elab, tuli 
alles käesoleva aasta 21. septemb
ril, mil seirepüükidel leiti vingerjat 
nii Hurda lahe ühenduskanali kui ka 
lahe väljavoolu piirkonnast.  

Jõevähi seisund on Pangodi järves 
hea, isegi väga hea. Uuringute järgi 
vähi arvukus järves üha suureneb 
ja populatsioon on tugev [2]. Kaili 
Viilma sõnutsi on aga suurenenud ka 
jõevähi röövpüük.

Pangodi lõkkekohast suundub 
rada poolsaare teiselt poolelt tagasi 
parklasse. Natuke kahju, et rada ei 
kulge rannale lähemal, vaid pigem 
metsas. Tahaks ju järvele rohkem 
pilku heita. Tagasiteel näeme ära ka 
ühe siinse olulise kultuurimälesti

se: Vabadussõjas langenute mäles
tussamba. Lapsmatkajatele pakuvad 
rohkem huvi ja rõõmu krõpsuvate 
kupardega väikeseõiesed lemmalt
sad, rahvapärase nimetusega plõks
lilled või klõpsheinad. Praegu on just 
paras aeg nende küpseid vilju näppu
de vahel plõksutada. 

Palumägede matkarada asub 
Pangodi järve vastaskaldal, Muda
järve ja Hurda lahe vahele jääval 
poolsaarel (◊ 3). Sinna jõudmiseks 
tuleb sõita Kodijärve mõisani, kus 
praegu on hooldekodu, keerata sealt 
vasakule, sõita mööda paremat kätt 
olevatest Kodijärvest ja Kivijärvest 
ning keerata ühelt liivaselt künkalt, 
vaevumärgatava RMK viida juurest 
vasakule. Nüüd tuleb sõita üksjagu 
liivasel teel kuni parklani. 

Parklas on jälle kenasti kaart ning 
üsna hõlpsasti leiame üles ka mat
karaja alguse. Juba esimesed meetrid 
viivad järsult mäkke. Tõdeme rõõmu
ga, et see rada on rohkem matkara
ja moodi ning pakub ka veidi pinget. 
Tõuseme üsna kõrgele oositaolisele 
mäeharjale. Palumägedes, täpsemalt 
poolsaare keskel, asub kogu Pangodi 
MKA kõige kõrgem punkt (147,7 m). 

Palumägede ala koosneb moreen
kattega mõhnadest, kus suhteli
sed kõrgused ulatuvad 40 meetrini. 
Sellised kõrgused pakuks võimast vaa
det järvele, kui vaid seda metsa ees ei 
oleks! Aga Palumäed on üksiti siht
kaitsevöönd, seega mets jääb alles. 
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Matkaja meelespea
•	 Kaitsealal	 võib	 korjata	 marju,	

seeni ja muid metsaande.
•	 Lubatud	 on	 harrastuslik	 kala

püük.
•	 Üle	 50	 osalejaga	 rahvaüritus

te korraldamiseks tuleb taotle
da kirjalik luba kaitseala valit
sejalt (keskkonnaameti Tartu
Jõgeva regioon).

•	 Pangodi	telkimisalal	on	ruumi	
umbes 30 telgile.

•	 Pangodi	 lõkkekohas	 on	 luba
tud telkida kuni viie telgiga.

•	 Palumägede	 lõkkekohas	 on	
lubatud püstitada kuni 10 
telki.

Vaade järvele Pikksaare matkarajalt
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Kuna rada on paigu
ti muutunud üsna kit
sukeseks ja ebamäära
seks, pakub siinsel raja
lõigul lastele kõige enam 
põnevust jälgida ja pisut 
muretseda, kas me ikka 
oleme õigel teel. Oleme 
küll, ega siin väga eksida 
ei saagi. Siinseal on üksikud 
tagasihoidlikud suunaviidakesed 
(deminutiivi kasutamine on siinko
hal õigustatud). Isegi kui lähed kusa
gilt veidi valesti, siis olles enne kaar
ti vaadanud, tead, et järv jääb sinust 
vasakule ja õige pea peaks rada sinna 
alla vee äärde keerama. Nii sünnibki. 

Keerukohal muutub mets kuuse
metsast lopsaka ilmega männipuis
tuks, isegi üks kena liivik jääb silma. 
Palumäed ongi maastikukaitseala 
kõige metsasem osa, siin on lei
tud kasvamas kolm kaitsealust liiki, 
mis on iseloomulikud liivastele män

nimetsadele: harilik käokuld, võsu
liivsibul ja aaskarukell. 

Nüüd, kui rada kulgeb üsna järve 
kaldal ja suundub tagasi parkla 
poole, tahaks küll näha vaateid jär

vele. Aga on ainult võsa. Ehkki tege
mist on sihtkaitsevööndiga, ei tohiks 
see ometi takistada mõne kauni 
vaate avamist. Kui siia on juba kord 
tehtud matkarajad, siis võiks neilt ka 
midagi näha olla. 

Palumägede lõkkekoht. Olen juba 
leppinud, et  Palumägede matkara
ja kõrgpunktiks nii otseses kui ka 
kaudses tähenduses jääb järsk mäk
ketõus raja alguses, kui rada jõuab 
äkitselt metsa vahelt välja avarale 
lagendikule. Me kõik ahhetame, sest 
ei osanud oodata seda, mida näeme: 
imekaunis suurte kaskedega valgus
rikas lagendik otse järve ääres. See 
on Palumägede puhkekompleks, kus 
on lõkkekoht, katusega kaetud pin
gidlauad, grillikoht, käimla, suplus
rand ja telkimisplats. 

Siin on mingi seletamatu hea 
aura. Päike paistab, puud peegel
duvad vees, Läti rattaseltskonnast 
tossama jäänud grillahi levitab veel 
vorstilõhna. Me jääme siia mõnule
ma: üks ronib puude otsa, teine siru
tab end päikesepaistes nagu kuninga 

kõuts, kolmas uurib kaldaelustik
ku. Kuidagi ei taha ära minna. 

Peame mõnusa pikniku ja nau
dime Eestimaa sügist.

Tõrvatilgad meepotis. 
Kuna Pangodi järve ümbrus 
on nõnda kena ja järv asub 
üsna Tartu lähedal (25 km), 
on inimsurve, eriti ehitus

surve alale suur. Siia tahe
takse rajada nii suvilaid kui 

ka päriskodusid. Eriti tihe on 
asustus Pangodi külas ja selle 

lähiümbruses. 
Looduskaitsespetsialist Kaili 

Viilmale teeb muret asjaolu, et ini
mesed ei taha neile kuuluvate maade 
ilu teistega jagada, vaid püüavad 
seda hekkide taha peita. Just viimas
tel aastatel on piki teeservi rohkes
ti kuusehekke istutatud ning kulub 
vaid mõni aasta ja need hekid sul
gevad vaated järvedele. Eriti päeva
kohane on see Kodijärve ümbruses.

Sellised maastikupilti suures
ti muutvad tegevused on maasti
kukaitsealadel taunitud, kuid prae
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◊ 3. Palumägede matkarada ja 
lõkkekoht

Matkarada
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Foto: Arne Ader

Võsu-liivsibul, II kategooria kaitsealune 
taim, tunneb end Palumägede liivasel 
pinnasel koduselt
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gu veel otseselt keelatud ei ole. 
Seaduselünka püütakse küll kaotada, 
kuid kahju on Viilma hinnangul juba 
sündinud. 

Öeldakse küll, et ilu ei saa patta 
panna, kuid tundub, et siiski saab: 
kuusehekid sulgevad peagi vaade
te ilu teiste vaatajate eest, otsekui 
paneks kaane peale. Pangodi maas
tikukaitseala võlu seisnebki avatud 
vaadetes mosaiiksele kultuurmaasti
kule ja veesilmadele. Kui vaated sule
takse, ei jää palju järele. 

Igatahes on Pangodi maastiku
kaitseala oma veekogude, vaadete, 
lõkke ja telkimisplatside ning kahe 
matkarajaga Tartu elanikele ja teis
tele lõunaeestlastele mõnus päevast 
tegevust pakkuv sihtkoht. Siinsed 
matkarajad polegi mõeldud väsita
vaks retkeks või täitma üllast loodus
hariduslikku eesmärki, vaid „sobivad 
telkimisala ja lõkkekoha külastaja
le meeleolukaks jalutuskäiguks“ [3]. 
See on päris tabavalt öeldud ja selli
sena tuleks seda ka võtta. Meie saime 
väärt elamuse ja toreda pühapäeva. 
Soovitame! 

1.  Nutt, Nele; Paju, Maris (koost) 2012. Kodijärve 
mõisa park. – Abner, Olev jt (koost). Eesti 
pargid  2. Keskkonnaminis tee rium, muinsus
kaitseamet, Varrak: Tallinn: 434.

3.  Pangodi maastikukaitseala (Pangodi loo
dusala) kaitsekorralduskava 2014–2023. 
www.keskkonnaamet.ee/public/images/

banners/Pangodi_maastikukaitseala_kait
sekorralduskava.pdf.

3.  Valge, Piret jt (koost) 2015. Pangodi maasti
kukaitseala. /voldik/ Keskkonnaamet.

Helen Külvik (1975) on ajakirja Eesti 
Loodus toimetaja.
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Palumägede lõkke- ja telkimisplats on tunduvalt paremini rahva eest peidus kui 
Pangodi telkimisplats. Metsaselt matkarajalt tulnule on avanev vaade ootamatu ja 
lummav. Platsi eest kannab hoolt RMK
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Värske õhk ja kaunis loodus,
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Rocca al Mares

Leivategu, käsitöölaupäevad, toidupühapäevad, 
meisterdamised ja palju muud!

3.–14. oktoober TASUTA ÕHTUD kell 17–20!

Muuseum on avatud iga päev!
Uuri lisa: www.evm.ee
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Teravas, madalas suvelõpupäikeses sillerdab tume vesi – 
mätaspeade vahel. Nii kutsub rahvas selles Lõuna-Eesti 
maanurgas tarnamättaid. Kesksuvised sajud on jõudnud 
jõgedesse ja jäänud püsima rabadesse.

Juhani Püttsepp

Järvamaa sookaasikutes küünib vesi 
pahkluuni ja mõne sammuga vajud 
poole sääreni sisse – nii iseloo
mustab oma kodupaika fotograaf 

Ingmar, kui me Ahunapalu taga 14. sep
tembri ennelõunal autost välja ronime.

Kas pääsemegi Emajõe Suursoos 
sinna, kuhu oleme plaaninud minna?

„Ei tahaks küll rinnuni mülkas
se vajuda,“ käivad mõtted peas. „Küll 
mehed tõmbavad välja,“ lohutab tugev 
nöörikera seljakoti põhjas.

„Üts kotus om sääl, kos ma esiq 
kah pelgä,“ kõneleb me teejuht Urmas 
Kalla Mehikoormast. Läheme põlises
se paopaika, kus Ahunapalu rahvas 
end vägivaldsetel Rootsi sõja aegadel 
vaenuvägede ja röövlite eest varjas.

Emajõe Suursoo TagaTartumaal. 
Kidurate kaskedega mätlik lõputa 
väli, kus meelitavad, tõmbavad pilku 
üksikud kõrgemate puudega soosaa
red. Meelitavad, aga saartele pääseda 
polegi lihtne.

Ületame madalama metsaga kae
tud Obussaare, läheneme Luutsna 

kõrgematele puudele. Seal, kust saa
rele saaks juba kiviga visata, peatab 
meid soosaart ääristav, inimest mitte
kandev märesoon.

