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ti otsiti ja püüti sõnastada piirkon
na väärtusi. Ja ikka viisid niidid loo
duskeskkonna ja maastikeni. Selle
kõrval peeti tähtsaks kohalikku ini
mest ja kultuurilist mitmekesisust,
ent tõdeti: kõige selle taustajõud on
looduskeskkond, mis on meid kujun
danud, innustanud ja õpetanud.
Milliseid kilde Eesti suurest loo
dusväärtuste laekast käsitleme
oktoobrinumbris? Näiteks on lühi
dalt juttu sellest, et Eesti loomas
tikus on alates augustist uus kiili
liik: pajulõunakõrsik, keda on koha
tud LõunaEestis Karulas. Sellel liigil
on omapärane paljunemisstrateegia,
mille järgi õnnestuski tema olemas
olu kindaks teha.
Ka linnustiku liigirikkus on saa
nud täiendust: tänavu suvel sai kin
nitust, et Eestis pesitseb läänepöial
poiss. Varasematel aastatel on teda
siin kohatud läbirändajana, kümme
kond aastat tagasi aga sootuks harul
dusena.
Neid liike leidub ka mujal Euroopas,
seevastu uhtlammimetsi mitte. Tegu
on kevaditi liigniiske metsakoosluse
ga, kus inimesel on enamasti igal ajal
raske liikuda. Eesti, täpsemalt Jänijõe
kaldariba, on ainus koht Euroopas,
kus uhtlammimetsa näha saab. Tasub
rõhutada, et veel saab, sest on oht
ainulaadsest kooslusest ilma jääda.
Teadlaste arvates saaks olukor
ra päästa, kui taastada loomu
lik veerežiim. Ent millises Eesti
paigas suudab muretult kas
vada eksootiline mammuti
puu?
Eesti looduskeskkon
na väärtuste hindamisest
ja äratundmisest on juttu
veel mitmes kirjutises.
Soovitan süveneda Kaido
Kama mõtisklusse, kus ta
jõuab Eesti eduloo põhi
alusteni. Jätkuks vaid ini
mesel meelekindlust ja jul
gust oma ahnust taltsutada.

Ke

K

ui palutakse nimetada
Eesti väärtused, siis tuuak
se esimeste seas, kui mitte
suisa esimesena, esile meie loodus.
Kindlasti on üks põhjus selles, et
eestlaste side loodusega on veel pii
savalt selge ja tugev ning et loodust
jagub meile küllaga. Linnainimesel
pole vaja ette võtta kuigi pikka sõitu,
et jõuda inimtühja metsa või rappa.
Looduse väärtusi kantakse edasi
ka kultuuritraditsioonides, raama
tutes (nt Valdur Mikita menukid)
ning mõistagi ajakirjades, sh Eesti
Looduses. Ka suuremad päevalehed
ja uudiste portaalid on seadnud sisse
keskkonnarubriigid.
Sattusin hiljaaegu Võru maakonna
arengustrateegia päevale, kus samu
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Eestisse on jõudnud uus kiililiik
Foto: Mati Martin

T

änavu 2. augustil lisan
dus Eesti kiilide nimestik
ku uus liik: pajulõunakõrsik
(Chalcolestes viridis). Tartu ülikoo
li loodusmuuseumi zoosüstemaatika
peaspetsialist Mati Martin püüdis kiili
Karula lähedalt kobraste ülespaisuta
tud veekogu kaldalt.
Varem on pajulõunakõrsikut koha
tud PõhjaLätis. „Seda kiili on käidud
juba mitu aastat otsimas, aga seni tulu
tult,“ rääkis kiili püüdnud Mati Martin.
„Lätis on liiki püütud mitmest paigast ja
levik põhja poole oli vaid aja küsimus.
Kindlasti aitas sellele kaasa ka harva
esinev soe suvi, mis sel aastal Eestis oli.“
Pajulõunakõrsiku munemiskäitu
mine erineb teiste kiililiikide omast.
Kiilid munevad oma munad vette,
veetaimede kudedesse või niiskes
se samblasse, kuid selle liigi emane
paigutab oma munad veekogu kaldal
kasvavate pajude okstesse, mis ula
tuvad vee kohale. Munast kooruvad
vastsed kukuvad nii otse vette. Kuna
kiili tegevus jätab pajuokstele jälje,
saab seda liiki kindlaks teha ka kah
justuste järgi pajuokstel.
„Kas Kesk ja LõunaEuroopas

Paju-lõunakõrsik on Eesti kiilifauna 61. liik
üsna levinud liigi Eestisse jõudmisel
on seos kliimamuutusega või on män
gus muud põhjused, on raske öelda.
Mõnikord juhtub, et lõuna pool –
meie lähinaabruses Lätis ja Leedus –
levinud haruldane liik muutub seal
üha tavalisemaks ja jõuab lõpuks ka
meile. Loodan, et pajulõunakõrsiku
ga läheb samaviisi kui mõnede teis
te, meile hiljuti jõudnud ja meie alale

püsima jäänud liikidega,“ lisas Martin.
Eelmine Eesti fauna nimestikku
lisandunud kiililiik lõunakõrsik (Lestes
barbarus) püüti mullu sügisel Kablist,
kuid sel aastal ei ole õnnestunud seda
liiki uuesti tabada. Koos viimati leitud
liigiga on nüüd Eestis 61 liiki kiile.
TÜ loodusmuuseum / ERR
Novaator / Loodusajakiri

Osale aasta linnu joonistusvõistlusel!
Allikas: EOÜ

E

esti ornitoloogiaühing kut
sub lapsi, noori ja täiskasva
nuid joonistama aasta lindu
metsist. Tööde saatmise tähtaeg
on 31. oktoober. Parimatest töö
dest koostatakse näitus ja osalejatele
jagatakse auhindu.
Tänavu tähelepanu keskmes olev
lind on hästi tuntud oma uhke leh
vikutaolise saba ja kevadiste paa
ritumismängude poolest. Kel pole
olnud juhust metsist oma silmaga
näha, saab inspiratsiooni ammutada
metsisekaamera salvestatust.
Iga huviline võib võistlusele esita
da kuni kaks tööd, mis tuleb saata hil
jemalt 31. oktoobril Eesti ornitoloo
giaühingule aadressil Veski 4, 51005
Tartu linn, Tartu maakond. Täpsed

2018. aasta lind on metsis
osalemise tingimused on kirjas aasta
linnu veebilehel www.eoy.ee/metsis.
Saabunud pilte hindab žürii nel
jas vanuserühmas: kuni 7aasta

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

sed, 8–12aastased, 13–17aastased,
18aastased ja vanemad. Parimatest
töödest koostatakse näitus, mis ava
takse novembris Tartu ülikooli loo
dusmuuseumis. Iga vanuserühma
tublimatele joonistajatele on auhin
nad välja pannud Eesti Loodus,
Photopoint, Eesti jahimeeste selts
ja teised.
Aasta linnu joonistusvõistlust
korraldab Eesti ornitoloogiaühing.
Kaasa aitavad Tartu kunstnike liit,
Tartu lastekunstikool, Tartu ülikoo
li loodusmuuseum ja botaanikaaed
ning Eesti jahimeeste selts. Aasta
lindu tutvustavaid üritusi toetab
keskkonnainvesteeringute keskus.
EOÜ/Loodusajakiri

OKTOOBER 2018 EEsti LOODUs |659|

3

Sõnumid

saaremaa nahkhiireuurija on pälvinud
auhinna Euroopa noorteadlaste konkursil
Foto: EUCYS 2018

S

aaremaa ühisgümnaasiumi õpi
lase Karl Hendrik Tamkivi uuri
mistöö „Nahkhiirte poegimis
koloonia hoone valiku sõltuvus ümb
ritsevast maastikukompleksist Lääne
Saaremaal“ sai Euroopa Liidu noorte
teadlaste võistlusel Dublinis teise pree
mia (5000 eurot). Ühtlasi ootab Karl
Hendrik Tamkivi ees sõit Londonisse
rahvusvahelisele noorte teadusfooru
mile.
Karl Hendrik Tamkivi uurimis
töö eesmärk oli kaardistada Lääne
Saaremaa nahkhiirte poegimiskoloo
niad ja hinnata eri maastikutüüpide
hulka ning kooslusi nende ümbruses.
Uuring tõestas, et põhjanahkhiir
te poegimiskoloonia asukoha valikul
etendab olulist rolli hoonet ümbrit
sev maastikukompleks. Kui nahkhiir
te elupaikadesse on plaanis rajada uus
hoonestus, saab juba praegu raken
dada uurimistöö tulemusi: oluline on
jälgida maastikukoosluste tasakaa
lu, reguleerida hoonestustihedust ja
hoida alles puistud või istutada juur
de uusi puid. Uurimistööd juhendasid
Rauno Kalda ja Oliver Kalda.
Peale Karl Hendriku esindasid

Vasakult: žürii esimees Tony Fagan, Karl Hendrik Tamkivi, Iiri kõrgharidusminister
Mary Mitchell O’Connor, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Wolfgang Burtscher
Eestit Hugo Treffneri gümnaasiumi
õpilane Martti Vanker ja Saaremaa
ühisgümnaasiumi õppur Emilia
Rozenkron. Martti Vankri uuri
must „Lentiviiruslaadsete partikli
te elutsükli inhibeerimine galeenilis
te vedelpreparaatide abil“ juhendasid
Eva Žusinaite ja Saima Kaarna. Emilia
Rozenkroni uurimistöö „Kärjeleediku
(Achroia grisella) ja vahaleediku

(Galleria mellonella) kasvatamisest
ja polüetüleeni lagundamise võimest”
on valminud Mart Möldri juhendusel.
Euroopa Liidu noorte teadlaste
konkurssi (EUCYS) on korraldanud
Euroopa Komisjon alates 1989. aastast.
Tänavu osales 135 noort 38 riigist.
Eesti teadusagentuur /
Loodusajakiri

Keskkonnahariduse konverents
„Terve keskkond – terve inimene?“

K

ame

onna
eskk
as: k
Allik

eskkonnaamet
ja keskkon
naminis
teerium kutsu
vad õpetajaid, loo
dus ja keskkon
nahariduskeskus
te spetsialiste, loo
dusretkede juhen
dajaid ja teisi huvilisi
24.–25. oktoobril 2018
Pärnusse keskkonnahari
duse konverentsile.
Esimesel päeval tutvustatak

se keskkonnahariduse
ja teadlikkuse tege
vuskava ja avasta
takse seoseid ini
mese tervise ja
keskkonna vahel.
Soovijad saavad
osaleda mitmesu
gustes töötubades.
Päeva lõpus peetak
se keskkonnahariduse
ühingu üldkoosolek.
Teisel päeval saab teada,
milline on terve loodus ja

kuidas seda hoida ning kui keskkon
nateadlikud on Eesti inimesed.
Konverents on tasuta. Pärnus
ööbimise eest tuleb osalejatel ise
maksta. Päevakava ja registreerimis
infot vaata keskkonnaameti kodu
lehelt www.keskkonnaamet.ee/et/
eesmargidtegevused/keskkonna
haridus/keskkonnaharidusekonve
rents.
Konverentsi toetab keskkonna
investeeringute keskus.

t

4

|660| EEsti LOODUs OKTOOBER 2018

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Uus Dacia Duster

Sõida
seiklustele vastu
alates 9 990 €
www.dacia.ee

Keskmine kütusekulu 4,4-7,0 l/100km, CO₂ heitkogus 115-158 g/km. Hind sisaldab käibemaksu, pilt on illustratiivne.

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

PÄRNU
Pereauto OÜ
Pärlimõisa tee 24
tel: 447 7300

VILJANDI
HAAPSALU
RAKVERE
Rael Autokeskus OÜ
Tradilo OÜ
Wiru Auto OÜ
Tallinna mnt. 97
Tallinna mnt. 73
Kreutzwaldi 7
tel: 433 0987
tel: 473
1383Eesti LOODUS
tel: 329 5560
OKTOOBER
2018

5

Foto: Indrek Ilomets

Foto: Karl Tammiste

Sõnumid

Vereta Jahi võidutöö „Metstilder“

Eesti Looduse lemmik „Pea haab“

Eesti Loodus on valinud Vereta Jahil oma lemmiku

F

otovõistlus Vereta Jaht peeti
tänavu Pärnumaal ja saak
loom oli aasta loom ilves. See
liik jäi fotograafidel paraku nägema
ta. Võistluse meistriks tuli metstildrit
pildistanud Indrek Ilomets.

Eesti Looduse auhinna on võitnud
Karl Tammiste kosklafoto. Fotograaf
on pildi sünnilugu kirjeldanud selles
numbris leheküljel 41.
Näitust Vereta Jahi parimatest pil
tidest saab RMK Tallinna kontori

aatriumis (Toompuiestee 24) vaada
ta kuni 23. oktoobrini. Galerii avaneb
veebilehel www.flickr.com/photos/
riigimets/sets/72157701249593765.
RMK/Loodusajakiri

Elavhõbe teeb Euroopale endiselt muret
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Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons

E

uroopa keskkonnaameti aru
ande järgi kujutab elavhõbe
daheide keskkonnale ja ini
meste tervisele ikka veel märkimis
väärset ohtu. Euroopas tekib elavhõ
bedat peamiselt kivisöe põletamisel,
kuid ligikaudu pool ohtlikust ainest
pärineb hoopis teistest maailmaja
gudest.
Eestis jõuab elavhõbe õhku pea
miselt põlevkivielektrijaamadest.
„Lisaks põletamisele võib elavhõbe
dat sattuda keskkonda ka jäätmete
ebaõige käitlemise tõttu. Eestis on
peamisteks elavhõbedat sisaldava
teks jäätmeteks luminestsentslam
bid ja muu sarnane. Need jäätmed
viiakse edasiseks käitlemiseks Lätti,“
selgitab keskkonnaagentuuri and
mehaldusosakonna peaspetsialist
Peeter Kuusik.
Elavhõbe on väga püsiv, kesk
konda sattudes võib see aineringes
osaleda tuhandeid aastaid. Kõige
ohtlikum on elavhõbe veekogudes.
Euroopa Liidus on kalatoiduliste

Sellised röövkalad nagu merikurat
võivad sisaldada suurel hulgal elavhõbedat
lindude ja imetajate kaitseks keh
testatud elavhõbeda keskkonna
normid. Paraku näitavad uusimad
veekogude seireandmed, et üle 40
protsendi Euroopa pinnaveekogu
de elavhõbedasisaldus on normist
suurem.
Inimesed võivad elavhõbeda
ga kokku puutuda peamiselt siis,
kui nad söövad röövkalu, näiteks
tuunikala või merikuradit. Suurte
röövkalade organismi satub elav

hõbe väiksemate liikide kaudu. Eriti
ohtlik on elavhõbe loodete ja väike
laste närvisüsteemi arengule.
Eesti veekogude elustikust on
eri aastatel elavhõbedat üle piir
normi leitud enamikust rannikult
võetud proovidest ja osast jõge
dest ning järvedest. Tulemused on
samalaadsed kõikides Läänemere
riikides.
Eri suuruses ja vanuses kalade
kohta on kehtestatud saasteainete
piirnormid. Euroopa Liit on juba
keelanud või piiranud elavhõbeda
tarvitust paljudes toodetes ja töös
tusprotsessides. Et kaitsta elanik
konna tervist ja keskkonda, on 120
riiki allkirjastanud Minamata kon
ventsiooni. Selle järgi peavad rii
gid kehtestama tõhusama kontrol
li tööstusharudes, kus elavhõbedat
kasutatakse, ja vähendama ohtlike
jäätmete kogust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Allikas: Wisconsini loomakaitseselts
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Lääne-pöialpoiss

Meil on uus
haudelind –
lääne-pöialpoiss
USA Wisconsini osariigis jäid oravapoegade sabad puntrasse kinni

Pessa toodud plastnöörid
tekitasid oravapuntra

A

meerika
loomakaitsjad
päästsid viis noort hallora
vat, kes olid pesas sabapidi
kokku põimunud. Õnnetuse põh
justasid plastnöörid, millega nende
ema oli pesa vooderdanud.
Noored oravad viidi metslooma
de taastusravikeskusesse, kus nöö
rid kääridega läbi lõigati ja sabad
lahti harutati. Seda tehti anesteesia
all, lõikus kestis 20 minutit. Pitsitav
nöör oli paraku jõudnud juba tillu
kestes sabades verevoolu takistada
ja kergeid koekahjustusi tekitada.
Siiski loodavad veterinaarid, et kõigi
viie orava sabad jäävad alles ja noo

red loomad saab loodusesse tagasi
viia. Kohev saba aitab oraval sooja
hoida ning ronimisel ja hüpetel tasa
kaalus püsida.
Rottide puhul nimetatakse kok
kukleepunud sabadega pundart roti
kuningaks. Selle haruldase nähtuse
tekkepõhjused pole täpselt teada.
Tõenäoliselt tekib see rotisabade
kokkukleepumisel või külmumisel.
Ameerika oravakuninga sünniloos
on paraku süüdi inimene ja tema
tekitatud plastijäätmed.
Guardian / Wisconsini loomakaitseselts / Loodusajakiri

O

rnitoloogiaühingu linnuha
rulduste komisjoni teatel
sai sel suvel esimest korda
kinnitust läänepöialpoisi pesit
sus Eestis: 19. juulil pildistas Irja
Tammekänd Pärnumaal Jaagupis
toitu kandvat vanalindu ja 31. juu
lil tegi samas kohas ülesvõtte pesast
lahkunud noorlinnust.
Läänepöialpoiss (Regulus ignicapilla) on Lääne ja LõunaEuroopa
liik, kelle püsilevila ulatub Leeduni.
Veel kümme aastat tagasi oli ta Eestis
haruldane eksikülaline, kuid viimas
tel aastatel on läänepöialpoisi vaat
luste arv tunduvalt sagenenud. Meie
tavalisest pöialpoisist (Regulus regulus) eristub läänepöialpoiss värviki
revama näomustri poolest. Samuti
on erinev nende kahe liigi laul.
Linnuvaatleja/Loodusajakiri
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Sõnumid

Maaülikooli teadlase juhatusel avastati

Brasiiliast 20 uut sääseliiki
Foto: Olavi Kurina

L

igi viiendik planeedi Maa elu
rikkusest arvatakse olevat
koondunud Brasiiliasse. Eesti
maaülikooli elurikkuse ja loodus
turismi õppetooli vanemteaduri Olavi
Kurina juhatusel Brasiilia vihmamet
sades tehtud uurimistöö üksnes kin
nitab seda teooriat.
Brasiilia Atlandi vihmametsade
piirkond on looduslikult väga mitme
kesine. See kulgeb mööda riigi ranni
kuala, hõlmates troopilisi, subtroopi
lisi ja mangroovimetsi, samuti põõ
sastikke ja rohumaid. Piirkonnas on
teada palju endeemseid liike.
Ajakirjas Zootaxa ilmunud uuring
on valminud Eesti maaülikooli, Turu
ülikooli ja São Paulo ülikooli koos
töös. Teadlased on kirjeldanud 20 tea
dusele täiesti uut sääseliiki perekon
nast Manota. See on esimene põh
jalikum käsitlus selle sääseperekon
na kohta Brasiilias. Kirjelduste alu
seks olevat tüüpmaterjali talletatakse
Eesti maaülikooli ja São Paulo ülikooli
putukakollektsioonides.

Vihmametsast avastatud liigid kuuluvad seenesääsklaste hulka
Olavi Kurina täpsustas, et kirjel
datud liigid kuuluvad seenesääsk
laste (Mycetophilidae) sugukonda,
nad on väikesed (1,5 kuni 3 mm pik
kused) ning erisused liikide vahel
avalduvad peamiselt isaste kehaehi

tuses. Uued liigid on saanud tea
duslikud nimetused välistunnuste
ja uuringusse panustanud kolleegi
de järgi.
EMÜ/Loodusajakiri

Sookureränne kogub hoogu
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Foto: Aivar Leito

S

aatjaga sookured Aivar ja
Hauka 3 asusid sel sügisel
varakult rändele. Möödunud
aastal Elistveres märgistatud
Aivar jõudis 19. septembri hilis
õhtul Hortobágy rahvusparki IdaUngaris, seal peatus ta ka eelmisel
sügisel. Selle ajakirjanumbri koos
tamise ajal oli see sookurg ikka veel
madjarite maal.
Ungarisse on jõudnud ka
Hauka 3. See lind lahkus pesitsus
piirkonnast 4. septembril ja peatus
algul Lätis. Seejärel lendas ta läbi
Valgevene Ukrainasse. Seetõttu tun
dus, et Hauka 3 võib tänavu kasuta
da hoopis Ida-Euroopa rändeteed,
mis viib Türki ja Iisraeli ning lõpeb

Tänavu suvel saatjaga märgistatud kured 4. septembril oma kodupaigas Elistveres
Etioopias. Varem on nii kaugel tal
vitunud sookured Ahja 4 ja Ahja 5.
Möödunud
aastal
rändas
Hauka 3 üle Leedu Poolasse, sealt
Ungarisse ja veetis talve Horvaatias.
Ka nüüd on võimalus, et lind talvi

tub siiski Euroopas.
Saatjaga sookurgede rände
kaarti saab jälgida veebist http://
birdmap.5dvision.ee/EE.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Allikas: Eestimaa looduse fond

Sõnumid

Euroliidu liikmesriigid saavad otsustada, kas nad elavad suve- või talveajas

Euroopa
Komisjon teeb
ettepaneku
kellakeeramine
lõpetada
Veebileht on mõeldud loodusest hoolivale metsaomanikule

ELFi uus koduleht
harib metsaomanikke

E

estimaa looduse fond (ELF)
on avanud loodushoidliku
le metsandusele ja metsa
väärtustele pühendatud kodulehe
www.metsaomanikule.ee.
Kodulehe eesmärk on aidata
metsaomanikel läbi mõelda, kui
das korraldada oma metsade kasu
tust loodust arvestavalt. Näiteks
leiab infot mitmesuguste majanda
misvõtete kohta, praktilisi nõuan
deid, mille järgi planeerida metsa
töid, ning ülevaate loodusväärtus
test, millele metsaomanikud võik
sid metsas tegutsedes tähelepanu
pöörata. Kogemuste ja praktili
se teabe vahetamiseks kutsutakse
huvilisi-omanikke üles liituma met
saomanike võrgustikuga.
Ühtlasi uurib ELF tänavu alguse
saanud projekti raames Tartu üli
kooli teadlaste abiga loodussäästlik
ke metsamajandamise võtteid Eestis.
Selleks puhuks on üles otsitud met

saomanikud, kes majandavad juba
praegu oma metsa püsimetsandus
võtetega. Samuti korraldatakse met
saomanikele õppepäevi, kus tutvus
tatakse loodushoidlikku metsan
dust ja metsa väärtusi, ning rajatak
se Eestisse esimene püsimetsanduse
näidismets.
Loodussäästlikud metsandusvõt
ted, nagu püsimetsandus, võimal
davad metsa majandada niimoodi,
et jääks piisavalt ruumi elustikule
ja samal ajal pakuks see inimestele
tööd, sissetulekut ja eneseteostus
võimalust. Püsimetsanduse puhul
raiutakse metsa valikraietega lühi
keste ajavahemike tagant, tekitatak
se häile ning soodustatakse nõnda
looduslikku järelkasvu. Samal ajal
saavad metsas edasi elutseda kõik
sellele omased liigid.
Eestimaa looduse fond /
Loodusajakiri

E

uroopa Komisjon teatas, et
teeb ettepaneku lõpetada
2019. aastal kellakeeramine.
Komisjoni presidendi Jean-Claude
Junckeri kinnitusel peaksid liikmes
riigid ise otsustama, kas nad elavad
suve- või talveajas.
Sujuva ülemineku tagamiseks
peab iga liikmesriik 2019. aasta
aprilliks teada andma, kas ta soo
vib alaliselt olla suve- või talveajas.
Kohustuslikus korras minnakse
suveajale viimast korda üle pühapäe
val, 31. märtsil 2019. Pärast seda on
nendel liikmesriikidel, kes soovivad
alaliselt jääda talveaega, võimalus
keerata kella viimast korda pühapäe
val, 27. oktoobril 2019. Alates sellest
kuupäevast kella enam ei keerata.
Samuti soovitakse tagada, et naa
berriigid kooskõlastavad omavahel
kõik muudatused, et oleks tagatud
siseturu korralik toimimine ja väl
ditaks võimalikku killustumist, kui
mõni liikmesriik soovib kellakeera
mist jätkata, samal ajal kui teised
selle lõpetavad. Ettepanekut aru
tavad edasi Euroopa Parlament ja
Euroopa Nõukogu.
EuropeDirect/Loodusajakiri
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Sõnumid

Põhjamaade geodeesiakomisjoni peaassamblee Helsingis

Eesti sai Põhjamaade
geodeesiakomisjoni
vaatlejaliikmeks

P

õhjamaade geodeesiakomisjo
ni peaassamblee toimus täna
vu 3.–6. septembril Helsingis.
Osalesid Soome, Rootsi, Norra, Taani,
Islandi, Eesti, Läti ja Leedu maa-ameti
ning ülikoolide esindajad. Eestit esin
das maa-amet.
Peaassambleel tunnustati Balti rii
kide panust ning Eesti, Läti ja Leedu
esindajad kutsuti geodeesiakomisjoni

presiidiumi vaatlejaliikmeteks. „See on
tunnustus Balti riikidele ning avardab
Eesti geodeesiavaldkonna võimalusi,
samuti edendab koostööd sõsarasutus
te ja ülikoolidega,“ selgitas maa-ame
ti peadirektori asetäitja Artu Ellmann.
Eesti on olnud kaasatud geodeesia
komisjoni töösse alates 2000. aastate
algusest. Eesti geodeesiaspetsialistid
ja teadlased on pälvinud tunnustuse

terve Läänemere regiooni geoidi ehk
kõrgusmäärangu lähtepinna mude
li arvutamise eest, samuti töö eest
satelliitasukohamäärangu tugijaa
made arvutuskeskuses ja maatõusu
mudelite kallal.
Põhjamaade geodeesiakomisjon
loodi 1950. aastatel edendamaks piir
konna geodeesiat. Ühtne ja ajakoha
ne geodeetiline taristu on vajalik, et
siduda eri allikatest pärit ruumiand
med ühtseks tervikuks ja neid rist
kasutada. See võimaldab täpsustada
maaomandi asukohta ja suurust, kor
rektselt projekteerida ja ehitada ning
tulevikus kasutada isejuhtivaid sõidu
keid ja roboteid.
Maa-amet/Loodusajakiri

Matsalu loodusfilmifestival
püstitas vaatajarekordi
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Allikas: MAFF

T

änavune Matsalu loodusfil
mide festival oli juba 16.
Seal esilinastunud Eesti film
„Tuulte tahutud maa“ tõi 21. sep
tembril Lihula kultuurimajja ligi 600
filmisõpra. See on festivali vaataja
rekord.
Režissöör Joosep Matjuse loodus
film on pühendatud Eesti 100. aas
tapäevale. Matsalu festivali žürii
hindas „Tuulte tahutud maa“ pari
maks Eesti filmiks ja ka kaame

Režissöör Joosep Matjus parima kaameratöö auhinnaga

ratöö auhinna vääriliseks looduse
kategoorias. Parima loodusharidus
filmi auhinna pälvis Rein Marani
„Peetrike Laanetagusel“.
Grand prix’ võitis Saksamaa
režissööri Jan Hafti linateos „Norra
nõiduslikud fjordid“. Jan Hafti teine
võistlusfilm „Päikeselapsed – libli
kad“ sai looduse kategoorias pari
ma režii auhinna. Jan Haft on pälvi
nud Matsalu festivali peapreemia ka
2012. aastal.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sõnumid / EL küsib

Sigrid Hade
Eesti geoloogiateenistuse
peaspetsialist

M

aateadus“ kui
termin on
„geograafia“ sünonüümi
na olnud Eestis käibel juba 19. sajan
dist. Suured maadeavastused, mis
seiklushimulisi mehi köitsid veel
20. sajandi alguses, on kindlasti
kaasa aidanud asjaolule, et geograa
fiat nimetatakse ka maateaduseks.
Nüüdseks on selline maadeuurimi
ne minevikku vajunud, kuid planeedi
Maa teaduslik tundmaõppimine jääb
kestma niikaua, kui inimene Maal
toimetab.
Maateaduse vasteks inglise keeles
võib pidada terminit Earth sciences.
Selle all mõistetakse anglosaksi maa
des nii geoloogiat, geofüüsikat kui
nende teadustega seotut. Geograafia
näiteks ei mahu selle mõiste alla

„

Foto: erakogu

Mis on maateadus? Milles võetakse
mõõtu maateaduste olümpiaadil?
ning tihti on geograafia arvatud hoo
pis sotsiaalteaduste hulka, näiteks
Austraalias, Prantsusmaal jm.
Rahvusvahelise geoloogiateadus
te liidu IUGS (International Union of
Geological Sciences) algatusel kuu
lutas UNESCO 2008. aasta rahvusva
heliseks planeet Maa aastaks. Sellest
ajast saati on kogu maailmas hakatud
rääkima Maateadustest. Eestis haka
ti terminit Maateadus (suure algus
tähega) kasutama 2006. a TTÜs ava
tud õppekava nimetusena. Tollane
magistri ja doktoriõppekava integ
reeris Maa litosfääri, hüdrosfääri ja
atmosfääri ühtseks sünergiaobjek
tiks. Maateaduste sisu ongi nende
sfääride uurimine, teadvustades Maa
praeguse elukeskkonna ja geoloogia
ga seotud protsesse, sealhulgas klii
mat, õhku, vee ja maavararessursse,
keskkonnariske, loodusliku mitme
kesisuse kujunemist ja kaitset, suur
linnade probleeme ning kõigi nende