Üle rontidest purde. „Vaatan üle laia 
lageda sinavat metsaseina, raba teist 
kallast, kus kõrguvad üksikud soo
saared,“ kirjutab oma rabakirjanduse 
klassikaks saanud teoses „Tee vaiku
sesse“ loodusmees Edgar Kask. „Olen 
korduvalt tahtnud nende juurde, kuid 
see ei olegi nii lihtne, kui esialgu arva
sin. Suvel eraldab neid rabaservast 
õõtsik, millest üksi ei julgekski üle 
minna. [] Nii ongi need üksikud 
soosaared jäänud kaugeiks ja kätte
saamatuks. Kuid aastatega olen jõud
nud endale selgeks teha, et sinavad 
kaugused peavad jääma“ [1: 5–6].

Üks Eesti paigake
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Pärimuse talletaja Urmas Kalla Emajõe Suursoos Luutsna lähedal veesoont ületamas

Emajõe Suursoo
kui paopaik
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Urmas Kalla aga teab, kus paar 
vette visatud kaseronti aitavad mädast 
kohast üle Luutsnale. Selliseid sala
teid teadsid ka vaarvaarisad, kui nad 
soosaartele varjusid.

Saarel võis ellu jääda. Lemming 
Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe uurimis
töös „Võnnu kihelkonna kohanimed 
ja minevik“ [4] on Luutsna kohta öel
dud, et „seal mädasoos on varem küla 
elanikud end peitnud“. Obussaar on 
aga vanaaegne kindlus ja pelgupaik, 
millele „ligipääs olnud võimalik vaid 
palkide ja purrete abil“.

Obussaar on saanud oma nime 
hobustega õitsil käimise järgi. Vanal 
ajal oli seal ka ühe talu nurm.

Arstidest ja harrastusornitoloo
gidest Rootsmäede abielupaarile 

pakkus Võnnu pärimus erilist huvi, 
sest Lemming pärines sealt kandist, 
Rookse külast. Jutustajaid ikka leidus, 
1961–1963 talletatud uurimistöös on 
mainitud 5960 kohanime.

„Nakaq vai mõtlõma, et teno suu
saarile omgi taa rahvas pakku päsnüq 
ja nii pall’o vanaao mäletüisi alalõ hoit

nuq,“ kõneleb Urmas Kalla oma kodu
ses Võru murde suge metega Tartumaa 
keeles. Para ku pole kõige uuem aeg 
Ahuna palus rahvast niipalju hoidnud. 
Paar suitsu püsib veel ja küla kõige ela
vam paik on kalmuaed, kus vahel ikka 
keegi liigub, haudu korrastab.

Iga kühm kui pelgupaik. Ühel õigel 
põlisel külal on olemas nii külavainu, 
matusepaik, pühapaik kui ka paopaik, 
mõtiskleb Urmas Obussaare metsas, 
kus nüüd põdrad pikali sadanud haa
vapuid närivad ja sadade kaupa roni
vad nende lahutamatud kaaslased – 
põdrakärbsed.

„Kui soos vähegi on olemas kau
gemaid saari, kühme, siis on õhus 
ka jutte nendest kui pelgupaika
dest,“ kõneleb 80 Eesti soost ülevaa

teraamatu [2] kirjutanud geograaf Kai 
Kimmel. Rahvas varjas end ehk meel
samini külale lähematel ja vähem 
silmapaistvatel saartel? Näiteks 
Kanamatsi saartel Endla soostikus, 
mida lahutab kindlast maast vaid üks 
sooriba ja kuhu mindi peitu koos 
kanadega.

Viimaks pakkusid 
soosaared peidupai
ka metsavendadele. 
1955.  aasta sügisel 
hukkus Põltsamaa
lähedases Soosaare 
rabas peetud lahin
gus kaks metsa

venda, kes varjasid end 30 x 15 meet
ri suurusel maalapil, kuhu pääses vaid 
paadiga [3].

Obussaarel Emajõe Suursoos aga 
valitseb meie külaskäigupäeval vai
kus, kuni sellesse sekkub sügise esi
mese haneparve häälekas ülelend. 

1. Kask, Edgar 1977. Tee vaikusesse. Eesti 
Raamat, Tallinn.

2. Kimmel, Kai 2015. Eesti sood. Varrak, 
Tallinn.

3. Noormets, Tiit 2014. Eesti metsaven
nad 1944–1957. Dokumentide kogumik. 
Rahvusarhiiv, Tallinn. 

4. Rootsmäe, Lemming; Rootsmäe, Ilse 2016. 
Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. 
Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused  34. 
Eesti kirjandusmuuseum, Võro instituut, 
Tartu.

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.
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Obussaar ja selle püsielanik põdrakärbes 

Ühel õigel põlisel külal on olemas  
nii külavainu, matusepaik, pühapaik 
kui ka paopaik.
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Kuidas loodus toimib?

Tänapäeval on üha olulisem 
teada, kuidas ökosüstee-
mid toimivad. Näiteks klii-
mamuutuste tõttu tuleks 
õppida ennustama, milli-
seid tagajärgi toovad kaasa 
temperatuuri- või sademe-
režiimi muutused. 
Eva Sikemäe, Helen Agasild

Ökosüsteemi omadused mää
rab suuresti see, kes keda ja 
kuidas sööb. Seetõttu on 

viimase aja teaduses üha olulisema
teks märksõnadeks saanud süsiniku
ringe, toiduahela struktuur ning eri 
elustikurühmade mõju nende toimi
misele.

Viimasel kahel aastakümnel on nii 
vee kui ka maismaaökoloogid kasu
tanud ainete päritolu ja ainevoogude 
selgitamiseks üha laialdasemalt sta
biilsete isotoopide meetodit. Selleks 
analüüsitakse looduses tavalisemate 
keemiliste elementide, nagu süsini
ku, lämmastiku ja vesiniku eri mas
siarvuga teisendite (isotoopide) sisal
dust elusolendites ja nende jäänus
tes. Elementide isotoopkoostist saab 
analüüsida ka abiootilises keskonnas, 
näiteks vees sisalduva hapniku teisen
dite vahekorda. Nii saab leida vastu
se väga mitmesugustele teaduslikele 
küsimustele. 

Veekogude ökoloogias võivad sel
listeks küsimusteks olla näiteks mais
maalt pärineva (allohtoonse) orgaa
nilise aine tähtsus veeelustiku toi
dulaual, võrreldes veekogus toode
tud (autohtoonse) orgaanilise ainega, 
või biomanipulatsiooni, näiteks suur
te röövkalade lisamise või lepiskalade 
arvu vähendamise mõju toiduahela 
toimimisele – kuni väga kitsaste tee
madeni välja, näiteks konkureerivate 
zooplanktoniliikide toidunišid. 

Eeskätt ongi kõnealune meetod 
veekogude ökoloogias kasutusel sel
leks, et selgitada toiduahelat (vt sta
biilsete isotoopide meetodi kohta toi
duahela uurimisel ka Eesti Loodus 
2010, nr 12, lk 13 – toim). Seda laadi 
uurimisviisi eelis on see, et kõiki toi
duahela lülisid, pisimatest suurimate
ni, saab analüüsida ühe meetodiga – 
selle asemel, et sortida näiteks kalade 
magude sisu, puistata zooplanktoni 

toidu hulka eri suurusega toiduosa
kesi imiteerivaid helendavaid terake
si või määrata fütoplanktoni pigmen
te nende seedekulglas ning üritada 
saadud andmetest siis üldpilti kokku 
panna. 

Loobime molekule. Toiduahelate 
uuringutes rakendatakse eelkõi
ge süsiniku ja lämmastiku isotoope. 
Põhimõte on lihtne: sa oled see, mida 
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Kes keda Peipsis sööb? 
Stabiilsete isotoopide meetod veekogude toiduahelate uuringutes

◊ 1. Veekogu toiduvõrgustiku struktuur stabiilsete isotoopide meetodi järgi. 
Isotoopväärtus (arvud graafiku telgedel, tähistatud sümboliga δ, mõõdetud 
promillides) ei näita mitte raskema isotoobi tegelikku osakaalu uuritud aines, 
vaid selle osakaalu erinevust mingist kokkulepitud standardist. Mida kaugemal 
toiduahelas mingi elusolend paikneb – mida rohkem lülisid lahutab teda fotosün-
teesijatest, s.o taimedest ja vetikatest –, seda suuremas osakaalus leidub temas 
süsiniku ja lämmastiku raskemat isotoopi (δ13C ja δ15N suurenevad). Lämmastiku 
isotoopväärtuse järgi (püsttelg) on näha, et toiduahela alumistel tasemetel 
paiknevad fütoplankton ja suurtaimed (väikseimad δ15N väärtused), keskmistel 
tasemetel zooplankton ja põhjaselgrootud, ülemistel tasemetel paiknevad eri 
toitumistüübiga kalad, tippkiskja on röövtoiduline kalaliik (koosluses suurima δ15N 
väärtusega). Süsiniku isotoopväärtus (rõhttelg) toob lisaselgust, kes keda võib 
süüa, arvestades, et sööjal on see väärtus keskmiselt 1‰ suurem kui tema toi-
duallikal. Näiteks on näha, et pildil olevad kalaliigid hangivad oma süsiniku pigem 
planktonist (vasakul) kui põhjaloomadest (keskel) või suurtaimedest (paremal) 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



OKTOOBER 2016   EESTI LOODUS                    65

sa sööd. Laias laastus: mida kaugemal 
toiduahelas mingi elusolend paik
neb – mida rohkem lülisid lahutab 
teda fotosünteesijatest, s.o taimedest 
ja vetikatest – seda suuremas osa
kaalus leidub temas raskemat süsi
nikuisotoopi 13C võrreldes kergema 
isotoobiga 12C ja seda rohkem leidub 
temas raskemat lämmastikuisotoo
pi 15N võrreldes kergema isotoobiga 
14N (◊ 1).

Isotoopide sisaldust mõõdetak
se massspektromeetriga, kus ana
lüüsitav materjal muudetakse kõige
pealt kõrgel temperatuuril põletades 
gaasiks. Spektromeetri tööpõhimõtte 
alus on inerts: gaasimolekulid, mil
les on lisaneutron (rasked isotoobid) 
nõuavad rohkem jõudu, et neid nende 
lennutrajektoorist kõrvale kallutada. 
See võimaldab rasked ja kerged iso
toobid üksteisest eraldada.

Süsiniku isotoopväärtus (δ13C) 
muutub ühelt toiduahela lülilt ehk 
ühelt troofiliselt tasemelt teisele lii
kudes vähe (tarbijal on see keskmi
selt 1‰ võrra suurem kui tema toi
duallikal) ja selle järgi saab kindlaks 

teha uuritava olevuse energiaallika. 
Lämmastiku isotoopkoostis (δ15N) 
muutub rohkem (umbes 3,4‰) ja 
võimaldab juba täpsemalt selgitada, 
kus keegi toiduahelas paikneb.

Mõõtes eri elustikurühmade või 
liikide puhul ära nii süsiniku kui ka 
lämmastiku isotoopväärtuse, saab 
veekogu toiduvõrgustikku kujutada 
graafikul. Nii selguvad elustiku seo
sed ning energia liikumise rajad öko
süsteemis (◊ 1).