Kontaktläätsed reostavad ookeane,
Läänemeri ägab suitsukonide käes

K

ontaktläätsed muudavad
nägemisprobleemidega ini
meste elu võrratult muga
vaks. Paraku on nende kasutusiga
üsna lühike, näiteks ühepäevaläätsed
tuleb suisa igal õhtul minema visata.
Ameerika keemiaseltsi konverentsil
esitletud uuringu järgi tekitab see
arvestatava hulga plastprügi.
USA Arizona osariigi ülikooli
teadlased uurisid kontaktläätsi kui
mikroplastiallikat isiklikust huvist.
Üks uuringu autoreid Rolf Halden
selgitas, et ta on prille või läätsi kand
nud suure osa oma elust ning see
tõttu tahtis teada, mis juhtub kasu
tatud kontaktläätsedega. Paraku on
seda käsitlevaid uuringuid väga vähe.
Sestap korraldasid teadlased USA
kontaktläätsekandjate seas küsitluse,
millest selgus, et kuni 20 protsenti

neist viskab pruugitud läätsed tua
letti või uhab need kraanikausist alla.
Nii võib veekogudesse jõuda arvesta
tav hulk kasutatud läätsi.
Tallinna tehnikaülikooli veekvali
teedi ja kaitse professori Enn Loigu
sõnul on kontaktläätsed üldise plas
tireostuse kontekstis oluline prob
leem: „Võin öelda seda, et kontakt
läätsed on populaarsed. Kuid mida
gi ei kesta igavesti ja lõpuks jõua
vad need reovette, sest need visa
takse lihtsalt tualetipotti või vala
musse. Reoveepuhastuse protsessis
plast ei lagune, bakterid ei tule selle
ga toime ja plastiosakesed kuhjuvad
reoveesettesse või jõuavad heitveega
jõgedesse, järvedesse või merre. Ma
ei tea, et Euroopas oleks tehtud prak
tilisi uuringuid, küll aga USAs ja
Austraalias. USA andmeil on plasti

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

sfääride koosmõju.
Idee korraldada rahvusvaheline
maateaduste olümpiaad pärineb Korea
maateadlastelt. 2003. aastal organisee
risid nad esimese Korea maateadus
te olümpiaadi ning sama aasta april
lis kinnitati Kanadas rahvusvahelisel
geoteaduste õpetamise organisatsioo
ni ehk iGEO nõukogu istungil maa
teaduste olümpiaadi (International
Earth Science Olympiad ehk IESO)
statuut. Käesoleval aastal toimus IESO
kaheteistkümnendat korda, järgmisel
aastal korraldatakse üritus Koreas ja
ülejärgmisel aastal Venemaal. Eesti
meeskond osales tänavu maateaduste
olümpiaadil esimest korda.
Asjaolu, et rahvusvahelise geograa
fiaolümpiaadi kõrvale on tekkinud
rahvusvaheline maateaduste olüm
piaad, näitab otseselt Maateaduste
rolli olulist kasvu tänapäeva maail
mas: nii majanduslikust ja keskkon
nahoiu kui ka sotsiaalsest aspektist.

kogused ülisuured ja probleem tõsi
ne. Probleemiks on just mikroplast,
väga väikesed terakesed ja osake
sed suurusega kuni viis millimeetrit,
mida kalad peavad toiduks.“
Stockholmi
keskkonnains
tituudi (SEI) Tallinna kesku
ses on lõppemas rahvusvaheli
ne projekt „Plastijäätmete teekond
Läänemerre“. Selle käigus on kogu
tud teavet plastprügi koguste kohta.
Samuti on töötatud välja metodoloo
gia, mille põhjal saab määrata kind
laks mereprügi päritolu ning merre
sattumise teekonna ja teha seiret.
SEI vanemekspert Harri Moora kin
nitas, et ka Eestis visatakse kontakt
läätsed tihti WCpotti või kanalisat
siooni. Tema sõnul on läätsed meie
vetes siiski suhteliselt väike mikro
prügiallikas. Suurem mure on suit
suotsad, mis näiteks hõlmavad ligi
poole Tallinnast Läänemerre jõud
vast prügist.
EurekAlert/TTÜ/SEI/Uudistaja
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Jahikoer ei saa ürgse kutse ehk geenide vastu: tema kihk on jälitada ja jahtida

Geenide

vastu ei saa?
Igal hommikul lausun maagilise lause „Lähme õue!”. Ja siis
me lähemegi: mina ja mu lapiline koer. Laigulise kasuka all
on peidus kirglik jahimees. Minu tasku võib olla pungil viineritest, aga kui üle tee jalutab metskits, siis ei ole need
vorstikesed karvavõrdki olulisemad kui toored kartulid.
Teadagi, jahtimine on hagijatel veres. Või geenides.
Killu Timm

I

nimene tahab üha täpsemalt
teada saada, kuidas ta liigina toi
mib. Kui palju mõjutavad meie
käitumist geenid ja kui palju kesk
kond? Pelgalt arutledes tundub tead
mine, et geenid määravad käitumise,
ühtaegu vabastav ja hirmutav. Eriti

12
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siis, kui esmalt välistada kõik muud
tegurid, mis võiksid tegutsemist
mõjutada. Kui esinemishirmu on tin
ginud geenid, siis ma ei ole ju süüdi,
et nii halvasti esinen, eks ole?
Kui käitumine oleks tõepoolest
juba sünnist saati puhtalt geenidest
määratud, siis saaks näiteks öelda, et
võimetus olla hea lapsevanem pole

inimese, vaid tema geenide viga.
Leppige sellega! Ta on vägivaldne, aga
selles on süüdi tema geenid. Ta on
sõltlane, sest tema vanemad on and
nud talle sellise geenikombinatsiooni.
Niimoodi edasi arutledes võiks lausa
küsida, kas kohtus võiks läbi minna
argument, et süüdistataval on krimi
naalset käitumist põhjustavad geeni
variandid, mida tuleks karistust mää
rates arvesse võtta.
Geenid ja käitumine. Selleks et
mõista, kuidas indiviid ühes või tei
ses olukorras hakkama saab, on olu
line teada tema geneetilist tausta. Nii
on näiteks väga suur roll uuringutel,
kus vaadeldakse geene, mis mõjuta
vad ärevuse, depressiooni ja tunnete
teket. Tähtis on aru saada, miks käi
tutakse eri situatsioonides ühtemoo
di, ehkki mõnikord oleks kasulik teha
muudatusi. Näiteks: enamasti ollakse
kohastunud püsivate keskkonnatingi
mustega, kus on kasulik järgida üht
kindlat strateegiat.
Ent mismoodi peaksid inime
sed hakkama saama kiirelt muutu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Edu alus on end kohandav strateegia. Oletame, et hüpoteetilises lõu
namere saarestikus elab kolm sugu
haru [3]. Kõik nad on samast liigist,
kuid üks väline tunnus on neil eri
nev, nimelt pükste värv: on kollaste,
punaste ja roheliste pükstega suguha
ru. Kõik nad elavad rahulikult ja kas
vatavad igal aastal üles uue põlvkonna
värviliste pükstega pesakondi. Ühel
päeval aga tabab saarestikku haigus
puhang. Kõik haigestuvad.
Kollaste pükstega suguharu ja seal
sed arstid ravivad haigeid nii, nagu on
alati tehtud. Nad kasutavad traditsioo
nilisi meetodeid, mis on ikka aidanud.
Sageli võivad neil abiks olla vanad raa
matud ja pärimus. Kui tegu on viiruse
ga, millega suguharu on varem kokku
puutunud, on ravi tõhus, kiire ja edu
kas. Ent kui tegu on millegi uudsega,
siis on kollaste suguharu hädas, sest
midagi muud ei proovita.
Punaste suguharu ravijad teavad,
et iga haigus on ainulaadne ja seega
pole mingit mõtet varasematest koge
mustest abi otsida. Nemad katseta
vad raviks kõike, mis pähe tuleb, vali
matult. Näiteks kui nende maailmas
ravitakse ehk parandatakse traktorit
mutrivõtmega, siis võivad nad proo
vida mutrivõtmega ravida ka mõnd
suguharu liiget. Tõenäoliselt on mõni
neist proovitud ravivõtetest edukas,
kuid eri meetodite katsetamine võtab
aega. See võib punaste suguharule
saatuslikuks saada.
Roheliste pükstega suguharu uurib
kõigepealt sümptomeid ja otsib sama
laadseid haigusjuhtumeid minevi
kust. Kui varem on tulnud ette mida
gi sarnast, siis proovitakse samasu
gust ravi. Rohelised on võimelised
oma ravimeetodit kohandama, juhul
kui viirus varasemast veidi erineb.
Rohelised on kindlasti edukad, kui

Mis on genotüüp ja fenotüüp?
enotüüp on ühe isendi
geenide kogum, geneeti
line struktuur. Fenotüüp
hõlmab genotüübi ja keskkonna
koosmõjul kujunenud vaadeldavad,
s.o füsioloogilised, morfoloogilised,
keemilised, käitumuslikud, arengu
lised ja ehituslikud tunnused.
Inglise loodusteadlane Richard
Dawkins on genotüübi ja fenotüübi
lihtsustatult kokku võtnud nõnda:
genotüüp on justkui koogiretsept ja

G

fenotüüp on see kook, mis valmib
[2]. Muudatused retseptis muuda
vad ka koogi välimust ja koostist.
Ent kui kook küpsetamise käigus
ära kõrbeb, ei muuda see algset ret
septi.
Nii nagu maailmas on mää
ratult palju koogiretsepte, on ka
loendamatu hulk genotüüpe.
Käitumisuuringud keskenduvad
ki sellistele geenipiirkondadele, kus
indiviidide genotüüpides on erine
vused.

Foto: AngMoKio / Wikimedia Commons

vate keskkonnatingimustega (eelkõi
ge inimühiskonnas aset leidvate muu
tustega) või mismoodi tuleb korall
toime kiiresti soojenevas ookeani
vees? Üldjuhul on strateegiat muuta
energiarikas ja kulukas ning mõnikord
lausa võimatu. Alljärgnevalt on esita
tud kolm moodust (strateegiat), kui
das muutunud keskkonnas tegutseda.

Ka inimesed peavad kohanema muutuva keskkonnaga. Väga tugevalt mõjutab
inimühiskonda linnastumine. Fotol on New York, maailma suurimaid metropole
tegu on olukorraga, mis mingil mää
ral sarnaneb varem olnuga. Ent kui
tegu on täiesti uue haigusega, siis
võib juhtuda, et ravi ei leita.
Kes neist kolmest on kõige edu
kam? Pidagem silmas, et ükski sugu
haru ei suuda oma strateegiat muuta:
alati kasutatakse üht ja sama. Sel
juhul määrab edukuse tõenäoliselt
keskkonnamõju, s.o viiruse olemus.
Teada-tuntud viiruse puhul on kõige
kiiremad tervenejad kollase suguha

Tähtis on aru saada, miks
käitutakse eri situatsioonides
ühtemoodi, ehkki mõnikord
oleks kasulik teha muudatusi.
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ru liikmed. Täiesti uue tõve korral
võivad aga eluga pääseda punased.
Rohelised on edukad siis, kui kesk
kond muutub veidi, aga mitte väga
drastiliselt. Seega, pikas perspektii
vis on kõige edukam tõenäoliselt see
suguharu, kes suudab oma strateegiat
kohandada haiguse järgi.
Kiiresti muutuv keskkond on kahtle
mata tähtis tegur ka väljaspool hüpo
teetilisi lõunamere saari. Ole sa ini
mene, rasvatihane või koli
bakter – tõenäoliselt toi
mub lähikeskkonnas alata
sa muutusi, millega tuleb
üha kohaneda. Linnud lii
guvad linna, bakterid võta
vad kasutusele mõne teise
toimimissüsteemi ja meie
OKTOOBER 2018 Eesti LOODUS |669|
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Rasvatihase pesakast Kilingi-Nõmme katsealal Pärnumaal

ostame apteegist antidepressante.
Kuivõrd on aga võimalik geenide vastu
saada, et olla edukam kohaneja?
Kohanemisedukust ei määra ainult
geenid. Praeguste hinnangute järgi on
geenide osatähtsus käitumise kujune
misel eri olukordades kuni 50%. Teise
poole hõlmab keskkonna ja varasema
kogemuse mõju.
Näiteks kujundab keskkond tuge
valt käitumist meemesilastel. Teiste
mesilaste loodud sotsiaalne keskkond
muudab ka konkreetse indiviidi käi
tumist. Algul hoolitseb töömesila
14
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test,
kohanevad
järelkasvu eest hoo
litsejad kiiresti kor
jajateks. Feromoon,
mis varem takis
tas amm-mesilastel
kasvu, on sel hetkel puudu, nõnda
kujunevadki neist korjemesilased. Nii
võib öelda, et mesilane ei tegutse lil
leõiel omatahtsi, vaid teda mõjutab
kogu koloonia käitumine [1].