Mullu kevadel kaitses Eva Sikemäe 
Eesti maaülikoolis bakalaureusetöö 
„Peipsi järve toiduahela struktuur“, 
kus on kasutatud stabiilsete isotoo
pide meetodit. Peipsi järve elustik
ku on teadlased uurinud juba vähe
malt 1850. aastatest, kuid seni on veel 
vähe põhjalikke toiduahelauuringuid, 
mis hõlmavad korraga peaaegu kõiki 
toiduahela tasemeid. Kõnealuse töö 
eesmärk oli saada terviklikum üle
vaade Peipsi toiduahelast (sisuliselt, 
kes keda sööb, kust saavad eri elus
tikurühmad oma süsiniku). Töö val
mis osana suuremast teadusuurin
gust, mis selgitab järvede toiduahe
laid ja süsiniku ainevahetust. 

Varem pole Peipsi toiduahelaid 
stabiilsete isotoopide meetodil uuri
tud, seega sai bakalaureusetöö raames 
esmalt püstitatud üldisemad hüpo
teesid, et edaspidi selle teabe põh
jal tegelda edasi kitsamate teemade
ga. Kuna Peipsi on meie suurim järv 
(3555 km2), siis keskendus töö Peipsi 
Suurjärve (Peipsi kitsamas tähendu
ses, ilma Pihkvaja Lämmijärveta) 
avaosale.

|721| 

See tubli tupstundlatega tiivuline inimest ei himusta – tegemist pole mitte pistesääse, vaid surusääsega. Surusääskede vast-
sed elavad veekogude põhjasetetes; nende isotoopkoostis näitas, et Peipsi Suurjärve lõunaosas saavad nad ilmselt tunduva 
osa oma süsinikku Emajõe vesikonna kallastelt

Väike vesikirbuline Bosmina longirostris 
on üks meie järvede tavalisemaid zoo-
planktereid ja ilmselt tähtis lüli toiduahelas
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Kuidas loodus toimib?

Esimene hüpotees oli, et Peipsi 
Suurjärves toetuvad nii ben
tiline (põhjaelustik) kui 
pelaagiline toiduahel 
(avavee elustik) peamiselt 
fütoplanktoni primaarpro
duktsioonile. Nimelt on järvede 
uuringud näidanud, et peale vetika
te ja suurtaimede toodetud süsini
ku võib veeelustik tarbida ka muud 
päritolu, näiteks põhjasetteis tegutse
vate metaanibakterite toodetud süsi
nikku.

Teise tööhüpoteesi järgi iseloo
mustab Peipsi Suurjärve toiduahelat 
ruumilisus ehk see on järve eri osades 
erisugune. On ju Peipsi suur produk
tiivne järv, kus leidub väga mitme
suguse sügavuse ja sissevooluga osi. 
Kas ja kuidas need tegurid mõjuta
vad toiduahelaid, on praeguseks veel 
vähe teada.

Käised üles! Analüüsideks vajalikke 
proove koguti Peipsi Suurjärvest nel
jast proovipunktist 2014. aasta maist 
augustini üks kord kuus. Koguti seit
set laadi proove: põhjasete, avavees 
lahustunud orgaaniline aine, eriti 
peen orgaaniline hõljum (sh väik
sem fütoplankton), fütoplankton, 
zooplankton, surusääskede vastsed 
ja kalad. Esimesed neli rühma on toi
duahelate alguslülid: elutu aine, mida 
süüakse, või (fütoplanktoni ja sette
bakterite puhul) olevused, kes muu
davad elutu aine elusaks. Ülejäänud 
kolm rühma on juba tarbijad. Igas 
rühmas määrati isotoopkoostis, tava
lisemate kala ja zooplanktoniliikide 
puhul määrati see ka eraldi, et selgi
tada nende eluviisi ja rühmasiseseid 
suhteid.

Selgus, et teine hüpotees peab paika: 
surusääsevastsete ja bentostoidulis
te kalade (latikas) isotoopkoostis eri
neb tunduvalt järve lõunaosas, võr
reldes põhjapoolsemate proovipunk
tidega, mis olid omavahel märksa 
sarnasemad. Põhjusena võib oleta
da Suurjärve lõunaotsa suubuvat 
Emajõge. Jõest saabuv orgaaniline 
aine pärineb suurelt jaolt maismaa
elustikust (nn allohtoonne süsinik) 
ning satub toiduahelat pidi muu hul

gas põhjasettes elutsevate surusää
sevastsete ja setetest toitu tuhnivate 
kalade ninaesiseks.

Kõige enam erines toiduahe
la alguslülide isotoopkoostis järve 
eri osade vahel kevadel; suve jooksul 
pilt ühtlustus. Ilmselt võib põhjuseks 
pidada seda, et vegetatsiooniperioo
di jooksul muutub tunduvalt nii füto
planktoni hulk kui ka liigiline koos
seis järves – eri fütoplanktoni rühmad 

ja liigid võivad oma isotoopkoostise 
poolest tunduvalt erineda. Aga seda
gi, et just kevadise sulavee ajal kan
nab Emajõgi Peipsisse eriti palju alloh
toonset orgaanilise ainet, suve vältel 
see sissevool järkjärgult väheneb. 

Võrreldes toiduahela eri lülide iso
toopkoostist omavahel, saime kinni
tust ka esimesele hüpoteesile: Peipsi 
Suurjärves toetuvad nii bentiline 
(põhja) kui ka pelaagiline (avavee) 
toiduahel peamiselt fütoplanktoni 
primaarproduktsioonile. Teisisõnu, 
toiduks tarvitatakse põhiliselt seda 
orgaanilist ainet, mis on loodud jär
ves kohapeal ja hiljuti ega pärine 
vanadest põhjasetetest (nt metaa
ni lagundavate bakterite kaudu). Ent 
nagu öeldud, annab Suurjärve lõuna
osas märgatava osa ilmselt ka järve 
kandunud orgaaniline aine.

Zooplanktoni analüüs näitas, et 
taimtoiduliste zooplankterite toidu
lauale mahuvad põhiliselt vaid väik

|722|  

Peipsi planktonis suvel domineerivaid sinivetikaid perekondadest Gloeotrichia 
(ümarad kolooniad) ja Aphanizomenon (pulgakujulised kolooniad) näeb ka palja 
silmaga. Gloeotrichia kolooniad võivad kasvada 2–3 mm suurusteks (pildil oleva 
nõu läbimõõt on 10 cm). Zooplanktoni suu jaoks on need kaugelt liiga suur tükk. 
Aga kes neid siis sööb? Selgust toob stabiilsete isotoopide meetod

Sinivetika Aphanizomenon flos-aquae 
kolooniad mikroskoobi all

Kuidas loodus toimib?

Esimene hüpotees oli, et Peipsi 
Suurjärves toetuvad nii ben

(avavee elustik) peamiselt 
fütoplanktoni primaarpro
duktsioonile. Nimelt on järvede 
uuringud näidanud, et peale vetika
te ja suurtaimede toodetud süsini
ku võib veeelustik tarbida ka muud 
päritolu, näiteks põhjasetteis tegutse
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sed fütoplankterid; suuremõõtmeline 
fütoplankton (eriti sinivetikad) ei ole 
neile otseselt söödav ning läheb toi
duahelasse ilmselt surnud ja lagune
nud orgaanilise ainena bentilise ahela 
ja mikroobse lingu kaudu. Teisisõnu: 
langevad järvepõhjas elutsevate ole
vuste või avavees leiduvate bakterite 
ja muude mikroobide roaks.

Kõrgemaid tasemeid Peipsi toi
duahelas hõlmavad mõistagi kalad. 
Praeguseks on isotoopkoostist ana
lüüsitud kohal, haugil, ahvenal, sär
jel, rääbisel, tindil, kiisal ja latikal. 
Kinnitust leidis, et kaladest kõige 
kõrgemal tasemel ning ühtlasi kogu 
Peipsi toiduahela tipus valitseb 
röövkala koha. 

Uuring tõstatas hulga olulisi küsi-
musi Peipsi toimimise kohta. 
Maaülikooli teadlased tegelevad nen
dega edasi, kaasates isotoopuuringu 
kõrvale teisigi meetodeid. Üks ees
märk on täpsemalt selgitada alloh
toonse orgaanilise aine mõju Peipsi 
järve elustikule. Seda teemat käsitle
takse praegu laialt ja elavalt ka maa
ilma tasemel. 

Teine põnev küsimus on siniveti
kate roll toiduahelas. Peipsi suvises 
fütoplanktonis domineerivad potent
siaalselt toksilised (s.t aegajalt mürgi
sed), veeõitsenguid põhjustavad sini
vetikad (nt perekonnad Microcystis, 
Anabaena, Planktothrix), mis kuu
made suveilmadega on hukutanud 
suurel hulgal kalu. Kui zooplankto
ni toiduks on need liigid liiga suu
remõõtmelised, siis kes neid ikka
gi sööb, milliseid radu pidi liigub 
nende süsinik (nt toksiinid) toiduahe
las edasi? Lähiaastad toovad loodeta
vasti selgust. 

Eva Sikemäe (1991) on bakalaureuseõp-
pes õppinud hüdrobioloogiat Eesti maa-
ülikoolis, nüüd õpib Tartu ülikooli magist-
riõppes õpetajaks. Südamelähedased loo-
dus- ja keskkonnateemad on Läänemere 
eutrofeerumine, säästev tarbimine ja jäät-
metekke vähendamine, samuti ökosüstee-
mide seisund ja võõrliigid.

Helen Agasild (1976) on Eesti maaüli-
kooli limnoloogiakeskuse vanemteadur, 
uurib peamiselt toiduahelate toimimist 
järvedes.

Eesti, Latvija, Lietuva. 
Teedeatlas 1:430 000
Toimetanud Kadri Kurrel. 
Kujundanud Dan Mikkin, Brand 
Manual. Regio 2016, 40 lk

Baltikumi tee
deatlases on 
peale Baltikumi 

kaardi pealinnade kaar
did, iga maa kümne 
tähtsama vaatamisväär
suse lühitutvustus, asu
late vahemaade kilomeetrimaatriks, 
liiklusinfo, indeks ja Struve geodee
tilise kaare mõõdupunktid. Saame 
teada, et Eesti olulisimad vaata
misväärsused on Tallinna vanalinn, 
Lahemaa rahvuspark, Eesti kaevan
dusmuuseum, Kuremäe klooster, 
Narva linnus, Kõpu tuletorn, Panga 
pank, Pärnu linn, Suur Munamägi 
ja Seto talumuuseum Värskas. Kaart 
on Baltikumis reisijale igati käepära
ne ja usaldusväärne abiline.

Mälestusi eesti 
metsaloo radadelt
Koostanud Lembitu Twerdianski. 
Kullamaa kihelkonnamuuseum, Vali 
Press OÜ, 2016. 300 lk

Teosest leia
me metsa
t ö ö t a j a t e 

mä lestusi 20.  sajan
dist: Eesti metsa
meeste tegemistest 
KaugIda metsade 
hõlvamisel, metskondade loomisest 
pärast Vabadussõda, Teise maail
masõja ajast ja metsanduse olukor
rast pärast teist suurt sõda. Kõne 
all on ka tööd, sotsiaalsed suhted 
ja olukord metskondades 1950.–
1990.  aastateni, elu metsavahitalus 
1950–1960, metsameeste õppimi
ne ja õpetamine Tartus ja Luual, 
kohati pööraseks kippuv tudengielu, 
grotesksed juhtumid, mis tulenesid 
nõukogulikust elustiilist, jaht ja laul, 
teadusetegemine ja juhtimine.