Praeguste hinnangute järgi on
geenide osatähtsus käitumise kujunemisel eri olukordades kuni 50%.
ne tarus kaks-kolm nädalat amme
na järelkasvu eest, kuid siis lülitub ta
ümber nektari ja õietolmu kogumisele.
See, mis ajal mesilane oma käitumist
muudab, tuleneb koloonia vajadustest.
Töökäitumist kujundavad fero
moonid, mida teised eritavad. Kui
parasjagu on puudu nektarikoguja

Katsed tihastega. Samas pole päris
täpselt teada, mil määral on isik
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Sotsiaalne keskkond mõjutab mesilasi tugevalt. Kui vaja, hoolitsevad nad järelkasvu eest või kohanduvad kergesti nektari
kogujateks
kindlale tunnusele. Nii Suurbritannia
kui ka Hollandi tihaste käitumise,
välimuse ja pesitsuseelistuste alus on
paljude geenide vastastikune mõju.
Ka Tartu ülikooli loomaökoloogid
on oma uurimistöös välja selgitanud,
et rasvatihasel on käitumisjooni, mis
on ajas püsivad, olenemata olukor
rast. Seega avaldab sellisele käitumis
viisile suuresti mõju geneetiline taust.
Rasvatihase hakkamasaamist uudses
olukorras, riskijulgust ja kartlikkust
mõjutab olulisel määral kaks geeni
piirkonda [8, 9]. Üks neist on seo

tud dopamiini regulatsiooniga, teine
serotoniini transpordiga.
Serotoniin mängib lindude käitu
misel suuremat rolli olukordades, mis
põhjustavad linnule rohkem stressi ja
seavad ta suuremasse ohtu. Näiteks
mõjutas serotoniiniga seotud geeni
piirkond tihaste käitumist olukorras,
kus imiteeriti rähni rünnakut pesa
kastile.
Keskkonnamõju tähtsus ilmnes
aga uurimistöös, kus olime teinud
katse ajal, kui poegi ei toidetud, ja
tehisaviaariumis, et välistada loodus
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sus muutumatu ja mil määral oleme
võimelised oma elu ja arengu jook
sul end keskkonnaga kohandama.
Isiksuse kujunemisel etendavad rolli
paljud geenipiirkonnad, mis omakor
da on omavahel võrgustikuna seotud.
Üks väheseid teadusuuringuid,
mis on seda arusaama kinnitanud,
on ilmunud 2015. aastal [7]. Vaatluse
all oli kaks rasvatihase populatsiooni:
üks Suurbritannias, teine Hollandis.
Selgus, et geenid mõjutavad nii käi
tumist kui ka füsioloogiat, kuid pole
üht kindlat geeni, mis avaldaks mõju

15
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geenide pinnal, nimetatakse epige
neetilisteks mehhanismideks.
Epigeneetika on olulisel kohal
indiviidi arengu faasis, kus parasja
gu geeni lahti pakitakse. Geene paki
takse lahti kogu eluea jooksul, kuid
suurema tähtsusega on see indivii
di arengu algfaasides, s.t emaüsas
ja sünni järel. Kas geen avaldub või
mitte, oleneb sellest, kas geenil paik
neb metüülrühmi ehk märgiseid, mis
mõjutavad geeni avaldumist. Nende
märgiste püsimine sõltub mitmesu
gustest keskkonnateguritest.
◊ 1. DRD4-geen ja lähenemisjulgus ehk viivitus pesakasti sisenemisel [9].
Joonisel on võetud kokku eri genotüübiga isendite käitumine olukorras, kus
pesakasti vahetusse lähedusse on asetatud tundmatu objekt (roosa karp). TTja CT-genotüübiga linnud on kõige julgemad ja sisenevad kasti kõige varem.
CC-genotüübiga linnud viivitavad poegade toitmisega kõige kauem

◊ 2. Märgiste edasiandmine hiirtel [10, kohandatud]. Märgiste püsimist geenil
mõjutab oluliselt emaslooma käitumine poegadega. Pojad, kes on kogenud
rohkem vanemhoolt, on täiskasvanuna vähem agressiivsed, kuna geen saab avalduda (märgised puuduvad). Pojad, kes ei ole nii palju vanemhoolt kogenud, on
täiskasvanuna tõenäoliselt agressiivsemad, kuna geen ei saa avalduda
keskkonnast tulenevad mõjutused.
Varem vabas looduses tehtud katse
põhjal ilmnes, et dopamiiniga seotud
geeni eri piirkonnad mõjutasid käi
tumist üksnes isasel, kuid nüüd aval
dus mõju ka emaslinnul. Riskijulguse
puhul etendab tõenäoliselt väga suurt
rolli pesapoegade olemasolu ja moti
vatsioon neid toita (◊ 1).
Ühtlasi on tehtud kindlaks, et lin
nakeskkond võib samuti mõjutada
tihaste käitumist. Linnas elavad lin
16

|672| Eesti LOODUS OKTOOBER 2018

nud on uudishimulikumad ja julge
mad võrreldes nende liigikaaslastega,
kes elavad metsas või maal [6].
Epigeneetika. Keskkonna roll käi
tumise kujunemises on nii tugev, et
mõnikord võivad keskkonnast tin
gitud muutused edasi kanduda ka
pärilikkusaines. Näiteks juhul, kui
keskkond avaldab väga tugevat mõju
sugurakkude moodustumisele [5].
Selliseid mehhanisme, mis toimivad

Märgised geeni pinnal. Üks enim
uuritud epigeneetilisi mehhanisme on
DNA metülatsioon. Metüleerimine
tähendab geeni pinnale märgiste
lisandumist (metüülrühm). Selle alu
sel, kas geenil paikneb märgis või
mitte, toimub ka geeni avaldumine:
märgis kas laseb või lase geenil aval
duda. Näiteks hiirepoegadel, kelle
eest ema on vähem hoolitsenud (neid
lakkunud), kujuneb välja agressiivne
käitumine. Ent need hiired, kes vara
jases nooruses said kenasti üle laku
tud, käituvad sõbralikumalt.
Käitumine erineb seetõttu, et
agressiivsetel poegadel jäävad geenil
paiknevad märgised alles ja takista
vad avaldumast geenil, mis kujun
dab sõbralikku käitumist [10] (◊ 2).
Sõbralikel hiirepoegadel on aga tänu
vanemhoolele märgised geenilt kadu
nud ning seetõttu on nende käitumi
ne vähem agressiivne.
Rasvatihaste puhul on tehtud
kindlaks, et linnas elavate lindude
geenis asub teatud piirkonnas roh
kem metüleeritud alasid kui metsati
hastel [6]. Peale selle on rasvatihastel
uuritud geene, mis seostuvad õppimi
sega, ning leitud, et nendes geenides
on rohkem metüülrühmi [4]. Need
geeniaktiivsuse mustrid sarnanevad
suuresti imetajate omaga, niisiis võib
eeldada, et närvisüsteemi reguleeri
vad epigeneetilised mehhanismid on
universaalsed.
Geenide ja keskkonna mõju on
varem arvatust keerukam. Geeni ei
käsitleta enam kui püsivalt stabiilset
päritavat DNA-järjestust, mis kodee
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rib mõnd vajalikku valku. Selleks et
hoida püsivat DNA struktuuri ning
tagada üha uuesti selle kopeerimi
ne, on tarvis tervet hulka keerukaid
süsteeme ja nendevahelist koostööd.
Geen ei ole pelgalt ühik, mille toime
on alati ühesugune.
Kas, mida, kus ja millal DNA too
dab, see sõltub tõenäoliselt teistest
geenidest ja keskkonnast. Pealegi,
kuna geeni mõju oleneb suuresti kon
tekstist, võib juhtuda, et vaatluse all
olev geen ei avaldagi püsivat mõju
tunnusele, mida parasjagu uuritak
se. Mõnes olukorras võib selle geeni
mõju olla kahjulik, teises olukorras
kasulik, kolmandas aga neutraalne.
See võib omakorda tuua selgust, miks
osas teadusuuringutes on seosed gee
nide ja mõne käitumisjoone vahel
tugevad, teistes aga ei ole leitud min
git seost.
Argielus peame alatasa kohane
ma keskkonnaga. Meie tehtud valikud
loovad eri geenidele võimalusi aval
duda. Enamasti oleme oma keskkon
nas sama tegusad nagu kalad vees.
Abi võivad vajada need, kes ei ole
nii head kohanejad. Olgu selleks siis
esinemishirmu tundvad inimesed,
loodusesse tagasi viidud pandad, kes
partnerit ei leia, või hoopis kitsas
se ruumi kokku surutud kanakari. Et
mina saaksin olla edukam koerajalu
taja, on minu võimuses muuta kesk
konda. Näiteks võin ma panna taskud
täis ahvatlevat lambaliha ja jalutada
siis, kui metskitsed magavad. Seda
on tunduvalt kergem teha kui geene
muuta.
Geenid määravad meie käitumi
ses paljutki ja on tõenäoliselt põh
jus, mispärast nii mõnigi kord tegut
setakse stereotüüpselt ka olukorras,
kus kasulikum oleks toimida teisiti.
Peale geenide on aga hulk teisi meh
hanisme, mis meie käitumist kujun
davad ja mida me võime oma valiku
tega muuta.

Kaheteistkümnepäevane tihasepoeg, kelle vanemad on edukalt suureks kasvatanud
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Jänijõgi ja sealne ainulaadne

uhtlammimets
Kaheksakümmend aastat tagasi avaldas kooliõpetaja ja
loodusuurija Teet Julius Lunts (1902–1941) Eesti Looduses
artikli, kus on esimest korda Eestis kirjeldanud meil küllaltki
haruldast metsatüüpi uhtlammimetsa Jänijõe keskjooksul
Kõrvemaa maastikukaitsealal. Vaatame, mis on nüüdseks
saanud sellest metsast ja Jänijõest.
Kuno Kasak, Kristjan Piirimäe

J

änijõgi saab alguse Kukevere küla
lähedalt Järvamaalt ning voolab
ka Lääne-Virumaal ja Harjumaal,
kuni suubub Jägala jõkke. Jänijõe
kogupikkus on 31,6 km ja valgala suu
rus 172 km2.
Võrreldes 80 aasta taguse ajaga
on Jänijõgi üsna palju muutunud.
1938. aastal, kui Teet Julius Lunts
18
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Jänijõge kirjeldas [3], laiusid Kukevere
ja Jäneda ümbruses peamiselt sood.
Nõukogude ajal need kuivendati, üht
lasi süvendati ja õgvendati Jänijõge,
et kuivendusvesi võimalikult kiiresti
ja tõhusalt ära juhtida. Seetõttu asub
Jänijõe ülemjooks lähtest kuni Jäneda
Veskijärveni intensiivselt majanda
taval põllumajandusmaastikul ning
selle jõelõigu looduslikkus on üldiselt
kadunud.

Jänijõe seisund on kehv. Veskijärvest
ülesvoolu meenutab Jänijõgi pigem
peakraavi kui jõge. Ka veekvaliteet
on võrreldes allavoolu jäävate jõe
lõikudega märkimisväärselt kehvem:
seda on põhiliselt mõjutanud põllu
majandus. Ida-Eesti veemajanduska
va järgi tuleb Jänijõe seisundiklassi
pidada kesiseks [1]. Selleks et jõuda
heasse seisundisse, on oluline vähen
dada nii haritavalt maalt kui ka ühis
kanalisatsioonita asumitest lähtuvat
hajukoormust.
Eestimaa looduse fondi eestvõt
tel 2017. a sügisel ja 2018. a keva
del tehtud veeuuringute põhjal on
Jänijõe ülemjooksul püsivalt problee
me lämmastikuga, eeskätt nitraatide
ga, mis jõuavad jõkke lähikonna põl
dudelt kuivenduskraavide ning dre
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Jänijõe ülemjooks on intensiivne põllumajanduspiirkond ja ühtlasi karsti levikuala.
Pildil on näha karstilehter. Antud juhul liiguvad toitained otse karsti ja sealt põhjavette. Siin aitaks ärakannet vähendada künd risti kallakuga. Samuti tuleks karstilehtri ja põllu vahele jätta 10 meetri laiune puhvervöönd

Jänijõgi Eesti 1935. aasta topograafilisel kaardil. Näha on jõe ülemjooksu äärsed
sood, mida nõukogude ajal intensiivselt kuivendati. Praegu asuvad seal peamiselt
karjamaad. Täpselt sama ala on nüüdsel ajal (parempoolne kaart) kaetud peamiselt
põldude ja karjamaadega (kaardil helekollased), jõe asemel on aga kraavivõrk
on väga oluline vähendada toitainete
ärakannet ka Jänijõe valgala põlluma
jandusmaastikelt. Ka põhjavee kaitse
mõttes on paikkondlikul tasandil täh
tis tagada, et nitraatide ärakanne ja
leostumine väheneks.

naažitorustike kaudu. Liigsed toit
ained on aga oht seisuveekogudele
ning Läänemerele, kus põhjustavad
eutrofeerumist.
Toitainete sissekanne Läänemerre
on küll viimaste aastakümnete jook
sul vähenenud, kuid mitte piisavalt,
et mere seisund oleks oluliselt para
nenud. Ka praegusajal jõuab kogu
Läänemere valgalalt merre umbes
826 000 tonni lämmastikku ning ligi
kaudu 30 900 tonni fosforit aastas,
millest jõgede kaudu kantakse vas
tavalt 70% ja 95%. Läänemerre jõud
vast lämmastikust ligikaudu 47% ja
fosforist 36% pärineb enamasti põl
lumajandusest ja tuleb hajusalt kogu
Läänemere valgalalt [2].
Kuna Jänijõgi suubub Jägala jõkke
ja see omakorda jõuab Soome lahte,

sus on siin vaid kuni kaks meetrit.
Seetõttu tuleb maad harides ja seda
väetades olla ettevaatlik, et põhjavet
te ei satuks üleliia nitraate. Sellises
piirkonnas kehtivad väetamisele ran
gemad nõuded. Paraku on paljud nit
raaditundliku ala kaevud nüüdseks
Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal juba sedavõrd tugevalt reostunud, et
jõuavad nitraadid kiirelt põh- mitmel pool ületab nitraatide sisaldus
javette. Osa põllule antud taime põhjavees 50 mg/l [5].
toitainetest liigub pindmise äravoo
Juues nitraadirikast vett, hakkavad
luga jõkke, kuid näiteks nitraatide organismis tekkima ühendid, näiteks
puhul on palju suurem probleem nitritid ja ka lämmastikoksiid, mis
leostumine ehk kandumine põhja teatud koguses mõjuvad organismi
vette. Jänijõe valgala asub Pandivere le halvasti. Näiteks nitritid võtavad
ja Adavere-Põltsamaa nitraaditund osa hemoglobiini muutmisest met
likul alal, seega on põhjavesi suure hemoglobiiniks, mis ei ole võimeline
mal osal valgalast kas nõrgalt kaits siduma hapnikku ja seetõttu vähe
tud või kaitsmata. Pinnakatte pak neb vere võime hapnikku transporti
da. Kõige tundlikumad
on nitraatide suhtes
väikelapsed ja rasedad.
Tarbides nitraaditundlikul alal
Tarbides nitraaditund
põhjavett joogiveeks, tuleb
likul alal põhjavett joo
giveeks, tuleb veendu
veenduda, et nitraatide sisaldus
da, et nitraatide sisal
jääb normi piiresse.
dus jääb normi piiresse.
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Jänijõe alamjooksul karjatatakse lihaveiseid, ent osaliselt on jõe kallas sisse vajunud ja karjatamise tõttu on tekkinud porimülkad,
kus vihmadega pääseb reostus hõlpsamini vette
2016. aastal leevendati veeseadust:
jõgede veekaitsevööndites lubati taas
karjatada loomi, kui nad ei reosta
vett. Paraku ei suudeta seda tingi
must tihtilugu täita. Ka Jänijõe kal
dail on näha kohti, kus rohukamar on
ulatuslikult muutunud porimülkaks,
kust vihmase ilmaga kandub reostus
jõkke.
Reostust jõuab Jänijõkke ja lähi
konna põhjavette ka majapidamis
test, mis ei kuulu kanalisatsioonivõr
ku. Sellistele majapidamistele keh
tivad nitraaditundlikul alal ranged
veekaitsenõuded, mh tuleb reovesi
koguda lekkekindlatesse mahutitesse
ja transportida puhastisse. Paraku on
üsna keeruline hinnata, kui palju sel
lisest reoveest tegelikkuses purgitak
se ning kui palju on üldse kasutusel
lekkekindlaid mahuteid.
Tugevalt muudetud ja loodusliku
Jänijõe piiriks on paisjärv. Peale
lämmastikureostuse on Jänijõe ülem
jooksu probleem õgvendatud jõe
säng. Jõge on sirgendatud, süvenda
tud ja laiendatud, nii et see on muu
tunud peakraaviks. Aastate jooksul
on eri kohtadesse kogunenud nõnda
suur hulk setteid, et neist on kuju
nenud uued jõekaldad. Selle tõttu on
peakraav hakanud kohati uuesti look
lema ja osaliselt omandanud kunagise
loodusliku ilme.
19. sajandil jõe keskjooksule raja
tud Veskijärv toimib hästi veepuhas
tina. Kuna vesi selles seisab, settib osa
järve suubuvatest setetest ja taime
20
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toitainetest põhja; neid aineid seovad
taimed, osa lendub atmosfääri. Tänu
sellele on paisust alla langev vesi puh
tam ja alamjooksu elukeskkond väär
tuslikum. Jõgi voolab seal loogeli
ses sängis ning inimtegevuse mõjud
piirduvad peamiselt metsakuivendus
kraavidega, mis suubuvad jõkke selle
mõlemalt kaldalt.
Nõnda on kesk- ja alamjooks väga
hea elupaik kaladele, näiteks on
seal jõeforelli, haugi, ahvenat, lepa
maimu, trullingut jt. Forellile lei
dub alamjooksul ka ohtralt kudeala
sid. Veskijärvest allavoolu paikne
vad jõelõigud on kantud riiklikusse
nimistusse kui lõhe, jõeforelli, meri
forelli ning harjuse kudemis- ja elu
paigad.

Tänu paksule orgaanika- ja
toitainerikkale mullale on
uhtlammimetsad äärmiselt
liigirohked.
Jänijõe alamjooksu loodusväärtus
on suur ka selle poolest, et siin on levi
nud Eestis ja terves Euroopas ainu
laadsed uhtlammimetsad. Ühtlasi on
see jõelõik tuntud kui kalastuspaik,
aga ka loodusturismi sihtkoht.
Veskijärve turismi- ja maastikuline
väärtus on aastatega siiski halvene
nud. Olukorda saaks parandada, kui
pais rekonstrueerida ja rajada kala
tee. See annaks võimaluse asustada

Jänijõe ülemjooksule jõeforelli.
Jänijõe uhtlammimets on ainulaadne kogu Euroopas. Eestis prae
guseks võrdlemisi haruldaseks jäänud
metsatüüp uhtlammimets on Jänijõe
alamjooksul levinud ligikaudu kolme
kilomeetri pikkuse ning umbes viie
kümne kuni kahesaja meetri laiuse
vööna piki kallast.
Selle metsatüübi esmakirjeldus
pärineb kaheksakümne aasta tagu
sest ajast; viimane suurem ülevaade
on koostatud poole sajandi eest [3,
4]. Tegu on lopsaka orgaanikaroh
kel alluviaalmullal kasvava lehtmet
saga. Selle koosluse tekke ja säilimi
se peamine eeldus ongi alluviaalmul
dade levik: need mullad on kujune
nud kevaditi suurveega
lammile kantavast set
tematerjalist.
Tänu paksule orgaa
nika- ja toitainerikkale
mullale on uhtlammi
metsad äärmiselt liigi
rohked ning ka vääris
puude, näiteks jalaka,
saare ja künnapuu osakaal on võrd
lemisi suur. Nii Teet Julius Lunts kui
ka Ann Marvet on tõdenud, et vaja
dus väärispuuliikide järele oli ka üks
põhjusi, miks suur osa neist metsadest
omal ajal hävis.
Praegusajal on uhtlammimetsades
tõepoolest alles vaid vähesed vää
rispuud, kuid muus mõttes on mets
endiselt liigirikas. Koosluses kas
vad läbisegi hall- ja sanglepp, kuusk,
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vaher, pärn, toomingas, kask ning
mõned üksikud jalakad, saared ja
künnapuud.
Mitmekesine on ka põõsa- ja rohu
rinne. Ürglooduse muljet võimenda
vad laialdaselt levinud sõnajalad ning
väätidena puudel ja põõsastel roniv
humal. Lopsaka taimkatte tõttu on
jõe kallastel suvel raske liikuda.
Seevastu jõepõhja taimestik on
üsna liigivaene. Üksnes sängi kõige
madalamas osas leidub ujuvat peni
keelt, kollast vesikuppu, hundinuia,
võhumõõka ja soovõhka. Koosluse
looduslikku ilmet võimendavad kob
raste langetatud puud ja ulatuslikud
koprapaisud. Koprapaisude tõttu on
Jänijõe keskjooksule moodustunud
justkui suur delta, kus algset voolu
sängi on uute ja väiksemate voolusän
gide tõttu keeruline leida.
Kooslus säilib, kui taastada veerežiim. Teet Julius Lunts ennustas
1938. aastal, et intensiivse metsatöös
tuse tõttu uhtlammimetsad peatselt
kaovad. Õnneks ei ole seda juhtu
nud. Ann Marvet oli oma 1967. aasta
artiklis lootusrikas, et rakendades aja
kohaseid looduskaitsevõtteid, ei ole
uhtlammimetsad enam ohus.
Nii Jänijõe uhtlammimets kui ka
ümbruskonna metsalaamad on prae
gusajal kaitse all, sestap ei tule karta,
et ainulaadne kooslus raiutakse puu
dest lagedaks. Pigem on küsimus sel
les, kas uhtlamm ise säilib. Selleks on
vaja, et suurvee ajal tulvaks vesi üle
kallaste ja jätaks lammile setteid.
Metsadesse rajatud kraavid kii
rendavad suurvee äravoolu jõkke,
nõnda tõuseb tulvavee tase ja suu
reneb voolukiirus. Samal ajal kes
tab üleujutus nende kraavide tõttu
loomulikust lühemat aega: kraavid
juhivad liigvee liiga kiiresti valglalt
ära ja uhtlamm jääb varakult kuiva
le. Niiviisi võib uhtlammile kandu
da vähem alluviaalseid setteid ja tai
metoitaineid, mis hoiaksid koosluse
elujõulisena.
Selleks et saavutada uhtlammi loo
duslikkus, tuleb taastada loomulik
veerežiim. Seega tuleb kaaluda kui
venduskraavide sulgemist. Kraavid
saaks kas lausaliselt või teatud vahe

Jänijõe uhtlammimetsa lopsaka taimkatte tõttu on jõe kallastele raske ligi pääseda

Koprapais Jänijõe uhtlammimetsas on tekitanud ulatuslikud üleujutused, mille
tõttu on hävinud ka võrdlemisi palju liigniiskuse suhtes tundlikke puid
maade tagant uuesti pinnasega täita,
nii et need enam vett ei juhiks. Siis
taastub metsa looduslikult niiske pin
nas. Seesugusest metsast on raskem
puid välja vedada, kuid kaitsealal
polekski see kuigi vajalik.

of nutrients to the Baltic Sea. Baltic Sea
Environment Proceedings 153.
3. Lunts, Teet Julius 1938. Uhtlamm-mets
Jänijõel. ‒ Eesti Loodus 6 (3): 124‒128.
4. Marvet, Ann 1967. Jänijõe uhtlammi
metsa taimkattest. ‒ Eesi NSV Teaduste
Akadeemia juures asuva loodusuurijate
seltsi aastaraamat, 58. köide: 51‒69.
5. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraadi
tundliku ala tegevuskava 2016‒2020. 2016.

Jänijõe uuringuid on rahastanud keskkonnainvesteeringute keskus projekti
„Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine“ raames.

Kuno Kasak (1987) on Eestimaa looduse
fondi ekspert ja külalisteadur California
Berkeley ülikoolis.

1. Ida-Eesti vesikonnas veemajanduskava,
2016, Keskkonnaministeerium.
2. HELCOM 2018. Sources and pathways

Kristjan Piirimäe (1975) on Eestimaa
looduse fondi eutrofeerumisekspert.
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Võõrpuuliikidest rikas Ruhnu
Fotod: Urmas Roht

2017. aasta novembri keskpaigas võtsime ette pikalt
plaanitud reisi Ruhnu, et
vaadata üle 1970. aastate
lõpul ja 1980. aastate alul
saarele istutatud võõrokaspuud. Põnevaid liike kasvab nii sealsete talude maadel kui ka Ruhnu metsas.
Seekord võtame luubi alla
külas kasvavad puud.
Heino Kasesalu, Urmas Roht

R

uhnu väärika ajalooga küla
asub samanimelise saare
keskosas. Ruhnu saarel elab
aasta ringi kuni 60 elanikku. Saarel
on kool, vallamaja, kaks kirikut, seal
hulgas alla 400-aastane puukirik,
tuletorn ja mõned majutusasutused.
Küla nagu küla ikka, kuid nii mõnigi
talunimi on rootsipärane.
Eriline on aga Ruhnu pehme klii
ma, mis võimaldab saarel viljelda
selliseid külmahelli liike, mida mujal
Eestis ei tasu kasvatada, kui ehk
Vilsandi läänerannik välja arvata.
Kohalike elanike sõnul ei lange tem
peratuur talviti alla –15 °C ja viimas
tel aastatel pole tekkinud ka püsivat
lumikatet. Lund küll sajab, kuid see
sulab paari-kolme päeva jooksul jälle
ära. Sellises kliimas on hea proovida
kasvatada külmahelli võõrpuuliike.
On veidi üllatav, et Tallinna või
Tartu botaanikaaed pole loonud
saarele oma filiaali, kus taimedega
katsetada. Tõsi küll, Ruhnul elavad
taimekasvatajate nuhtluseks sinna
varem toodud metskitsed, kes var
malt noori istandikke ja puid riku
vad. Nende nahka on läinud paljud
omal ajal siia toodud ja istutatud
võõrpuud.
Kuidas võõrpuud Ruhnu said?
1970. aastatel kasvatati Tartus Eesti
metsainstituudi puukoolis too
22
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◊ 1. Eesti suurim idakuusk, mis võiks pakkuda huvi paljundamise mõttes
nase direktori Ülo Eriku juhendu
sel maailma eri paigust pärit võõr
puude seemneist paljusid võõrlii
ke, mis istutati katse eesmärgil pea
miselt kolme Eestimaa piirkonda:
Jõgevamaale, Pärnumaale ja Ruhnu
saarele.
Söe arboreetum Jõgevamaal Pedja
jõe kaldal on neist kolmest kahtle
mata kõige karmima kliimaga paik,
kuid siiski on sinna praeguseks alles

jäänud õige mitu huvitava päritolu
ga võõrliiki, peamiselt okaspuud.
Teise paigana valiti välja tunduvalt
mahedama ilmastikuga koht Jäärjas
Pärnumaal, kus merelise kliima peh
mus annab selgelt tunda. Seal kat
setati põhiliselt kuuse võõrliikidega.
Kolmas istutuspiirkond oligi Ruhnu
saar, kõige leebema kliimaga piir
kond Eestimaal.
Kõik võõrliikide istutuskohad
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◊ 2. Kanada kuuse ja sitka kuuse looduslik hübriid

◊ 3. Mammutipuu on Eesti oludes
eksootiline. Puu ees seisab DuskasRatasepa talu peremees Rainer Kolts

tähistati ja joonistati skeemid, kuid
riigimetskondade liitmise käigus on
toonase Ruhnu-Abruka metskon
na Ruhnu saarele toodud võõrliikide
istutusplaanid kaduma läinud. Seega
pole teada, kui palju, kuhu täpselt ja
milliseid võõrliike on istutatud. Ent
toonased metskonna töötajad mäle
tavad kohti ja nende abiga leidsime
õiged paigad üles.
Õnneks on säilinud Ülo Eriku
märkmed mõnede võõrliikide seem
nepartiide päritolu kohta, need
annavad Ruhnul kasvavate puude
kohta olulist teavet. Viimase Ruhnu
võõrpuude inventuuri tegi Ülo Erik
2001. aastal, seega on isegi puude
kasvuea mõistes läinud mööda üsna
pikk ajavahemik: 16 aastat.
Tuleb märkida, et mõned võõr
liigid on nüüdseks peaaegu jälje
tult saarelt kadunud. Samas on nii
mõnestki neist, mis on metskitse
de rüüstest pääsenud, sirgunud
Eesti rekordpuud. Inventuuri käi
gus mõõtsime võõrpuude diameet
rid standardse metsaklupiga ja kõr
gused Haglöfi kõrgusmõõtjaga.

Abruka metskonna töötajad Vilve
Ratasepp ja Rainer Kolts. Rainer
andis varmalt seletusi, millal on üks
või teine liik istutatud ja kellelt saa
dud.
Elumajast lõuna poole jäävale
maale on peamiselt 1980. aastate esi
mesel poolel rajatud väike dendro
park, kuhu istutatud puud on nüüd
seks sirgunud suureks ja võimsaks.
Tähelepanuväärsemaid puid on hii
gelnulg (Abies grandis), mille seem

Duskas-Ratasepa talu rikkused.
Suurima võõrpuude kollektsioo
ni omanikud on Duskas-Ratasepa
talu pererahvas: omaaegse Ruhnu-