Meenutused on kirja pannud 
metsateadlased Ülo Tamm, Ülo 

Erik, Malle Kurm, Heino Kasesalu, 
Heldur Sander, metsaülemad ja 
metsaametnikud Endel Heinleht, 
Juhan Tamberg, Tõnu Vaask, 
Ain Erik, Silvi Tarang, Lembitu 
Twerdianski, Aarne Mihk, Sirje 
Selart, Taimo Türnpu, Tõnu Kalmet, 
Jaan Tiivoja, Ilmar Soobik, Heino 
Paju jt. Raamatus on rikkalikult aja
loolisi fotosid Jüri Perelt ja autoreilt 
aastatest 1920–2000.

Teost on võimalik tellida koosta
jalt Lembitu Twerdianskilt epostitsi 
letarang@gmail.com, hind koos saa
tekuludega Eesti piires on 17 eurot.

Eesti geograafia seltsi 
aastaraamat, 41. köide
Toimetanud Arvo Järvet. Eesti geo-
graafia selts, 2016. 295 lk

Mullu 60. 
a a s t a 
päevani 

jõudnud geograa
fiaseltsi (EGS) aas
taraamatu järje
kordne köide sisal
dab uurimuslikke artikleid Eestist, 
mulluste olulisemate geograafia
sündmuste ülevaateid ja mälestus
artikleid EGSi lahkunud liikmetest.

Avaartiklis avaldab teaduste aka
deemia president mõtte, et teadus
seltsid ja õpetatud seltsid peaksid 
olema Eestis nähtavamad. Pikemad 
kirjutised käsitlevad Reo Kilbumäe 
ümbruse paleogeograafiat ja Kõnnu 
neoliitilist asulat, Matsalu rahvus
pargi maakasutuse muutusi, Eesti 
sademete ekstreemumite korduvus
perioode, Tallinna soojasaart, Purtse 
jõe reostamise lugu, geograaf Peeter 
Pätsi biograafiat ning meditsiinigeo
graafia 1960. ja 1970. aastaid. 

Järelehüüded on 2015. aas
tal lahkunud EGSi liikmete
le: Linda Poots, Uudo Pragi, Rein 
Tamsalu, Agu Kongo ja Vello Paatsi. 
Geograafiasündmustest meenuta
takse mitmesuguseid konverent
se, ilmunud kirjandust (nt Hiiumaa 
koguteos, pilveatlas, Kuusnõmme 
bioloogiajaama ajalugu jm), antakse 
ülevaade EGSi tegevusest jne. 
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Tiit Kändler

Ameerika füüsik Richard 
Feynman, üks teravmeelse
maid loodusteadlasi, ütles 

kunagi nõnda: kui tuleks valida, milli
sest avastusest anda teada inimestele, 
kes millegipärast on unustanud kogu 
teadusvaramu, siis oleks see idee, et 
aine koosneb aatomitest. 

Mõned kreeka teadlased olid 
selle peale tulnud lihtsalt loogili
selt ja empiiriliselt. Šotlane James 
Clerk Maxwell ja Viini juut Ludwig 
Boltzmann lõid ühes oma põlvkonna 
füüsikutega statistilise mehaanika – 
teaduse, mis, eeldades, et aine koos
neb molekulidest, suudab ennustada 
gaaside ja vedelike käitumist.

Kuid antiatomistid ei andnud alla. 
Nad ründasid seda ideed igast või
malikust küljest. Boltzmann, loomult 
labiilne, avaldas oma „Mehaanika 

printsiibid“ epigraafiga:
„Too esile, mis on tõde
Kirjuta sellest nõnda, et oleks selge
Kaitse seda viimse hingetõmbeni“.
Aastal 1906 lõpetas järjekordses

se depressiooni langenud Boltzmann 
oma elu paar päeva enne seda, kui ta 
pere saabus puhkuselt Triestes tagasi 
Viini. Aasta varem oli Albert Einstein 
tõestanud: Boltzmanni veendumus, 
et kõik molekulid, olgu suured või 
väikesed, käituvad ühe ja sama statis
tika kohaselt, on tõepoolest õige, ent 
Boltzmann ise ei olnud seda artiklit 
näinud. 

Õigeks osutus ka Boltzmanni avas
tus, et kinnistes süsteemides korras
tamatus (entroopia) kasvab. Oma idee 
tõestuseks konstrueeris Boltzmann 
mõttelise deemoni – mis on nüüd
seks saanud tema nime –, kes sule
tud gaasianumas istub seda poolita

va kile keskel augus ja jagab molekule 
kiiruse järgi: kiiremad paremale, aeg
lasemad vasakule. Keegi pole sellist 
olevust suutnud ehitada. Sellest joh
tub, et suletud süsteemis ei saa kor
rastatust suurendada ehk entroopiat 
vähendada.

Boltzmann lisas sellega energia 
jäävuse seadusele ehk igavese jõuma
sina võimatusele korratuse kasvu sea
duse. Mis ühtlasi näitab, et aeg pole 
pööratav. Kolmandaks termodünaa
mika alustalaks sai hiljem absoluutse 
nulltemperatuuri kättesaamatus, kuid 
see ei puutu praegu asjasse.

Kaks esimest aga küll. Ja seda ka 
ökoloogiliste süsteemide puhul ning 
nn looduskaitse korral. Igavese jõu
masina igatsus ning sinisilmne ette
kujutus, et suletud süsteemide kor
rapärasust saab suurendada ja aega 
tagasi pöörata, näikse kahjuks olevat 
paljude isegi ülemaailmseks muutu

Keskkonnamüüdid 
elatuvad toetusrahast

Saagu soo! Ja soo sai. Ochlawaha soo USAs Põhja-Carolinas taasloodi (pildil) mahajäetud põllumaast. Nüüd puhastab see 
vett ja pakub elupaika hulgale ohustatud liikidele. Kuid kas keegi on arvutanud kokku kahjud?
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nud ettevõtmiste taga. Üks selliseid 
ettevõtmisi on nn looduse taasta
mine: jõgede kunagise seisundi keh
testamine, märgalade taastekitamine, 
kui need on kas kuivendatud või tur
bast tühjendatud.

Viis põhilist keskkonnamüüti. 
Toetudes termodünaamika seaduste
le, olen veendunud, et:
1) elektriauto paiskab atmosfääri 

enam süsihappegaasi kui hea ben
siinimootoriga auto;

2) soode taastamine ei ole keskkon
nahoidlikum kui soode kuivenda
mine;

3) süsihappegaasi matmine hoidla
tesse ja kogumine võib õhku pai
sata rohkem süsihappegaasi kui 
mittekogumine;

4) soolise võrdõiguslikkuse kehtides 
sureb liik välja;

5) radioaktiivne kiirgus ei hävita liike, 
vaid isendeid.
Vähe sellest. Me ei tea mitte eales 

ja mitte kunagi, mis juhtub, kui lasta 
õhku Sindi pais või vabaks Ahja jõgi 
Taevaskoja kandis. Seevastu käib äge 
võitlus, kes saab Brüsselilt keskkon
namõjude uurimise raha: kas eraldi 
teadlased või ülikoolid. 

Sest, saage aru: kui Hollandis pole 
ühtegi sood, siis tuleb ju mõni taas
tada, ja mitte ainult Hollandis. Palun 
väga, lasku siis oma paisud õhku ja 
taastagu meri, nii nagu see oli sajan
dite eest!

Eesti paisud on meie esivanemate 
varandus, millega on loodud maas
tik, mis on küll poollooduslik, ent 
juba nõndaviisi meie keskkonna
nägemusse sättunud. Praegu oleme 
sattunud vandalismi, kus paise 
lõhutakse – tundub, et seda teevad 
röövkalastajad, kes igatsevad lihtsalt 
oma landi otsa vääriskalu. 

Miks ei tee keskkonnakaitsjad 
oma agaruses hoopis Sindi linna 
korda, selle asemel et paisu lam
mutada? Miks nad ei paranda ära 
Taevaskoja allavarisenud matkaraja 
osa? Mispärast nad ei taasta Valaste 
joa trepistikku, mis on „teadusliku“ 
projekteerimise tõttu alla varisenud? 
Ja miks on nad nõus puisniitude kor
rastamisega: milline vägivald loodu
se kallal!

Iga inimtegevust tuleb vaadelda 
algusest lõpuni. Kusagilt saab ju 
elektriautogi elektrit, ja kui see auto 
on mitu korda kallim tavalisest, siis 
peab selle ostja kokkuvõttes ka loo
dust enam saastama. Kuid seda täp
selt kokku rehkendada pole võimalik. 
Energia jäävus ja entroopia kasv on ka 
meie arvutitest kiirem. Ja mille arvelt 
needki ehitatakse?

Teisalt, mõni arvab, et kui põlde 
harida vaid loomadega, esiisade kom
bel, siis see loodust ei saasta. Pilt 
pole alati nii lihtne. Nii näiteks on 
USAs Lancasteri maakonnas elavaid 
amišeid peetud suisa rohelise eluvii

si kehastuseks. Nad ei kasuta auto
sid, vaid hobuseid, kellega harivad 
ka maad. Neil pole elektrit ega kodu
elektroonikat. Nad peavad loodus
lähedast eluviisi oma kristlikuks 
kohuseks.

Ent ometi kirjutas New York Times 
2010. aasta juunis, et just nende eluviis 
saastab Cheaspeake’i lahte. Sinna voo
lavad kariloomade sõnnikust pärit fos
fori ja lämmastikuühendid. Kariloomi 
peetakse pinnaühiku kohta lihtsalt 
liiga palju ja sõnnikuga ei käida õigesti 
ümber. Kuid amišid ei taha ametnike
ga tegemist teha, makse nad ei maksa 
ega võta vastu ka toetusi.

Veel viieteistkümne aasta eest käis 
halleluuja, et Eestis tuleks rajada roh
kem hüdroelektrijaamu: roheline ju! 
Nõnda kiire tuulelipupööre paneb 
mõtlema. Kas praegu oleme „looduse 
taastamise“ varjatud mõjud hoolika
malt läbi mõelnud?

Mäletan, et aastal 2010 rääkis 
Euroopa elupaikade foorumi eesistu
ja Andreas Baumüller Brüsseli roheli
sel nädalal, et „Vajame uut laadi loo
duskaitset, rahvuslik koguprodukt ei 
väärtusta elurikkust ja on seega iga
nenud näitaja”. Sama kehtib ka inim
arengu aruande kohta. „Kui miski on 
tasuta, pole see veel väärtuseta.” 

Samas hindas Deutsche Banki 
vanempankur Pavan Sukhdev, et 
ökosüsteemide vaesumisest tingi
tud majanduskaotused on kaks korda 
suuremad kui kliimamuutuse aastane 

Ludwig Boltzmann kinnitas, et aega pole 
võimalik tagasi pöörata. Siit on midagi 
kõrva taha panna ka looduskaitsjatel

Entroopia lammutab vanu veskipaise vääramatult nagunii, kas on vaja talle suure 
rahaga takka aidata? Kohila vesiveski ja veskipais Keila jõel, ehitatud 1875
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maksumus, ulatudes aastas 2–4,5 tril
joni USA dollarini, aga kliimamuutu
se hind on 1,7 triljonit dollarit. 

Siit tuleneb loomulik vajadus teada, 
kui rikas, kui paljutahuline elu uuri
tavas paigas üleüldse olla võiks. Raha 
ei saa olla lõputult, et kõiki ohustatud 
liike kaitsta. Varem või hiljem ei jää 
üle muud, kui hakata hindama, millist 
väljasuremisohus olevat liiki on mõt
tekam hoida. Looduskaitsjatel on vaja 
harjuda selle mõttega, mida arstid on 
lahingu ohvrite puhul praktiseerinud 
alates Napoleoni sõdadest triaaži nime 
all: kui kõiki haavatuid ei ole võimalik 
päästa, päästkem siis need, kel on suu
rem lootus ellu jääda. Või, kole lugu 
küll, kes on tähtsamad. Küüniline, 
kuid äärmuslikes oludes vältimatu.

2011. aastal laiendasid eesti öko-
loogid Meelis Pärtel ja Martin Zobel 
ökoloogia uurimisvaldkonda, tuues 
käibele tumeda elurikkuse mõiste. 

Ökoloogid on liigirikkust ehk elu
rikkust määratlenud nõnda, et see on 
antud alal elavate taime, looma või 
mis tahes teiste eluslooduse liikide 
arv. Lähed metsatukka või raba äärde, 
loed seal kohatud liigid üle, ja on 
selge, kui suur on kohalik elurikkus.

„On võimalik määrata kindlasse 
liigifondi kuuluv liik, mida koha peal 
ei esine. Me kutsume seda kokku
lugemata hulka „tumedaks elurik
kuseks”. Puuduvate liikide uurimi
ne on ökoloogias haruldane, esineb 

vaid üksikuid erandeid. Kuid liikide 
puudumine võib pakkuda teaduslik
ku huvi. See võib peegeldada loodus
kaitsjatele muret tegevaid kohalikke 
väljasuremisi,” on nad oma artiklis 
kirjutanud.

„Tume elurikkus“ on meie ökoloo
gide arvates kasulik mõte, et mõista 
elurikkuse mustreid. Igal ökosüstee
mil on oma nähtamatu evolutsiooni
line taust, selle tume elurikkus, mis 
lubab paremini mõista kohalikku 
elurikkust suunavaid protsesse. Isegi 
kui seda ei saa mõõta, vaid hinnata, 
on tume elurikkus vajalik, et mõista 
ökokoosluste käitumist. Tume elu
rikkus on vältimatu, et võrrelda elu
rikkuse olemasolevat hulka kunagise 
ja kadunuga. Samuti aitab tume liigi
rikkus hinnata, kui suuri jõupingutu
si tuleb teha mahakäinud ökosüstee
mi taastamiseks, või kas taastada on 
üldse reaalne.

Kaido Soosaar ja tema kollee-
gid on eri aastaaegadel ja eri pai
kades kogunud välitöödel õhuproo
ve ning mõõtnud seejärel nende 
gaasilist koostist tundliku gaasi

kromatograafiga. On ammu teada, 
et põhilised paigad, kust eraldub 
atmosfääri metaani, on märgalad. 
Dilämmastikoksiidi toodavad kõige 
enam aga kuivendatud ja osaliselt 
taastatud turbasood, turbarabad ja 
lammisood. Kogused ei ole suured – 
nii eritub looduslikest soodestraba
dest hektari kohta aastas sadakond 
kilo metaani ning kuivendatud soo
dest alla kümne kilo dilämmastik
oksiidi, seevastu okasmetsade pin
nastest neli kilo dilämmastikoksiidi.

Igasugune soode loodusliku vee
režiimi muutmine vallandab oluli
se kasvuhoonegaaside emissioo
ni – eri gaaside puhul erinevalt. 
Kasvuhoonegaaside heite suurene
mine ei ole küll nii tähtis, et sellis
test tegevustest hoopis loobuda, ent 
tuleb siiski hoolega nuputada, kus ja 
mida teha on mõistlik. Ja kas poleks 
mõistlikum piirduda olemasolevate 
kärestikujõgede ja soode kaitsega?

On selge, et Eesti Loodus tegi 
Vene ajal ära suure 
töö, et peatada 
meie sooderaba
de lauskuivenda
mine. Aga kui juba 
kord mets on peale 
kasvanud, miks siis 
seda hävitada ja 

paisata atmosfääri hulganisti kasvu
hoonegaase? See ju ometi kaasneb 
hulgalise fossiilkütuse tarvitusega, 
sõidukite kasutamisega, kui viidata 
vaid ühele asjale.

Eesti on õnnelik koht. Meil leidub 
soid, ja meil on ka paisutatud jõge
sid. Me teame, et soo ei ole inimese 
elupaik, kuid ta on siiski imetlusväär
ne, sestap ehitame sinna laudteid. Me 
teame, et paisutatud jõgi vajab kala
teid. Me teame, et inseneridel tuleb 
õppida neid ehitama. Kuid me peak
sime igal hetkel silmas pidama, et me 
ei saa suunata aega tagasi. 
Samal teemal:
1. Karofeld, Edgar; TriisbergUljas, Triin 

2016. Et jääksood looduses meid meenuta
ma ei jääks. – Eesti Loodus 67 (7): 518–523.

2. Kändler, Tiit 2016. Kes kaitseks inimest? – 
Eesti Loodus 67 (5): 390–391.

3. Kändler, Tiit 2016. Kuivalade kummaline 
vältimatus – Eesti Loodus 67 (7): 532–534.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Lancasteri amišite äpardus näitab, et pühakirjast ei pruugi tänapäeval loodushoiuks 
piisata. Pildil heinariisumine amiši kombel

Varem või hiljem ei jää üle muud, kui 
hakata hindama, millist väljasuremis
ohus olevat liiki on mõttekam hoida.
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Kas saastad või säästad loodust?
Lisa ainult pelleteid ja kõik muutub!

www.pelletikeskus.ee
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Triin Nõu

Harilik pohl (Vaccinium 
vitisidaea) on väike, 
5–25  cm kõrgune püsti

se varrega igiroheline puhmastaim. 
Lehed on nahkjad, mõlemast otsast 
ümardunud ja allakäändunud ser
vadega. Õied on kellukjad, värvu
selt valkjad kuni roosad. Taim õitseb 
maist juulini.

Harilik pohl on levinud peaae
gu kogu Euroopa, Aasia ja Põhja
Ameerika okasmetsades ja tundra
aladel. Jaapanis võib teda leida ka 
segametsadest. Pohlal on palju vorme 

ning üks alamliik, mida käsitletakse 
eraldi liigina – Vaccinium vitisidaea 
subsp. minor, mis on levinud põhja 
pool. Ta on väiksemate lehtede ja 
marjadega kui harilik pohl.  

Pohl talub nii kuiva kui ka märje
mat kasvukohta, kõige olulisem tin
gimus on talle piisav valgus. Eriti 
palju pohli võib kohata valgusküllas
tel raiesmikel või vanades hõredates 
männikutes, rabaservades ja männi
kutes. Vili on pisike mari, täisküpse
na punane. 

Pohla viljakandvus erineb aasta
ti, tavaliselt järgneb heale saagiaasta
le kehvem. Keskmiselt kümne aasta 

kohta on kolm väga hea, kolmneli 
hea ja kaks kuni neli kehva vilja
kandvusega aastat. Parimad pohla
metsad asuvad Eestis Nõval, Riguldis 
ja Vihterpalus, kus hektarisaak on 
400–1000 kilo. 

Looduses hakkavad seemnest 
arenenud pohlataimed vilju kand
ma alles 10–21 aasta vanuselt. 
Katsetingimustes kasvatatud pohla
seemikud viljuvad juba neljaaasta
selt. Põhiliselt paljuneb pohl maa
aluste risoomide abil. Ühest taimest 
arenenud põõsad jäävad maaaluste 
risoomidega väga pikaks ajaks seo
tuks ja nii võib üks taim laiuda sada
del ruutmeetritel. Laia taimevaiba 
teket soodustavad ka pohla juure
eritised ja surnud lehtedest leostuvad 
fenoolsed ühendid, mis pidurdavad 
teiste taimede kasvamist.

|728|  

Pohl koduaias

Pohli saab edukalt kasvata
da ka koduaias. Selleks tuleb 
pohlapeenar rajada päikese

paistelisse kohta. Peenrapõhi tasub 
katta kile või peenrakangaga, et väl
tida umbrohtu. Seejärel tuleb pee
nar täita väetiseta freesturbaga, 
kasta märjaks ja lasta enne taime

de istutamist kuni nädal vajuda. 
Taimed peaks istutama 20–30  cm 
vahedega. Kevadel enne kasvu 
algust kasta happelistele taimedele 
sobiva väetisega. Talveks kata pee
nar kuuseokstega, et kaitsta taimi 
lumeta külma talve ja kevadise päi
kese eest. 

Koduaeda sobivad kõige pare
mini Rootsi sordid ’Linnea’ ja 

’Sanna’. Eesti loodusest välja vali
tud viljakaid taimi paljundab 
Tartumaal Kambjas asuv Metsa 
talu. Taimi võib peenrasse tuua 
ka metsast. Sel juhul tasub mee
les pidada, et igale põõsale jääks 
külge 15–20  cm pikkune risoom. 
Välja kaevatud taimed tuleks mäh
kida märga samblasse, et õrnad 
juured läbi ei kuivaks. 

Pohli on 
mugav 

puhastada 
ja kasutada, 

sest nad ei 
määri käsi

ning üks alamliik, mida käsitletakse 
Vaccinium vitisidaea 

, mis on levinud põhja 
pool. Ta on väiksemate lehtede ja 

kohta on kolm väga hea, kolmneli 
hea ja kaks kuni neli kehva vilja
kandvusega aastat. Parimad pohla
metsad asuvad Eestis Nõval, Riguldis 
ja Vihterpalus, kus hektarisaak on 
400–1000 kilo. 

Looduses hakkavad seemnest 
arenenud pohlataimed vilju kand
ma alles 10–21 aasta vanuselt. 
Katsetingimustes kasvatatud pohla
seemikud viljuvad juba neljaaasta

Pohli on 
mugav 

puhastada 
ja kasutada, 

sest nad ei 
määri käsi

Pohlad purki!

Fotod: Triin N
õu

Tööjuhend
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Moosi ja teed. Pohlaõitest ja leh
tedest teed on eestlased joonud 
juba 19.  sajandil. Peamiselt pruugi
ti seda sisehaiguste, naiste, neeru 
ja põiehaiguste, köha, külmetuse, 
peavalu ja muude vaevuste korral. 
Tänapäevalgi on pohl tuntud ravim
taim. Tee tarvis tasub lehti või võrseid 
koguda varakevadel või hilissügisel, 
kui lehes leidub kõige rohkem kasu
likke toimeaineid. Pohlalehtedega 
pargitakse ka nahka. 

Enne 20. sajandit söödi pohli nii
sama, värskelt, või säilitati marju 
mee sees. Pohlade tähtsus suu
renes 20.  sajandi algul, kui hakati 
marju kokku ostma, et need linna
desse müüa. 1920.–1930.  aastatel 
müüdi pohli siseturul, samuti eks
porditi neid Saksamaale, Rootsi, 
Lätti ja Inglismaale. Nõukogude ajal 
osteti marju riiklike varumispunkti
de kaudu. Näiteks 1964.  aastal oste
ti kokku 190 tonni pohli. Pärast ise
seisvumist on kokku ostetud marjade 
kogus olnud aastas mõni kuni paar
kümmend tonni. 

Pohlakeedist hakati tegema alles 

20. sajandi algul ja seda hõrgutist ser
veeriti vaid pidulaudadel. 1920.  aas
tate lõpuks oli pohlakeedis tänu 

kokaraamatutele ja kokanduskursus
tele muutunud tavaliseks toiduks. 
Tänapäeval tehakse pohlast moosi, 
mahla, likööri, salateid, magustoi
te, mitmesuguseid hoidiseid, neid 
lisatakse kookidesse ja pirukatesse. 
Marjad säilivad hästi sügavkülmuta
tult või vee sees. 