◊ 4. Tuuleluuad püüavad pilku

nulu, Tallinna botaanikaaias kasva
va puu mõõtmed 2013. aastal: rin
nasdiameeter oli 52 cm ja kõrgus
24 m. Kuid see puu on istutatud juba
1965. aastal, seega peaaegu paar
kümmend aastat vanem.
Pargis kasvab veel kolm ilusat hii
gel-elupuud (Thuja plicata), kõik
üsna ühesuurused ja väga vitaalsed.
Suurima puu rinnasdiameeter on
48 cm, kõrgeimal puul on kõrgust
peaaegu 22 m. Puud on tublisti vilju
nud ja väga kõvas
ti sirgunud, sest
2001. a oli suuri
Ruhnul elavad taimekasvatajate
ma puu rinnasdia
nuhtluseks sinna varem toodud
meeter 23,6 cm
metskitsed, kes varmalt noori
ja kõrgus 11,5 m.
Seemnete päritolu
istandikke ja puid rikuvad.
maa on Kanada,
Queen Charlotte
nete päritolu on teadmata. Pilku Island. Suuri hiigelelupuid leidub
köidab mitu latva, ilmselt on lin Eestis mujalgi, kasvõi kaks suurt üle
nud mingil ajal vigastanud selle tipu saja aasta vanust puud Viljandimaal
punga. Seetõttu on tegu üsna tüüa Karksi pargis.
ka puuga, mille rinnasdiameeter on
Pargis kasvab ka hulk nutka küp
44 cm, kuid kõrgus vaid 16,5 m. Puu resse (Cupressus nootkatensis), vara
viljub ja näeb välja väga elujõuline, sema nimetusega nutka ebaküpress
nagu parimas kasvueas hiigelnulule (Chamaecyparis nootkatensis). Liik
omane. Oksad ulatuvad maapinnani on küpresside hulka arvatud ees
ja hoogne kasv jätkub ka praegu kätt teisel aastal valmivate viljade
sel ajal.
tõttu, erinevalt ebaküpresside esi
Võrdluseks Eesti suurima hiigel mesel aastal valmivatest viljadest.
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Seemned on saadud Kanadast Briti
Columbiast. Suurima, kaheharulise
puu rinnasdiameetrid on 20 cm ja
16 cm ning kõrgus 14,5 m.
Märkimist väärivad viis kol
last mändi (Pinus ponderosa),
mille seemned on pärit Pritzardist
USA-st. 2001. a oli suurima puu rin
nasdiameeter 21 cm ja kõrgus 6,6 m.
Aastaks 2017 olid mõõtmed järgmi
sed: rinnasdiameeter 46 cm ja kõr
gus 17,5 m. Tubli juurdekasv 16 aas
taga, kuid nagu männil ikka, nii oli ka
nende puude võrades märgata pisut
kollakaks tõmbunud okkaid. Nendele
mändidele on omane rohke vaigu
voolus, käbikandvus on hea.
Samas pargis kasvab üks ida
kuuse (Picea orientalis) suurimaid
eksemplare Eestis. Puu seemned on
pärit Gruusiast Bakurianist; rinnas
diameeter on 30 cm ning kõrgus
13,2 m. 2001. aastal oli rinnasdia
meeter 12,1 cm ja kõrgus 6 m. Tõe
huvides tuleb siinkohal märkida, et
naabertalu, Mihkli talu krundil kas
vab idakuusk, mille rinnasdiameeter
on 38 cm ja kõrgus 16 m (◊ 1). See
puu pretendeerib kindlalt Eesti suu
rima idakuuse tiitlile. Puu on väga
elujõuline ja viljub rikkalikult.
Duskas-Ratasepa talu dendropar
gis kasvab ka üks kanada kuuse ja
sitka kuuse looduslik hübriid (Picea
x lutzii), millel on kanada kuusele
tunnuslikud käbid, kuid sitka kuu
sele iseloomulikud pikemad peened
teravatipulised sinakad okkad, mis
kinnituvad radiaalselt. Puu on jäs
saka kasvuga ja üsna madal, viljub
üsna rikkalikult, rinnasdiameeter on
26 cm ja kõrgus 12,3 m (◊ 2).
Pilku püüavad neli heakasvulist
serbia kuuske, suurima rinnasdia
meeter on 32 cm ja kõrgus 17,8 m.
Seemned pärinevad Soomest Mustila
arboreetumist. 2001. a olid suuri
ma serbia kuuse mõõdud 18,8 cm
(rinnasdiameeter) ja 9,5 m (kõr
gus). Mustila arboreetumis sirguvad
serbia kuused on ülisihvakad, kuid
Ruhnus kasvavate järglaste kohta
seda öelda ei saa. Puud näevad ter
ved välja ja viljuvad rikkalikult.
Pargis leidub teisigi huvitavaid
puid. Nimetamist väärivad kolm
24
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hübriidse päritoluga eurojaapani
lehist (Larix x marschlinsii). Puude
üsna tüüakas välimus viitab samuti
ladvapungade vigastustele varasemal
ajal. Suurima puu rinnasdiameet
riks mõõtsime 50 cm ja kõrguseks
18,7 m.
Samas kõrval kasvab kuus KaugIda päritoluga kivikaske (Betula
ermanii), millel on omapäraselt kes
tendav tüvekoor. Suurimal puul on
30 sentimeetrini küündiv rinnas
diameeter ja kõrgust 17,7 meetrit.
Kuuseheki sees kasvab 24 cm rinnas
diameetriga ja 13,5 m kõrgune viljuv
sahhalini nulg (Abies sachalinensis).
Mõned sahhalini nuluga kõige sarna
semad hübriidsete tunnustega puud
kasvavad veel pargi lääneküljel, neid
me ei mõõtnud.
Kuuseheki serva oli peremees
1987.‒1988. aastal istutanud mõned
nüüdseks viljuvad sitka kuused
(Picea sitchensis), neist jämedaima
rinnasdiameeter on 40 cm ja kõrgei
ma kõrgus 13,5 m. Pargis kasvavad
veel mõned kalifornia ebaküpressid
(Chamaecyparis lawsoniana), mil
lest suurima puu rinnasdiameeter
on 22 cm ja kõrgus 12 m. Mainimata
ei saa jätta kaheksa meetri kõrgust
korea seedermändi (Pinus koraiensis), puu kannab rohkelt käbisid.
Üllatavaid leide tuli veelgi. Pargi
lääneküljes leidsime kasvamas
Mertensi tsuuga (Tsuga mertensiana). Selle aeglasekasvulise ja väi
kesemõõtmelise puuliigi levila ula
tub Põhja-Ameerika lääneosast
Alaskast Californiani. Ruhnu puuke
on kaheharuline, harude diamee
ter on kuus ja neli sentimeetrit ning
kõrgus neli meetrit, viljumist me ei
märganud.
Mertensi tsuugat kohtab Eestis
väga harva, kuigi näiteks Soomes
Mustila arboreetumis on eri päritolu
puude kasv üsna hea, juba aastaid on
nad kandnud ka viljuvaid seemneid.
Teine, väiksem puu kasvab Ruhnu
kiriku vastas asuva talu teeservas.
Ent meid ootas veelgi suurem
üllatus: üle nelja meetri kõrgu
ne mammutipuu (Sequoiadendron
giganteum). Peremees Rainer Kolts
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◊ 5. Nutka küpressid on kaunid ja üsna
vähe levinud
Eesti rekordid Ruhnu saarel
• Idakuusk: diameeter 38 cm,
kõrgus 16 m
• Kalifornia ebaküpress: dia
meeter 36 cm, kõrgus 16 m
• Nutka küpress: diameeter
28 cm, kõrgus 15 m
• Kaukaasia nulg: diameeter
26 cm, kõrgus 16 m

oli selle istutanud kuuseheki kaits
vasse varju umbes 15 aastat tagasi
(◊ 3). Ilmselt Poola päritolu taime
oli talle kinkinud toonane Ruhnu
kirikuõpetaja ja suur taimehuviline
Harry-Johannes Rein (1926‒2017).
Mammutipuu on nüüdseks saanud
kasvuhoo sisse: tänavu on puu juur
dekasv olnud umbes 40 cm.
Rainer Kolts näitas meile ka õues
kasvavat viie meetri kõrgust kaha
ravõralist sahhalini pihlakat (Sorbus
commixta) ja temast kõrgemat hari
likku virsikupuud (Prunus persica).
Novembris ei olnud virsikupuu oma
sirpjaid pikki lehti veel langetanud.
Kokkuvõttes väärib dendropark igati
oma nime.
Põnevaid puid kasvab ka külateel. Duskas-Ratasepa talu eest läbi
kulgeva külatee kraavi servas kas
vab mitu silmapaistvate mõõtme
tega sangleppa (Alnus glutinosa).
Neist jämedaima tüve ümbermõõt
on 362 cm ja kõrgeima väga kauni
võralise puu kõrgus 25 m ning tüve
ümbermõõt 295 cm.
Külatee äärde jääb üks omapära
ne arukask, mille võra on üleni suuri
tuuleluudasid täis. Mujal Eestimaal
ei ole sellist arukaske kunagi näi
nud (◊ 4).
Läänepoolse naabertalu Lorenzi
talu maadel kasvab mitu suurt kali
fornia ebaküpressi; suurima rinnas
diameeter küünib 36 sentimeetrini
ja kõrgus 16 meetrini (◊ 6). Seni on
Eesti suurimaks kalifornia ebaküp
ressiks peetud Tartu ülikooli botaa
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◊ 6. Kalifornia ebaküpress, ilmselt suurim Eestis

◊ 7. Kaukaasia nulg, suurim omataoliste seas

nikaaia siseõues kasvavat eksempla
ri, mille kõrgus jääb alla 15 meetri.
Niisiis peaks ka selle puuliigi kasvu
rekord Eestis kuuluma Ruhnus kas
vavale isendile. Puude päritolumaa
na on kirjas Poola, Rogow. Igatahes
on mõned teisedki sama liiki puud
sirgunud peaaegu sama kõrgeks,
kõik nad on hea kasvuga ja terved
ning viljuvad rikkalikult.
Tiigi talu teeservas kasvab üksik
mandžuuria nulg (Abies holophylla),
mille rinnasdiameeter on 44 cm ja
kõrgus 13 m. Täisvalguses üksikult
kasvava puu oksad ulatuvad maani,
nulg on terve ja tüüakas ning vil
jub rikkalikult. Teadupärast pärine
vad seemned Salaspilsi botaanika
aiast Lätist.
Külarahva sõnul kasvab nn itaal
laste krundil kolm ilusat nutka küp
ressi, millest suurima, neljaharulise
puu suurima haru rinnasdiameeter
ulatub 28 sentimeetrini ja kõrgus
15 meetrini. Ka see küpress peaks
olema omasuguste seas Eesti suu
rim (◊ 5). Nende puude seemned on
samuti toodud Salaspilsi botaanika
aiast.

neim ja suurim – rinnasdiameeter
26 cm ja kõrgus 16 m – sirgub Tungi
talu maadel metsa servas, puu viljub
rikkalikult (◊ 7). Selle nulu seemnete
päritolumaa on Gruusia, Ritsa. Veidi
väiksemate mõõtmetega viljuv puu
kasvab Ruhnu koolimaja lõunaküljel,
nulu rinnasdiameeter on 24 cm ja
kõrgus 13 m. Talude läheduses mär
kasime veel mitut väiksemat sama
liigi eksemplari.

Veel üks kindel rekord. Ruhnus kas
vab mitu väga uhket kaukaasia nulgu
(Abies nordmanniana). Neist kau
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◊ 8. Künnapuu, mis tasuks kaitse alla
võtta

suur puu. Nimelt kasvab Ellerbuschi
(Johannsi) talu maadel kena terve
künnapuu (Ulmus laevis), mille kaks
haru on jagunenud umbes ühe meet
ri kõrguselt maapinnast. Harude
ümbermõõt on 300 cm ja 285 cm
ning puu kõrgus 26 m (◊ 8). See
künnapuu on tähelepanuväärselt ilus
ja võimsa võraga. Oleme Eestimaal
näinud palju viletsamaid künnapuid,
mis on võetud looduskaitse alla.
Kõnealust puud ei
ähvarda otsene oht ja
ta ei vaja kaitset, kuid
Oleme Eestimaal näinud palju
keskkonnaamet võiks
viletsamaid künnapuid, mis on
haruldusest omaniku
võetud looduskaitse alla.
le teada anda.

Ruhnu kirikuaias ja kirikute
ümbruses kasvab okaspuuvorme,
mille on istutanud eespool maini
tud kirikuõpetaja Harry-Johannes
Rein, kes teenis Ruhnus pikki aas
taid. Mees ise on küll läinud mana
la teele, kuid tema istutatud puud
sirguvad edasi.
Ruhnu küla vahel näeme veel kas
vamas ilusaid korea nulge (Abies
koreana) ja halle nulge (A. concolor),
hõbekuuski (Picea pungens f. glauca)
ja teisi rohkem tuntud võõrliike.
Silma hakkab ka üks kodumaine

Põnev tulevik. Oli
tore jälgida, kuidas on Ruhnu kliima
oludes saanud hakkama mujalt pärit
okaspuud. Veelgi huvitavam oleks
teada, kui suureks on need puud
suutelised sirguma. Loodetavasti
saavad need puud rahulikult kasvada
ja omanikud oskavad hinnata eksoo
tide väärtust.
Heino Kasesalu (1932) on dendroloog ja
metsandusloolane, praegu peab pensionipõlve.
Urmas Roht (1959) on dendroloog, töötab Räpina aianduskoolis õppemajandi
juhatajana.
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Saame tuttavaks!

Roo-loorkull

tõusulainel
Loorkullitriloogia viimases loos teeme tutvust roo-loorkulliga. Kunagisest tagakiusatust on saanud üks meie arvukamaid röövlinde, kes on välja murdnud omaaegsest piiratud
levilast ja asustanud terve Eesti.
Ülo Väli

P

aljudel linnusõpradel läheb
roo-loorkulli nimetust kuul
des kindlasti mõte Matsalu
lahe ulatuslikel roostikuväljadel või
Võrtsjärve ääristaval katkematul roo
ribal uitavale röövlinnule, keda mujal
kuigi sageli ei kohta. See arvamus on
aga ajale lootusetult jalgu jäänud. Kui
praegusel ajal silmata peaaegu üks
kõik kus Eesti nurgas loorkulli, on
suure tõenäosusega tegu just roo-
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loorkulliga. Kuidas ja miks on säära
ne muutus toimunud? Kas sellel lii
gil on veel üldse säilinud mingi seos
roostikega?
Roo-loorkull ei ole meil uustulnuk.
Tema Eestisse asumise aeg pole täp
selt teada, kuid selle liigi pesitsemise
kohta siin on teateid juba 19. sajan
dist. Siiski oli pikka aega tegu vähe
arvuka liigiga, kelle paaride hulk võis
vaevu küündida kolmekohalise arvu
ni [6]. Alles mõnekümne aasta eest
hakkas asurkond suurenema, kuid

see-eest märkimisväärselt: möödu
nud sajandi viimase ja selle sajan
di esimese kümnendi jooksul suure
nes liigi arvukus kaks korda, poolest
tuhandest paarist tuhandeni, prae
guste hinnangute järgi kuulub tema
asurkonda umbkaudu poolteist tuhat
paari [3].
Tänini kestnud peaaegu ühtlane
kasvutrend (◊ 1) on üks muljet aval
davamaid meie röövlindude seas.
Tegelikult on samasugune kasv aset
leidnud terves Euroopas, ehkki selle
kiirus ja ulatus on eri riikides pisut
erinev. Näiteks Soomes lisandus rooloorkulle eriti palju 1980. aastatel,
kuid sel sajandil on meie põhjanaab
rite juures arvukus püsinud stabiil
sena [4].
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◊ 1. Roo-loorkulli arvukuse ja pesitsusedukuse vastandlikud seiretrendid pakuvad
mõtteainest nii looduskaitsjatele kui ka populatsiooniökoloogidele
Nüüdseks on roo-loorkull levi
nud üle Eesti, ehkki põhjapoolsetes
maakondades on asustus siiani hõre
dam kui mujal [6]. Ometi võib selle
liigi asustustihedus röövlinnuseire
andmetel kõigis Eesti piirkondades
paiguti küündida nelja-viie paarini
100 km2 maastiku kohta, mis on meie
röövlindude seas üsna suur näitaja.
Enamikul seirealadest piirdub arvu
kus siiski ühe-kahe paariga 100 km2
kohta, sest sobivate pesapaikade hulk
maastikus on piiratud. Ulatuslikes
roolaamades, kus pesapaigapuudus
arvukust ei limiteeri, võib pesitse
vate paaride tihedus olla veel mitu
korda suurem. Päris soo-loorkullile
omaseid poolkolooniaid see liik ei
moodusta, küll aga võib roo-loor

kullilgi ette tulla polügaamiat: nii
mitmenaise- kui ka mitmemehe
pidamist.

sastikuga ning üksnes erandina võib
ta pesitseda viljapõllul. Niisiis on tegu
sihikindla pesapaigaspetsialistiga.
Tavaliselt on sää
rased liigid märksa
ebaühtlasema levi
Roo-loorkulli Eestisse asumise aeg
kuga kui generalis
pole täpselt teada, kuid selle liigi
tid, kes suudavad
pesitsemise kohta siin on teateid
toime tulla mitme
sugustes biotoopi
juba 19. sajandist.
des. Ometi on rooloorkull praegusajal
Pesapaigavalikult väga kitsalt märksa ühtlasemalt levinud kui tei
spetsialiseerunud linnu edukus sed, mitmekesisema pesapaigavali
Eesti hõivamisel näib esmapilgul kuga loorkullid. Selline ebaloogiline
üllatav. Rajab ju roo-loorkull oma olukord saab kujuneda ainult siis, kui
pesa peaaegu alati roostikku, vaid spetsialisti eelistatud elupaik voha
harva on ta leppinud teistsuguse kõr ma hakkab ja just see ongi meil toi
gema veetaimestiku või märja põõ munud.
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Foto: Arne Ader / Loodusemees

Saame tuttavaks!