Kuigi tänavu ei ole väga hea poh
laaasta, on veel võimalik korjata pii
savalt marju, et need koos õuntega 
moosiks keeta. Kes metsa ei jõua, sel 
tasub marju otsida turult. 

Triin Nõu (1986) on Eesti Looduse tegev-
toimetaja.
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Seljavenituspingid

Medifur OÜ, tel 646 3350, 506 7040
Kauplus on avatud uuel aadressil: Mustamäe tee 5, Tallinn

Maailma parim toidukuivati EXCALIBUR

Profiblenderid 3 HJ HUROM aeglane mahlapress

www.väetoit.ee

TOITU 
TERVISLIKULT! 

SELJAD KORDA!
www.medifur.ee

Medifur OÜ • tel 506 7040 • info@medifur.ee 
www.väetoit.ee

Õuna-pohlamoos
1,5 kg õunu
1 kg pohli
800 g suhkrut
1–1,5 klaasi vett

Puhasta ja pese marjad ja õunad. 
Kalla potti vesi, lisa tükeldatud 
õunad ja pohlad ning kuumu

ta, kuni poti sisu on kuum. Soovi 
korral võib kogu moosi püreesta
da. Lisa suhkur, sega läbi ja keeda 
madalal kuumusel, kuni õunad on 
pehmed. Vajaduse korral eemalda 
vaht. Pane moos purkidesse. 
Kes armastab vürtsikamat moosi, 
võib lisada jahvatatud kaneeli. Õunad 
võib asendada suvikõrvitsaga. 

Õitsvad pohlad maikuus ühel 
Jõgevamaa raiesmikul
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Suvi tuli tagasi 
34.–37. nädal

L
õikuskuu ilm oli suve kohta 
tükk aega üsna niru, täpselt 
taasiseseisvumispäevaks, 
20. augustiks, läks aga ilusaks 

ja jäi väikeste tõusude-languste-
ga selliseks ka mihklikuus. Näiteks 
11. september oli lausa suvesoe: 
temperatuur küündis mõnel pool 
isegi üle 24 ºC. 37. nädala lõpp tikkus 
juba hoopis jahedamaks.
Augusti keskmine temperatuur 
Eestis, 16,3 °C, vastas ilmateenistuse 
kinnitusel täpselt pikaajalisele kesk-
misele, vihma sadas aga lausa 160% 
normist: 133 mm. Alates 1961. aas-
tast on veel sajusem august olnud 
2008. a (166 mm), 1987. a (145 mm) 
ja 1978. aastal (139 mm). Kuu kõr-
geim õhutemperatuur mõõdeti 
21. augustil Viljandis (26,6 °C), mada-
laim 12. augustil Kuusikul (3,7 °C). 
Kõige rohkem sadas 29. augustil 
Kihnus: 54 mm. Päikesepaistetunde 
oli tavalisest ligi viiendiku võrra 
vähem (194,9 vs 234 tundi).

20.–23.08 Keskkonnaministeerium 
tutvustas Gruusia kolleegidele 
Eesti metsandust ja taasise-
seisvumisjärgseid metsandus-
reforme.

23.08 Eesti teadusagentuur korral-
das Tartus esimese loodustea-
duste huviringide juhendajate 
koolituspäeva.

Kroonika

|730|  

September oli seenekuu

Enamik korilasekalduvustega 
loodusesõpru oli tänavuse see
nesaagiga ilmselt üsna rahul, 

Eesti eri osades küll erineval mää
ral. Igatahes polnud meie loodusha
ridusasutustel raskusi uhkete seene
näituste kokkupanekuga. Siin saame 
mainida kõige suuremat tähelepanu 
pälvinuid.

Otsa tegid lahti TÜ loodusmuu
seum ja botaanikaaed, kus seenepäe
vad olid 7.–10. septembril. Sarja avas 
loodusmuuseumi uue hooaja esime
ne õhtu loodusteadlastega: teemal 
„Kus on seene kodu?“ rääkisid Mari 
Moora ja Teele Jairus, vestlust juh
tis Veljo Runnel. Järgmisel hommikul 
sõitsid soovijad Teele Jairuse ja Külli 
Kalamehe juhatusel Põlvamaale see
nemetsa. Leida suudeti mitmeküm
ne liigi võrra rohkem seeni kui mullu. 
Nendest pandi kokku näitus, mida sai 
kahel järgmisel päeval vaadata loo
dusmuuseumi seminarialal; seene
infot jagasid isa ja tütar Kuulo ja Külli 
Kalamees. Kuulo Kalamehe sõnul oli 
eksponeeritud kokku lausa 190 liiki. 
Samadel päevadel sai botaanikaaias 
tutvuda puudel ja kändudel kasvava
te seentega ja osaleda otsimismängus 
„Puuseente rada“.

Tartlased said veel teise seene
näituse: 13.–16. septembril Tartu loo
dusmajas.

Kõige pikemad seenenäituste 
traditsioonid on teadagi Eesti loo

dusmuuseumis Tallinnas: tänavu
ne sügisene väljapanek oli juba 54. 
Tähelepanuväärne on ka Tallinna 
näituse kestus: lausa kümme päeva, 
16.–25.  septembrini. Nii kaua vältav 
näitus eeldab muidugi eksponaatide 
pidevat uuendust. Nagu ikka, sai vaa
data nii söödavaid, mittesöödavaid, 
tinglikult söödavaid kui ka mürgiseid 
seeneliike. 

Ent peale seenerikkuse oli selleaas
tasel seenenäitusel lähema vaatluse 
all seente hoidistamine: vähe tuntud 
on tõsiasi, et sageli on seenemürgitu
se põhjus just valed seente säilitami
se võtted. Sestap juhiti tähelepanu eri 
viisidele seeni tallele panna ning anti 
ülevaade seni vähe tuntud, kuid hõlp
sasti äratuntavatest söögiseentest.

Seentega tegeldi ka kolmel muu
seumi Öökulli akadeemia loengu
õhtul. 8.  septembril rääkis folklorist 
Marju Kõivupuu seentest folklooris, 
15.  septembril Andrean Razumovski 
kultuurseente kasvatamisest ja nende 
tarvitusvõimalustest ning 22.  sep
tembril suundus seeneilma botaa
nik Tõnu Ploompuu. Peale selle olid 
nädalavahetustel kavas ringkäigud ja 
tööpäevade õhtutel kuraatoriga eri
programmid, lapsed said filminurgas 
nautida puhkehetki koos animafilmi
ga „Operaator Kõps“.

TÜ / Eesti loodusmuuseum / 
Loodusajakiri
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TÜ botaanikaaia otsimismängus „Puuseente rada“ tuli üles leida kakskümmend 
punase lipukesega tähistatud seent
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Selle lendorava kujutise on prügist 
meisterdanud Portugali seinakujur 
Bordalo II tänavakultuurifestivali 
„JJ-Street Baltic Session 2016“ raames

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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23.–25., 25.08, 02., 10. ja 17.09 
Ettevõtmisi Tartu loodus-
majas: linnalaager 1.–3. klassi 
õpilastele, pereõhtu täis 
mänge ja mängu; uue õppe-
aasta avaüritus; väikelaste 
loodushommik ning suur 
sügisene perepäev Tartu loo-
dusmajas.

24.–26.08 Pärlijõe ääres Raudsillal 
said kokku UNESCO 
Läänemere projekti (Baltic Sea 
Project) raames loodusvaatlusi 
teinud õpilased ja õpetajad 
Eesti koolidest.

25.08 Tallinna loomaaed tähistas 
loodushariduspäevaga oma 
77. aastapäeva.

25., 26.–28.08, 03., 10., 11. ja 16.–
18.09 Looduse Omnibussi 
sõidud Tallinnast: Kernu 
„Vanapagana“ etendusele, 
kolmepäevane retk mui-
nastulede ööle Kuramaale 
ja Liivi randa; vanausuliste 
juurde Kolkjasse ja Varnjasse; 
tuletornidesse ja Haapsallu 
Hannu Hautala näitusele; 
Lõuna-Eestisse ja Aluksnesse 
ning kolmeks päevaks Anne 
Kurepaluga Vidzeme maas-
tikele.

26.–27.08 Keskkonnaamet kor-
raldas Matsalu noore loo-
duskaitsja sügisseminari 
Läänemaal Puises.

27.08 Traditsiooniline muinastulede 
öö.

27. ja 29.08 TÜ loodusmuuseum 
kutsus huvilisi loodusretkele 
Lõuna-Eestisse, sh Väikesele 
Munamäele, ning tutvustas 
seminaril „Loodusvaatlused 
koolitöös ja huvitegevuses“ 
loodusvaatlusi kui üht õppe-
töö meetodit.

27.08 MTÜ Võivere Tuuleveski ja 
Väike-Maarja vallavalitsus 

Tänavune lillefestival: 
üks võit jäi koju, teine läks Lätti

Kaheksandat korda Tornide 
väljaku pargis korraldatud 
Tallinna lillefestival, mis avati 

20.  mail, sai joone alla 26.  augustil. 
Kokku oli aedu 31, neist 24 võist
lesid tänavu teemadel „Kired aias“ 
ja „Terrassiaed“, Eesti aednike kõrval 
lõid kaasa nende kolleegid Ungarist, 
Lätist, Soomest ja Saksamaalt.

Terrassiaedadest eelistas hinda
miskomisjon osaühingu Protective 
Coatings Contractor aiakunstnike 
Nataliya ja Marina Ludakova ning Jegor 
ja Anton Mikini „Kuninganna fantaa
siaaeda“. Kategoorias „Kired aias“ päl
vis võidu riialaste Sanita JaneDārzina, 
Andris Ozolsi, Ritvars Varkalise ja Ilze 
PirāgaGremze „Kirglik tants: rütm, 
sammud, pöörded...“

Rahvas valis oma lemmikuteks kaks 
terrassiaeda: maastikuarhitekt Maali 
Roometi „Linnamaaaed“ ja Kopli 
ametikooli aianduse eriala I lennu aia 
„Paus“.

 Parima kooli eripreemia anti 
Räpina aianduskooli terrassiaiale, 
mille oli rajanud Diana Vällo.

Tuleva aasta festivali teemad on 
„Pereaed“ ja „Monokroomne aed“.

www.kadriorupark.ee/
Loodusajakiri

Suvi oli sajune ja normist veidi soojem

Ilmateenistus avaldas 2. septemb
ril oma kodulehel põhjaliku graa
filise ülevaate tänavusest suvest, 

vt www.ilmateenistus.ee/2016/09/
suveulevaade/.