Foto: Mati Kose

Pesa kaitsel ei pelga roo-loorkull rünnata endast märksa suuremat merikotkastki. Mõlema liigi arvukust on aidanud suurendada keskkonnamürkide kasutuse
piirangud

Foto: Arne Ader / Loodusemees

Loorkullitibud on eri vanusega ning noorimad ei pruugi lennuvõimestuda

Tänapäeval leiab roo-loorkull saagi sageli viljapõldudelt
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Kuna Eesti veekogud on ulatus
likult eutrofeerunud ja karjatamine
drastiliselt koomale tõmbunud, on
suur osa meie veekogude kaldavöön
deid palistunud roostikega. See on
ilmselt kõige olulisem tegur roo-loor
kulli edu taga. Omal ajal piirdus rooloorkulli levik peamiselt mere ja suur
järvede rannajoonega, nüüd on see
liik levinud ka mujale ning võib tähel
dada üsna suurt paindlikkust elupai
gavalikul: tähtis on roostiku olemas
olu, aga mitte selle asukoht või suu
rus. Sobivad nii ulatuslikud ranniku
roolaamad kui ka väikejärvede äärsed
rooribad, ära ei põlata ka roogsoid
või põlluäärsete tiikide roostikutukki.
Elupaikade mitmekesistumine ongi
seotud arvukuse kasvu ja levila laie
nemisega, kuid on raske öelda, mis on
põhjus ja mis tagajärg.
Küllap on oma osa olnud sellelgi,
et inimene enam röövlinde taga ei
kiusa. Varem lasti inimese naabrusse
elama tükkinud roo-loorkullid ilmselt
lihtsalt maha, tänapäeval on aga ette
tulnud pesitsemisi vaid mõneküm
ne meetri kaugusel tiheda liiklusega
maanteest. Samuti on roo-loorkulli
arvukust turgutanud see, et viimasel
poolsajandil on maailmas tunduvalt
koomale tõmmatud DDT ja teiste
kloororgaaniliste ühendite kasutust.
Vesisesse roostikku ehitatud rooloorkullipesad on maapealsete
kiskjate eest kaitstud paremini kui
teistel loorkullidel. Rebased ja käh
rikud tavaliselt väldivad toiduotsin
guil säärast ebamugavat paika. Samas
tuleb niisuguse kaitse eest mõnikord
ka lõivu maksta: rohked sademed või
ebasoodsad tuuled võivad veetaset
tõsta ja pesa uputada.
Viimastel aastakümnetel on haka
nud silma, et roo-loorkullil, sama
moodi kui näiteks soo-loorkullil, on
pesakonnad jäänud väiksemaks. Seda
hoolimata asurkonna arvukuse kas
vust (◊ 1). Säärased vastuolulised
suundumused näitavad sageli popu
latsiooni eneseregulatsiooni: tihene
vas asurkonnas konkurents suureneb,
see avaldub vähenevas pesitsusedu
kuses ning lõpuks peatub ka arvuku
se kasv. Siiski on iseäranis kiiret sigi
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misedukuse vähenemist mär
gatud viimastel aastatel, kui
asurkonna kasv näib juba
olevat peatunud. Seetõttu
võib arvata, ilmselt mängi
vad ka teised tegurid pesa
kondade kahanemises olu
list rolli.
Toitumisalade suhtes on
roo-loorkull märksa vähem
valiv kui pesakoha suhtes.
Roostik on rooloorkullile ees
kätt siiski pesapaik, kuid vaja
duse korral peab ta seal ka jahti.
Mõnikord proovib ta õnne ka
mõnemeetrise võsa kohal loovides:
sealgi leidub hõredamaid kohti, kus
saaki ootamatult rünnata. Peamiselt
otsib rooloorkull toitu siiski lammi
niitudel ja madalsoodes, kultuurhei
namaadel ja viljapõldudel. Niisiis on
pesapaigaspetsialistist rooloorkull
toitumisalade valikul hoopis genera
list, mis on toetanud tema ulatus
likku levikut.
Põllumajandusmaastikus on
rooloorkull väga tõhus kütt.
LõunaEuroopas on tehtud kind
laks, et rooloorkulli arvukust võib
põllumajanduse intensiivistumine
isegi soodustada, kuid üksnes teatud
tasemeni [1]. Samas on intensiivsel
põllumajandusmaal toit vähem mit
mekesine: põhitoiduks on seal väike
sed närilised. Kui säärases maastikus
peavad vanemad poegade kasvades
hakkama rohkem jahti pidama ja sage
damini pesale süüa viima, siis mitme
kesises maastikus lülituvad vanalin
nud poegade kasvades lihtsalt ümber
suuremate saakloomade jahtimisele
[2]. Võimalik, et üha intensiivsemalt
majandatavas põllumajandusmaasti
kus pisinärilistest koosnev dieet on
üks tegur, mis on kahandanud meie
loorkullide pesakonna suurust.
Peale tavapärase loorkullitoidu –
näriliste ja värvuliste – saab kogukas
rooloorkull jagu ka näiteks väikse
matest partidest ja kajakatest (eelis
tades siiski poegi ja noorlinde), kes
talle veekogude piirialasid kontrolli
des ette jäävad. Ära ei ütle ta ka vee
lindude munadest. Kunagi, kui linde
oli kombeks jagada kasulikeks ja kah

Foto: Remo Savisaar

Ehkki roo-loorkullil läheb praegu
hästi, tuleb tema asurkonnal silma
peal hoida

julikeks, tegi surve veelinnuasurkon
dadele rooloorkullist ühe vihatuma
kulli, keda vaenati kullisõdade järel
kauem kui enamikku röövlinde.
Omal ajal on rooloorkull vastali
si leidnud koguni ornitoloogide seas.
Näiteks piirati tema arvukust oluli
selt partlaste kui jahilindude uurimi
sele pühendatud Engure järvel Lätis:
1985.–1997. aastal tapeti seal 950
isendit [5]. Nagu kõik teised rööv
linnud, on ka rooloorkull nüüdseks
„rehabiliteeritud“ ning võime tun
nistada ja tunnustada selle kitsa pesa
biotoobi, kuid mitmekesise maastiku
ja toiduvalikuga jahimehe edulugu.
Ehkki rooloorkullil läheb prae
gu hästi, ei pruugi tema tulevik olla
sugugi roosiline. Toitumisalade kasu
tuses on see liik küll paindlik, aga
ta väldib siiski teatud põllukultuu
re, näiteks maisi, mille kasvatus on
Eestis hoogustunud. Põllumajanduse
liigne intensiivistamine kahandab
saakloomade valikut ning see võib
juba lähiajal hakata piirama meie põl
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lumajandusmaastikus toituvaid rööv
linde. Kindlasti tuleb meil rooloor
kulli asurkonna seisundil edaspidigi
silma peal hoida.
1. Cardador, Laura et al. 2011. Can intensive
agricultural landscapes favour some raptor
species? The Marsh harrier in north‐eas
tern Spain. – Animal Conservation 14 (4):
382–390.
2. Cardador, Laura et al. 2012. Feeding beha
viour and diet composition of Marsh
Harriers Circus aeruginosus in agricultural
landscapes. – Bird Study 59 (2): 228–235.
3. Elts, Jaanus jt (koostamisel). Eesti lindude
staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus
2013–2017. – Hirundo.
4. Meller, Kalle et al. 2017. Petolintuvuosi
2016, pesimistulokset ja kannankehitys. –
Linnutvuosikirja 2016: 16–31.
5. Opermanis, Otars et al. 2005: Assessment
of compensatory predation and recolo
nisation using longterm duck nest pre
dator removal data. – Acta Universitatis
Latviensis 691: 17–29.
6. Tammekänd, Indrek 2018. Rooloorkull.
Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja
arvukus. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu:
282–283.

Ülo Väli (1974) töötab Eesti maaülikoolis
vanemteadurina ja juhib Eesti ornitoloogiaühingus röövlinnutöörühma.
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Foto: Urmas Tartes

Looduseuurimise lätetel

◊ 1. Paljud päevaliblikate teaduslikud nimetused pärinevad antiikmütoloogiast. Näiteks kreeka arstimiskunsti jumala
Asklepiose poegadelt Podaleirioselt (puriliblikas: Iphiclides podalirius) ja Machaonilt (pääsusaba: Papilio machaon, pildil), vanade Põhjamaade tähtsaimalt naisjumaluselt Freyjalt (põhja-kannikesetäpik: Boloria freija)

Lepidopteroloogilisi mälestusi
Elu ei lähe alati nii, nagu soovitud. Samuti ei istu mõni
eriala nii, nagu varem unistatud või kavatsetud. Mõnest
harrastusest saad üle peatselt, mõni teine aga peab
vastu vaata et elu lõpuni.
Mart Niklus

M

äletan, et 1930. aastate
lõpul juhtusin Elva lähedal
Peedul nägema ühe suvi
taja liblikakogu. 1940. aastate alguses
kogus keegi minust vanem noorhärra
Tartumaalt Rõngu ümbrusest putu
kaid. Eeskuju nakkas: peatselt hak
kasin minagi kuuejalgseid koguma
ja üritama neid määrata. Harrastus
sai hoogu juurde järgmise aasta
kümne alguses. Siis sain põnevusega
teada päevaliblikate ladinakeelsetest
nimetustest, millest paljud pärinevad
antiikmütoloogiast (◊ 1).
Tartu 1. keskkoolis (praegu Hugo
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Treffneri gümnaasium), kus ma pärast
sõda õppisin, olid tublid bioloogia
õpetajad. Näiteks Maret Kask (1926–
2016), kellest hiljem sai tuntud botaa
nik. Mina olin sama kooli „rotikasva
tajate“ ringi eesotsas. Kooli loodus
teaduste klassi täiendasid juba sõja
eel rajatud suured zooloogilised kol
lektsioonid, sealhulgas liblikatest.
Kutsusime neid kogusid üle vaata
ma Eesti NSV TA tolleaegse zooloo
gia ja botaanika instituudi vanem
teaduri Juhan Vilbaste (1924–1985).
Entomoloog leidis, et tegemist on
teadusaardega ning soovitas õpi
lastel andmestiku dokumenteeri
da. Kahjuks jäi kavatsus teostamata:

kooli loodusteaduslikud kogud hävi
sid hoonet 1998. aastal tabanud tule
kahjus täielikult.
Päevaliblikahuvisse kaasasin teisi
gi, näiteks klassivend Sven Veldre
(1934–2001) ja ülikoolikaaslase Fred
Jüssi (1935). Kursusekaaslane Kaupo
Elberg (1934–2012) spetsialiseerus
samuti entomoloogiale, täpsemalt
dipteroloogiale, teadusele kahetiiva
listest. Hiljem sai temast selle ala eri
teadlane ja ülikooli õppejõud.
Lõpetasin Tartu riikliku ülikoo
li 1957. aastal bioloogi-zooloogina,
diplomitöö sai paberile pandud orni
toloogiast. Aastat kümme enne seda
olin aga olnud päevaliblikatest, nende
kogumisest ja uurimisest niivõrd
sisse võetud, et kirjutasin Wilhelm
Konstantin Peterseni ligi sajalehe
küljelise raamatu „Eesti päevalibli
kad“ [3] (◊ 2) oma vajadusteks käsitsi
peaaegu täielikult ümber. Kogu jaoks
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vajaliku liblikavõrgu, sirutuslauad ja
karbid oli valmistanud lähisugulane,
entomoloogilisi nõelu aga polnud tol
ajal kuskilt võtta. Ööliblikate, liiati
mõne teise putukaseltsiga tegelemi
seks jaksu ja talenti paraku ei jätku
nud.
Selleks et liblikaid jälgida ja elupai
kades tabada, tuli muidugi rohkesti
väljas viibida, pidades silmas liikide
lennuaegu ja arvestades ilmastikuolu
sid. 1950. aastatel panin oma retked
loodusesse ja huvitavamad tähelepa
nekud lühidalt kirja vaatluspäeviku
tesse, mis on alles veel praegugi.
Ekskursioone loodusesse võt
sin ette peamiselt Tartu ümbruses:
Variku, Vasula ja Tähtvere metsas,
Lohkva liivikul (praegune Ihaste lin
naosa Tartus) jm. Kaugemad rei
sid, mida oli võimalik ette võtta
kord või paar aastas, küündi
sid Otepää-Pühajärve ümbruses
se, Ahja jõe ürgorgu (ValgemetsaKiidjärve-Taevaskoja), Koiva jõe
äärde Eesti-Läti piiril, Saaremaale jm.
Mõtisklustes ja segamata rahus kõn
disin läbi kümneid kilomeetreid, kuu
lates linnulaulu, heinaritsikate siris
tamist, muidu ümbruskonda uurides
ning ööbides kus juhtus. Teismelise
muljed kodumaa tol ajal veel paljus
ki ümber kujundamata loodusest on
unustamatud.