Saame teada, et keskmine tempe
ratuur oli 16,5  °C (norm 16,0) ja et 
poolsajandi jooksul on olnud 13 soo
jemat suve. Sademeid tuli 318  mm 
(norm 224  mm) – rohkem on sada
nud vaid ühel aastal. Sajuseim kuu 
oli august (133  mm, norm 83  mm), 
kõige kuivem kuu aga juuli (78  mm, 
norm 72  mm). Päike paistis tavali
sest tublisti napimalt: 726,5 vs 790,4 
tundi; veel vähem on päikest olnud 

11 aastal.
Kõige hullemad, tõsise üleujutuse 

toonud sajud olid 16. juunil ja 3. juu
lil Tartus, 10.  juulil Tallinnas ning 
28.  juulil Rakveres. Rahe pandi kirja 
10.  juunil ja 10.  juulil Tallinnas ning 
6. juunil Tõraveres, Jõgevamaal sadas 
samal päeval lumekruupe. 3.  juu
lil laastas LõunaEestit tugev äike
setorm, Vändra vallas tegi 15.  juulil 
kurja tornaado. Meeldivama poole 
pealt sai 12. augustil VäikeMaarjas ja 
23. augustil Vilsandil näha virmalisi.

www.ilmateenistus.ee / 
Loodusajakiri

 Lapsed Tartu loodusmaja pargis
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7. juulil Eesti lennundusmuuseumi vaatetornis Tartumaal: kohe hakkab sadama

Nataliya ja Marina Ludakova ning Jegor 
ja Anton Mikini „Kuninganna fantaasia-
aia“ puhul tõstis žürii esile ilusa mater-
jalikasutuse, puhta teostuse, huvitava 
lahenduse ja hea seotuse ümbritsevaga. 
Foto on tehtud jaanipäeva paiku
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Ratta ja autoparklad 
teevad rongireisi mugavamaks

Majandus ja kommuni
katsiooniministeerium 
on välja töötanud toe

tusmeetme, et parandada raudtee 
ühendust teiste transpordiliikidega. 
Toetuse abil saab ehitada või remon
tida raudteepeatuse lähedal asuvaid 
kergliiklus ja juurdepääsuteid, auto 
ja jalgrattaparklaid ning bussipeatu
si, rekonstrueerida raudteepeatuste 
hooneid ning paigaldada liiklusgraa
fikuid kuvavaid teabetahvleid.

Selleks et ühendada rongipeatusi 

teiste transpordiliikidega, annab KIK 
ligi 13 miljonit eurot, millele lisandub 
valdade omaosalus. Toetusraha on 
jaotatud 30 projekti vahel. Esimesena 
avati 30.  augustil pidulikult Saue 
39kohaline autoparkla ja 20koha
line jalgrattaparkla koos külgneva
te kergliiklus ja juurdepääsuteede
ga. Valdav osa projektidest viiakse 
ellu juba tänavu, viimased hiljemalt 
2023. aastaks.

KIK/Loodusajakiri

korraldasid kuuenda matka 
mööda Struve geodeetilist 
meridiaanikaart.

28.08 Merekultuuriaasta loodusretk 
Lahemaa rannakülades.

31.08 Keskkonnaameti vooluvee-
kogude tervendamise taot-
lusvooru infopäev toetuse 
taotlejatele Tartus.

01.09 Hiiumaal kuulutati välja iga-
aastane koolirahu; haridusmi-
nister Jürgen Ligi allkirjastas 
Kärdla linnapargis koolirahu-
lepingu.

01., 08., ja 15.09. Eesti loo-
dusmuuseumi Öökulli 
akadeemia õhtud: Triinu 
Tõrv kõneles nahkhiirtest; 
Marju Kõivupuu seenest ja 
folkloorist ning Andrean 
Razumovski kultuurseente 
kasvatamisest ja nende tarvi-
tusvõimalustest.

02., 03. ja 04.09 Eesti loodusmuu-
seum korraldas koostöös 
mittetulundusühinguga 
Suurkõrv Tallinnas kolm nahk-
hiireretke.

04.–14.09 Rahvusvaheline aato-
mienergia agentuur (IAEA) 
tegi Eestis kiirguse valdkonna 
auditi.

05.09 EMÜ mahekeskuse mahepä-
rastlõunal tutvustati maaüli-
koolis tehtavaid katseid ning 
jagati näpunäiteid, kuidas 
kasvatada mahetoitu.

06.–16.09 ning 09., 16., 23. ja 30.09 
Keskkonnaamet korraldas 
kõigis maakondades kesk-
konnahariduse infopäevad 
ning Pärnus, Tartus, Rakveres 
ja Tallinnas seminarid omava-
litsuste töötajatele jäätmete 
liigiti kogumise kohta.

07.–08.09 Struve meridiaanikaare 
rahvusvahelise koordineeriva 
komitee koosolek Tallinnas 
ning ekskursioon Struve kaare 
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Oli hea õuna-aasta

Tule, tuulutame torni!

Sellise juhtlausega kutsus muin
suskaitseamet 8.–11.  septemb
ril huvilisi tänavustel Euroopa 

muinsuskaitsepäevadel tutvuma tule 
ja veetornidega üle Eesti, 10.  sep
tembril sai tasuta uudistada hulka 
tule ja veetorne Eesti eri paigus.

Eesti neljakümne ühest tuletornist 
tervelt kuus on arvatud saja maailma 
silmapaistvama tuletorni hulka. Need 
on meie vanim torn Kõpu, Suurupi 
alumine, Keri, Tahkuna, Pakri ja 
Ruhnu tuletorn. Peale tavapäraste 
tuletornide kuulub ajalooliste mere
märkide hulka näiteks HarjuMadise 
ja Kihelkonna kirik. 

Veetorne on Eestis püstitatud 
umbes 270, praegu on neid veema
janduses kasutuses vaid kümmekond 
ja kultuurimälestisena kaitse all 15. 
Kaardistades 20. sajandi arhitektuuri, 

jäi sõelale veel 24 väga väärtuslikku 
torni. Aga küllap on neid veel; jääd
vustamaks Eesti veetornimaailma, 
ootab muinsuskaitseamet inimeste 
uusi ja vanu pilte veetornidest.

Muinsuskaitseamet /
Loodusajakiri

Tuttuus jalgrattaparkla Aegviidu jaama juures. Parklas on viis uuenduslikku nuti-
lahendusega kohta, mida saab kasutada tasuta numbrile helistades
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Väga uhke Tapa jaama veetorn vajaks 
hoolivat kätt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



OKTOOBER 2016   EESTI LOODUS                    77

Kroonika

|733| 

Vihasoo rannaniidule 
on kerkinud linnuvaatlustorn

Eesti puitmajatootja Nordic 
Houses ehitas heategevus
likus korras Kuusalu valda 

Vihasoole merekultuuriaasta ja 
Lahemaa rahvuspargi 45.  sünnipäe
va tähistuseks seitsmemeetrise linnu
vaatlustorni.

Tornist avaneb suurepärane vaade 
Eru lahele ja loosaartele, mis on üks 
57st rahvusvahelise tähtsusega lin
nualast Eestis. Peale Nordic Houses’e 
on oma panuse torni valmimis
se andnud keskkonnaamet, Kuusalu 
vald, osaühing Lahe Maamees, 
Rooranna kinnistu omanik Carmen 

Migur, Tallinna linnuklubi ja Eru 
lahe rannarahva selts eesotsas Linda 
Metsaoruga, kes võttis enda peale 
kogu torniga seotud asjaajamise. Selts 
on mitu aastat osalenud rahvusva
helises Läänemereprojektis, mis on 
mõeldud koolidele. 

Pärispea poolsaarelt lendavad 
oktoobris üle arvukad linnuparved. 
Eru laht on Lahemaa rahvuspargis 
kõige linnurikkam, linnusaared ehk 
loosaared on lindude pesitsusala.

Tallinna linnuklubi / 
Loodusajakiri

punktidesse Tartusse, Võiverre 
ja Simunasse.

07.–09.09 Eesti maaülikoolis sai 
kokku õlikultuuride integree-
ritud kontrolliga tegelev rah-
vusvaheline töörühm.

08.09 Keskkonnaamet korraldas 
koos Lahemaa rahvuspargi 
keskkonnahariduse pakku-
jatega õpilastele Lahemaa 
looduse päeva, mille raames 
avati Vihasoo linnutorn (vt 
kõrval olevat sõnumit).

09.–10.09 Näitus „Kodumaised 
viinamarjad“ Tallinna botaa-
nikaaias.

10.09 Algas Eesti maaülikooli pere-
ülikooli viies tegevusaasta. 
Esimesel õppepäeval räägiti, 
mis on turism kui toode ning 
mis on ökoloogiline jalajälg.

13.09 Hormoonsüsteemi häirivate 
kemikaalide teemaline info- ja 
filmiõhtu Tallinnas.

13.–14.09 Pärnus peeti linnalehma-
de projekti lõpuseminar.

15.09 Roheviku foorum 
„Jäätmevaba jagamismajan-
dus“ Tartus.

15.09 TÜ muuseumi Ideekohvri 
näitusel „Maailma mõõtmine“ 
rääkis Helleka Koppel selja-
kotirändurlusest.

16.09 Jõhvis avati Eesti keskkonna-
uuringute keskuse uuendus-
kuuri läbinud vee- ja pinnase-
uuringute labor.

16.–18.09 Festivali „Ökomäss 
2016“ raames peeti Tallinnas 
Kalamajas rahvusvaheline 
konverents „Vaatega merele: 
keskkond ja kultuur“.
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Vihasoo linnutorn lisatakse õpilaste loodusretkede programmi, et noored õpiksid 
jälgima muutusi linnuriigis
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Arvutijoonistuste võistlus „Ajarada“

EENet, ERM ja Eesti ornito
loogiaühing on kutsunud kõiki 
arvutiga pilte joonistama.

Pakutud on hulk teemasid: „Vaata, 
mida ma muuseumis nägin!“, „Elu 
ilma elektrita“, „Vöökirja saladus“, 
„Üks masin võidab sada sulast“, 
„Rabarahvas“, „Tiitiidigitihane“, 
„Avastati vana laev“, „Must lagi 
oli meie toal“. Pilte oodatakse 
18.  novembrini, parimatest parimad 
selguvad detsembri alguses, neile on 
mõistagi ette nähtud auhinnad.

Vt joonistaja.eenet.ee.

EENet/Loodusajakiri

Kategoorias „Tii-tii-digitihane“ on ooda-
tud pildid aasta linnust. 11-aastane 
Victoria Adonov Sõmeru põhikoolist 
(juhendaja Katrin Moisa) on saatnud 
sellise joonistuse
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16.09 Tartus tähistati fotograaf 
William Talbotist kõneleva raamatu 
esitlusega teeneka keemiaõppe-
jõu ja muuseumiaktivisti Tullio 
Ilometsa 95. sünnipäeva
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1.  Mida selgitab „rabakanateadus“?
2.  Mis on teravuspanoraam?
3.  Kes matkas esimesena nii põhja kui ka lõunapoolusele?
4.  Kus asuvad rifilubjakivid?
5.  Kuidas kahjustavad ulukifarmid loodust?
6.  Mis on olemas ühel õigel põlisel külal?
7.  Kes kooris 1749. aastal Aksi saare pärnad?
8.  Mis aastal leiutati allveelaev?
9.  Kuidas käib küünissabavallabite käsi?
10.  Kes on pildil?

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

Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises  
aasta lõpus. 

Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaas
tööd. Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Möödunud kuu vastused
1. Allajahtumispunkt on tempera-

tuur, mille puhul putuka keha-
vedelikud külmuvad (lk 57).

2. Kormorani esimene tõestatud 
pesitsus Eestis oli 1984.  aastal 
Väinamere laidudel (lk 80).

3. Malmölaste kopsud on kehvas 
seisus, sest lõunatuulte korral 
langeb linnale möödasõitvate 
laevade suits (lk 47).

4. Assooridel võivad kogu maail-
ma inimesed tunda end nagu 
kodus, sest sinna on kogunenud 
võõrliike üle maailma (lk 62).

5. Metsis läheb lendu mürinal, 
teder parinal ja laanepüü vurinal 
(lk 68).

6. Aasia sikku otsitakse Austrias eri-
koolitusega nuuskurkoerte abil 
(lk 58).

7. Ämmaauk ja Kirstuauk on olu-
lised vee neeldumise kohad 
Tuhala karstialal (lk 33).

8. Järvekaur võib rände ajal maan-
duda vihmamärjale maanteele, 
pidades seda jõeks (lk 52).

9. Erilasteks võiks nimetada elupai-
gaspetsialiste (lk 17).

10. Pildil on erilane niidurüdi (lk 17).

Nõel heinakuhjas
Foto d: D
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Mikroskoop

Palume 
lauda!
Kui siili kõht juba väga tühi oli, nägi 
ta järsku: tuleb mööda teed sitikas. 
Krapsti! Kargas siil sitikal kuklast 
kinni.
„Ettevaatust, külamees! Kas sa ei näe, 
kes ma olen! Ja mis sa minust tahad?“ 
küsis sitikas.
„Või ei näe! Ja mis ma sinust tahan? 
Ära söön su, sõber, – vaat seda 
tahan!“ vastas siil.
 (August Jakobson, „Siil praeb sitikat“)

Selgub, et siil oli kõva visionäär. 
Õhtumaa inimesed on putuka
söömist visalt eiranud mäleta

mata aegadest saadik, aga nüüd on aeg 
pöördeks. Vähe sellest, et putukad kas
vavad kiiresti ja kokkuhoidlikult, vähe 
sellest, et nad on toidu suhtes palju 

leplikumad kui meie tavapärased liha
loomad, vähe sellest, et see kõik sääs
tab keskkonda – putukad on ka märksa 
tervislikum lihapala kui tavaline ahju
praad. Täpsemalt, võivad olla. Sest tege
likult on putukaliike mitu miljonit ja 
millised neist inimese lauale ja lauta 
kõige paremini passivad, selle küsimuse 
lahendamisel ootab meid veel lai töö
põld. 

See siin pildil pole mitte laulu
ritsikas, vaid hoopis KeskAafrikas 
nsenene nime all teadatuntud deli
katess. Eestis võib neid nimetada esi

mesteks pääsu
kesteks: nsene
ne lihakarjaga on 
asunud õnne proo
vima Eesti idufirma 
BugBox. Hüva rooga sai 
maitsta teadlaste ööl 
Tartu loodusmuu
seumis. Väikestel 
piltidel on näha 
mullu samal üritu
sel pakutud kilgi 
ja jahumardika
suupisted. 
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Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 20. oktoobriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse 
saajatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel loosime välja Mall Hiiemäe raamatu „Väike lin-
nuraamat“ (2016). Eelmise ristsõna õige vastus oli „ ... miskitpidi kasulik, ... mingit muinasjuttu, ... imeilusad merilehmad“. Augustinumbris meeldisid enim 
artiklid „Sood kui süsiniku sidujad“ ja „Rabamatka ABC“; ristsõna auhinna sai Helve Topkin Tallinnast; septembrinumbri meelisartiklid olid „Veekogude 
puhastamine karjatamise abil“, „Kuidas päästa maailm“ ja intervjuu Mart Jüssiga; ristsõna auhinna võitis Kreete Viires Oravalt.

|735| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

290 (snd 1731)
24.10 Jakob Benjamin Fischer, Liivimaa  

loodusteadlane (srn 1793)

240 (snd 1776)
09.10 David Hieronymus Grindel, far  -

matseut, keemik, arst ja botaanik, 
 TÜ professor (srn 1836)

150 (snd 1866)
11.10 Michael Wittlich (Mihkel Vitsut),  

keemik ja tehnoloog (srn 1933)

125 (snd 1891)
22.10 Hans Kruus, ajaloolane ja riigi-

tegelane (srn 1976)

120 (snd 1896)
06.10 Richard Kleis, ajaloolane ja 
 ent süklopedist (srn 1982)

115 (snd 1901)
06.10 Voldemar Mattisen, metsateadlane 

(srn 1980)

105 (snd 1911)
14.10 Jaan Reinhold Klaar, mikrobioloog ja 

piimandusteadlane (srn 1983)
26.10 Endel Perem, puiduteadlane 

(srn 2002)

100 (snd 1916)
10.10 Alfred Kannel, metsamajandus-

insener, dendroloog (srn 1986)
28.10 Vladimir Riives, astronoom (srn 1978)

90 (snd 1926)
01.10 Els Oksaar, keeleteadlane, Eesti TA 

liige (srn 2015)
19.10 Uno Öpik, füüsik (srn 2005)
26.10 Hingo Vahar-Matiar, neuro-

psühhiaater ja biokeemik (srn 1983)
29.10 Heinrich Veromann, ornitoloog 

(srn 1991)

85 (snd 1931)
03.10 Heljo Laev, bakterioloog ja neuro-

immunoloog
09.10 Eino Krall, fütonematoloog (srn 2009)
09.10 Olev Träss, keemik
20.10 Henni-Heidi Kallak, geneetik 

(srn 2013)
29.10 Aleksei Peterson, etnograaf

80 (snd 1936)
22.10 Leonard Vello Kuhi, astrofüüsik
24.10 Tiiu Trei, hüdrobotaanik

75 (snd 1941)
02.10 Heiki Tamm, botaanik
19.10 Rein Kuusik, keemik
21.10 Uno Kaljulaid, matemaatik (srn 1999)

70 (snd 1946)
02.10 Paul Hagu, rahvaluuleteadlane
04.10 Liia Hänni, poliitik ja astrofüüsik
21.10 Toomas Veidebaum, onkoloog ja 

molekulaarepidemioloog

65 (snd 1951)
03.10 Katri Ling, bioloog
10.10 Sirje Vilbaste, hüdrobioloog
14.10 Mare Leis, brüoloog
22.10 Riho Männi, metsateadlane
30.10 Tarmo Kiipli, geoloog-geokeemik

60 (snd 1956)
22.10 Enn Lust, füsiko- ja elektrokeemik, 

Eesti TA liige

55 (snd 1961)
09.10 Heiki Kranich, endine keskkonna-

minister
15.10 Jüri Vassiljev, kvaternaarigeoloog

50 (snd 1966)
20.10 Kiira Mõisja, kartograaf
23.10 Riinu Rannap, herpetoloog ja  

looduskaitsja
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Teadupärast keeldub rida ülikoole, eriti 
Inglise omi, osa võtmast k. a. suvel pee-
tavaist Heidelbergi ülikooli juubelipidus-
tusist. .. Hitleri võimuletulekust saadik 
Heidelbergi ülikoolist on kõrvaldatud 
tervelt 45 teadlast, kas nende tõekspida-
miste või juudi päritolu pärast. Peale selle 
heidetakse ette Heidelbergis praegu valit-
sevat vaimu, mis suunduvat eraldumisele 
rahvusvahelisest teadusest ega olevat 
küllalt akadeemiline, tuues näidetes muu 
seas Philipp Lenard’i „Saksa füüsika“ I köite 
eessõnast tsitaadi: „„Saksa füüsika“? küsi-
takse. Oleksin meelsamini öelnud, aaria 
füüsika või põhjatõu inimese füüsika (der 
nordisch gearteten Menschen), nende 
füüsika, kes on mõõtnud reaalsuse süga-
vusi, tõeotsijate, teaduste rajajate füüsika. 
Kuid mulle vastatakse: „Teadus on ja jääb 
internatsionaalseks“. See on vale. Teadus 
nagu iga muugi inimlik looming on rassili-
ne ja tingitud verest.“ [Heidelbergi ülikooli 
juubelist, 1936]

Lennuniitide eraldamine on instinktiivne 
toiming ja täiesti obligatoorne ämbliku 
edaspidiseks arenguks. Kui näiteks noortel 
ristämblikkudel takistatakse „lendu“, hoi-
duvad nad kobarasse ja surevad mõne aja 
möödumisel, ilma et nad oleksid võimeli-
sed võrku valmistama ja toituma. See esi-
meseks lennuks väljaheidetud võrguniit on 
nagu võrgu valmistamiseks kasutamiskõlb-
matu materjali eraldamine võrgunäsadest. 
Ja alles siis, kui esimene lend on tehtud, 
võib noor ämblik valmistada oma esimese 
püünisvõrgu, püüda oma esimese saagi ja 
toituda. Ka esimese püünisvõrgu valmista-
mine toimub instinktiivselt – see oskus on 
ämblikul „kaasasündinud“. [Asta Vilbaste: 
Ämblikud ja „vananaiste suvi“, 1961]

Isa külvas vilja reaskülvajaga ja ladus kivid 
laudaseina. Rehetoa otsas olid juba laud-
põrandaga ja krohvitud seintega puhtad 
kambrid. Leiba küpsetati raudkivist kerisega 
ahjus ja enne söömist lasti tal kolm päeva 
seista. Leiba laenati, anti muidu, kuid ei 
müüdud. Peale inimeste sõid talus leiba 
veel koer ja vahel harva ka hobune – need 
inimese ustavad sõbrad. Kuid siis tulid 
masinad ja mu vend kündis maa seest välja 
uusi kive. Neid küntakse välja ja veetakse 
põldudelt ära tänini... Leivaga ei ole nüüd 
muret: seda ostetakse poest. Kivikülvid on 
Eestimaa põldudelt kadunud, kuid püsivad 
Lahemaa karjamaadel ja metsades – mere-
äärsetel aladel, kus mullast leiba ei tehtud. 
[Edgar Kask: Käsmu kivikülv Lahemaa rah-
vuspargis, 1986]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Sügis toob hiired kambrisse. Peale koduhiire võib tuppa sooja ja toidu järele tun-
gida ka kaelushiir, kes on oma sugulasest märksa suurem tuuseldaja, võimekam 
ronija ja tülikam kõigenärija. Kassile silma vaadata suudab aga temagi ainult viivu
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KÜLMETAD?

Vali Woolpower!Vali Woolpower!
Ära enam külmeta! Tee õige valik!

Lukuga 
villane 

kampsun 
400

W7234/10

145 €

Alussärk 200

W7112/00 81 €

Aluspüksid 200

W7342/00 71 €

Classic 
õhukesed
sokid
W8411/00

14 €

Woolpower 
logoga paksud 
sokid 400
W8424/00

25 €

Woolpower alus- ja vahekihi rõivaste materjal on Ullfrotté Original. 1970ndate alguses 
töötati see välja koostöös Rootsi relvajõudude, teadlaste, arstide ja ellujäämisspetsialistidega. 
Täna kasutavad Woolpower tooteid Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa ja Prantsusmaa armee- 

ning politseiüksused.

Ullfrotté Original on unikaalne ja vastupidav tekstiil, mis koosneb peenekiulisest meriinovillast, 
polüamiidist ja polüestrist. Kanga teeb eriliseks see, et materjali ruumalast ca 80% on õhk. Õhk on 
ideaalne isolaator, mis omab kanga funktsionaalses toimimises ülisuurt rolli. Õhk lukustab keha 
soojuse kangasse. Samas võimaldab õhuline materjal niiskusel ideaalselt aurustuda ja juhib 
selle naha pinnalt eemale. Tiheda silmuskoega kanga pind on sile ega aja sügelema. Ullfrotté 
Original säilitab keha soojuse isegi märjana. Woolpower Ullfrotté Original kangast valmistatud 
tooted on meriinovillale omaselt antibakteriaalsed ja nõuavad minimaalset hooldust. Üldjuhul 
piisab vaid tuulutamisest, kuid kannatavad ka kuni 60 °C masinpesu ning trummelkuivatust.

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

 TALLINN
 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
 Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
 Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
 Pikk 2

 VILJANDI
 Riia mnt 42a

 JÕHVI
 Tartu mnt 30

 VÕRU
 Piiri 2

 VALGA
 Vabaduse 39

 NARVA
 Tallinna mnt 19c

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 2a

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7

 PAIDE
 Pikk 2