◊ 2. Kuna Wilhelm Konstantin
Peterseni raamatut „Eesti päevaliblikad“
[3] osta ei õnnestunud, tuli koolipoisil
see peaaegu täielikult käsitsi ümber
kirjutada. Wilhelm Konstantin Petersen
(1854–1933) oli baltisaksa entomoloog, pedagoog ja ühiskonnategelane
Tallinnas. Avaldanud 1924. aastal
kaheköitelise suurteose „LepidopterenFauna von Estland (Eesti)”, milles
võttis kokku oma aja teadmised meie
„lepidopterite ehk soomustiivaliste“
süstemaatikast, geneesist, lokaalfaunistilistest iseärasustest jne

tustest võiks mainida suur-kapsa
liblikat, päevapaabusilma (Eestis on
olemas ka kevadpaabusilm ja kolla
paabusilm, ent need ei kuulu päe
valiblikate hulka), leinaliblikat, haa
valumikut ja nurmenukuliblikat.
Õnnestunud uued nimetused on
rohetiib, niidutäpik ja harilik rabasil
mik – endisaegsete karumarja-siilak
tiiva, rohekas-pärlmutterliblika ja jää
liblika asemel.
Siinkirjutaja kogus on olemas üle
80 ehk umbes kolmveerand Eestis
1940.–1950. aastatel levinud päeva
liblikaliikidest. Kogumise eesmärk
polnud Parnassius apollo (taas)avas
tamine siinpool Soome lahte, nagu
Jüri Piigi toonases noorsooraamatus
„Pääsusaba lahel“ (1949), mida põne
vusega lugesin. Pigem ikkagi sisseela
mine kodumaa elusloodusesse, ette
valmistus bioloogiaõpinguteks kodu
linna kõrgkoolis, samuti lootus Tartus
sel erialal tööle asuda. Paraku …
Hoolimata hilisematest elukohava
hetustest ja eluaseme põhjalikest läbi
otsimistest on mitmesse kasti paigu
tatud liblikakogu veel praegugi alles.
Alljärgnevalt esitangi andmeid
huvitavamate leidude kohta, nii
oma üle poolsajandi vanuse kogu kui
ka hilisemate vaatluste põhjal.

ja äärmiselt piiratud alal ka liiva
tee-sinitiiba (Pseudophilotes vicrama)
(minu kogus on 8. juunil 1973 samast
püütud isend). Praeguseks on need
liigid sealt ilmselt kadunud: endisele
peaaegu inimtühjale nõmmemaasti
kule on viimaste aastakümnete jook
sul kerkinud Ihaste aedlinn.
Toona oli Wilhelm Konstantin
Peterseni andmetel [3] Eestis päe
valiblikaid teada alla saja liigi, Erki
Õunapi (1977) ja Urmas Tartese
(1963) uusimas käsiraamatus [6] on
neid märgitud juba 113. Tänavu suvel
avastati Eestis 114. liigina kirju-tume
silmik (Lasiommata megera; vt ka
Eesti Loodus 2018, nr 9, lk 7). Seega
on Eesti lepidofauna tunduvalt täie
nenud, rääkimata erialase mõistesti
ku ja liiginimetuste muutustest ühes
või teises keeles.
Põlistest eestikeelsetest liiginime

Vahulille-täpikpunnpea (Pyrgus
alveus). – Oli kaunis tavaline Ahja
jõe äärsetel kuivadel niitudel, kust
31.07.1948 pärineb kogus olev isend.
12.07.1996 olen teda vaadelnud ka
Peipsi läänerannikul Sääritsa külas.
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Möödunud sajandi keskel oli Eestis
mõni praegusel ajal tavaline liblikaliik veel avastamata. Mainida
võib näiteks tume-kannikesetäpi
kut (Boloria dia) või pruun-kuldtii
ba (Lycaena tityrus; 1942. aastal leiti
küll üks isend, kuid järgmine alles
pool sajandit hiljem). Leidus ka selli
seid, kelle arvukus oli mingil põhjusel
hakanud suurenema, praegu on need
liigid kohati või kõikjal üsnagi tavali
sed, näiteks päevapaabusilm (Inachis
io), väikelumik (Limenitis camilla),
niidutäpik (Argynnis laodice) jt.
Nendel aegadel võis isegi Tartu
linnast püüda niidu-võiliblikat
(Colias hyale) ja nurmikusilmi
kut (Hyponephele lycaon), Tähtvere
rabast rabasilmikut (Oeneis jutta).
Lohkva liivikul leidus väga arvukalt
tähnik-võrkliblikat (Melitaea cinxia)

Uneliblikas (Heteropterus morpheus). – Üks isend, püütud Tähtvere
metsast 31.05.1973. Üksikuid isen
deid on Eestis püütud juba 19. sajan
dil, kuid tavalisemaks muutus liik
alles 20. sajandi teisel poolel.
Mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne ssp.). – 1974. a juunis, kui
viibisin Kübassaare poolsaarel
Saaremaal, polnud hoolimata sobivast
biotoobist ja ilusatest ilmadest seal
ainsatki isendit näha. Jaan Viidalepa
andmetel kadus P. mnemosyne osiliensis Saaremaalt 1973. aastal [4].
33

2 x foto: Toomas Kukk

Looduseuurimise lätetel

◊ 3. Autori poolsajandivanune liblikakogu on elukohavahetustest ja läbiotsimistest hoolimata kenasti alles
Siiski vaatlesin 01.07.1993 idapoolset,
oma levilat laiendavat alamliiki Ahja
jõe ääres Kiidjärvel ning 11.07.1993
ja 28.06.–29.06.1997 sealsamas lähe
dal Valgemetsas (kokku umbes 10
isendit).
Harilik reseedaliblikas (Pontia
daplidice). – Üks isend, püütud
Tartust kunagise Meltsi tiigi äärest
18.08.1948. Aastal 2014 lendas
Eestisse hulgi valmikuid, toona oli
liik Tartu lähedal RopkaIhaste luha
kaitsealal üsna tavaline. 12.07.1996
on vaadeldud ühte isendit Sääritsas
Peipsi ääres.
Siniläik-kuldtiib (Lycaena alciphron).
– Sageli kohatud Taevaskoja ümbru
ses Ahja jõe äärsetel kuivadel niitu
34

|690| EEsti LOODUs OKTOOBER 2018

del aastatel, mil need elupaigad veel
ei olnud Saesaare veehoidla alla upu
tatud.

järgi on praegu „haruldane ning
väga lokaalse levikuga taanduv liik“
[6: 155].

Kase-siilaktiib
(Thecla
betulae) ja lähedane violett-siilaktiib
(Favonius quercus). – 1940. aastate
lõpul Pühajärvel (Kolga lahe ümbrus,
Apteekrimägi) sobivates elupaikades
üsna tavalised.

Nõmme-tähniksinitiib (Maculinea
arion). – Kaks eksemplari kogus
on pärit Taevaskojast 07.07.1949 ja
05.07.1950. Selle päevaliblika staa
tus tänapäeva Eestis on samasugune
nagu eelmisel liigil.

Harilik siilaksinitiib (Cupido argiades). – Aastatel 1949–1950 oli Tartu
ümbruses tavaline, lennates kahe
põlvkonnana. Praegusel ajal on ta
haruldane.

Väike-kiirgliblikas (Apatura ilia).
– Üks isend, püütud 12.07.1949
OtepääPalupera maanteelt umbes
7 km Otepäält. Käsiraamatu järgi:
„20. sajandil oli tegu ühe kõige harul
dasema päevaliblikaga meie faunas,
keda leiti vaid üksikute isenditena“
[6: 215]. Areaali praegune põhjapiir
on LõunaSoomes.

Liivatee-sinitiib (Pseudophilotes vicrama). – Üks isend, püütud Lohkva
liivikult 08.06.1973. Käsiraamatu
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Foto: Urmas Tartes

◊ 4. Tume-võrkliblikas. See liik on üks kahest Eesti esmasleiust Mart
Nikluse kogus

Rohetäpik (Argynnis
(
paphia var.
valesina). – Üks isend, püütud
Tallinna lähedalt Kurna metsast
23.07.1950.
Harilik kannikesetäpik (Boloria
selene var. thalia). – Üks isend, püü
tud 23.06.1948 Kiidjärvelt Ahja jõe
äärest.
Valgetähn-pajuliblikas (Nymphalis
xanthomelas ). – Eesti koerlibliklas
te „suurest kolmikust” meil praegu
sel ajal kõige tavalisem. Vaadeldud
sel sajandil kevadel korduvalt Tartu
ümbruses, kus tundub olevat tema
osaareaal [2].
Enesele teadmata on mu kogusse sattunud ka kaks esmasleidu
Eestist:
Marana-täpikpunnpea (Pyrgus serratulae). – Leid pärineb 06.06.1950
Lohkva
liivikult
(määranud
Juhan Vilbaste). Käsiraamatu järgi on
liik praegugi haruldane [6: 107].

Tu m e - v õ r k l i b l i k a s
(Melitaea
diamina). – Leid pärineb
na
Kiidjärvelt Ahja jõe
äärselt kuivalt nii
dult
26.06.1948.
Käsiraamatu sõnutsi:
„veel kolmkümmend
aastat tagasi peeti seda liiki meil äär
miselt haruldaseks“ [6: 210].
heameelt, et Erki Õunap ja
Tunnen heameelt
Urmas Tartes on oma käsiraamatus
Eesti liikide esmasleidjate seas eral
di esile tõstnud koolipoisse [6: 101].
Minu koolipõlves esmasleitud liigid
on mõlemad nüüdseks oma levilat
Eestis tunduvalt laiendanud. Kaks
tumevõrkliblikat tabati näiteks
XXVIII Eesti looduseuurijate päeval
Erki Õunapi juhendamisel 29.06.2014
Taagepera lähedalt Valgamaal.
Viimastel aastakümnetel on ilmu
nud põhjalikke ülevaateid Eesti lepi
dofaunast [nt 1, 5]. 1998. aastal asu
tati Tallinnas Eesti lepidopteroloo
gide selts, antakse välja meie libli
kafauna uurimist kajastavat ajakir
ja LEPINFO. Tänavu kevadel osale
sin Tartu ülikooli zooloogiaosakon
na seminaril, kus entomoloog Anu
Tiitsaar (1982) tutvustas viimaste
aastate suurejoonelist üritust: Eesti
päevaliblikafauna kaardistamist.
Soovin sellele tööle edu!
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Ehkki põhierialalt olen ornitoloog,
usun siiski, et Eesti Looduse veergudel
noorpõlve mälestusi jäädvustades olen
andnud tagasihoidliku panuse meie
teistsugustegi tiivuliste valdkonda.
Tänan lepidopteroloog Erki Õunapit
artikli läbivaatamise eest.
1. Jürivete, Urmas; Õunap, Erki 2008. Eesti
liblikad. Kataloog / Estonian Lepidoptera.
Catalogue. Tallinn.
2. Niklus, Mart 1994. Haruldane liblikaleid. –
Eesti Loodus 45 (4): 98–99.
3. Petersen, Wilhelm 1927. Eesti päevaliblikad
(määramistabelitega).
4. Viidalepp, Jaan 2000. Mustlaikapollo
(Parnassius mnemosyne) Eestis. – Abiks loo
dusevaatlejale nr 98. Eesti Looduseuurijate
Selts.
5. Viidalepp, Jaan (koost) 1995. Catalogus
Macrolepidopterorum Estoniae / Eesti
suurliblikate nimestik levikutabelina. IV,
ümbertöötatud trükk. – Abiks loodusevaat
lejale nr 95, TallinnTartu.
6. Õunap, Erki; Tartes, Urmas 2014. Eesti päe
valiblikad. Varrak, Tallinn.

Mart-Olav Niklus (1934) on zooloog, töötanud peamiselt võõrkeelte õpetaja ja teaduskirjanduse tõlkijana. Nõukogude ajal poliitilistel motiividel korduvalt represseeritud. Riigikogu
VII koosseisu liige, Riigivapi II klassi ordeni ja välismaiste teenetemärkide kavaler. Eesti looduseuurijate seltsi
kauane liige, Eesti ornitoloogiaühingu
auliige. Avaldanud trükis erialaseid artikleid ja kolm autobiograafilist laadi teost,
neist viimasena „Mis ei tapa, teeb tugevaks!“ (2018).
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Sada rida Eesti loodusest

Kuldkalakese lugu
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Foto: Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix
Foto: Ingmar Muusikus

EESTI VABARIIK

Kaido Kama

K

õik me oleme kunagi kuulnud või
lugenud kuldkalakese muinasjuttu.
Ükskõik kas siis vastavat vene mui
nasjuttu, vendade Grimmide varianti või hoo
pis papa Kreutzwaldi vägeva vähi versiooni.
Loo põhimõtteline kulg ja lõpptulemus on
alati üks ja sama. Kuldkalake lubab päästmi
se eest täita püüdja soovid, aga soovija ahnus
läheb kordkorralt suuremaks. Kui lõpuks
on kuldkalake teinud soovijast juba valitseja/
kuninga/tsaari, aga soovitakse veelgi rohkem
(saada merede valitsejaks, jumalaks vmt), siis
kalake vihastab ja jätab soovija kõigest ilma.
Ilma ka sellest, mis kunagine vaene ja vilets
kalamees oli kuldkalakese käest varem saanud.
See lugu tuleb mulle ikka ja jälle meelde,
kui vaatan inimeste käitumist ja suhtumist
meie looduskeskkonda, ükskõik kas suures
maailmapildis või kitsa KoduEesti mätta
otsast. Maailmapildis võib suure üldistuse
ga öelda, et inimliik on ennast välja murd
nud emakese looduse poolt ette nähtud
toitumisahelast. Meid ei murra ega söö
enam suured kiskjaloomad, meie arvukust
ei kontrolli enam viirused, bakterid ega
parasiidid. Me ei pea kannatama nälga,
külma ega valu, vähemalt enamik inim
konnast. Kõik see on soodustanud inimliigi
arvukuse plahvatuslikku kasvu.
KoduEesti mätta otsast võib julges
ti öelda, et mitte kunagi viimase 10 000
aasta jooksul – ehk siis pärast viimast jää
aega – pole inimene sellel maalapil elanud
niisuguses külluses ja ainelises heaolus. Ja
ometi on sellest ikka vähe, ikka ja jälle lähe
me kuldkalakesele järgmist soovi esitama.
Hiljaaegu küsis minu käest üks Hiiumaa
mees, et kas nüüd on siis kätte jõudnud
nii tohutu vaesus, et peab armutult metsa
rüüstama. Ja rääkis oma isiklikust kogemu
sest, kui kehvades oludes elasid inimesed
sõjajärgsel ajal.
On hämmastav, kui osavalt ja millise
demagoogiaga osatakse välja vabandada ja
põhjendada lihtlabast ahnust. Öeldakse, et
metsast saadavat raha on vaja selleks, et
lapsed saaksid koolis käia. Justnagu oleksid

koolid olemata olnud siis, kui meie metsad
olid veel püsti. Uute hiigelprojektide alga
tamisel räägitakse sellest, kuidas ettevõtjad
loovad uusi töökohti. Samal ajal kui Eestis
on karjuv tööjõupuudus ning ainus võima
lus on sisse tuua võõrtöölisi, et neid uusi
töökohti täita. Jne.
Ometi on meie olukord siin KoduEestis
veel üpris hea, võrreldes muu maailma
ga. Hoolimata kõigest on meil arvestataval
määral säilinud vähem või rohkem puutu
mata looduskeskkond. Kuigi me ise ei oska
seda iga päev hinnata ega tähele panna. Jaan
Kaplinski on rääkinud talle külla tulnud
sakslastest, kes kuulsid elus esimest korda
konnakontserti. Kõik muud tegemised unu
nesid ja nad veetsid kogu külasoleku aja
konni kuulates ja lindistades.
Eesti kõige suurem eelis on see, et meie
rahvaarv ei ole viimase saja aasta jooksul
oluliselt muutunud. Sada aastat on see aeg,
mil kogu maailma rahvastik on plahvatusli
kult kasvanud, mitu korda. Mulle jääb aru
saamatuks nutulaul eestlaste väikese iibe
üle. Me oleme kas iseenese tarkusest või
tahtmatult teinud just seda, mille poole
kogu muu maailm peaks püüdlema: hoid
nud oma arvukuse mõistlikes piirides.
See on meie edulugu, mida peaksime
muule maailmale kuulutama. Ja ütlema
neile, et ostke ära või tehke järele. Meie
väiksus ja paindlikkus võimaldas meil kaks
kümmend viis aastat tagasi väga kiires
ti väljuda „arenenud sotsialismi tingimus
test“ ning kogu oma elu põhjalikult ümber
korraldada. Seesama väiksus ja paindlikkus
peaks meil nüüd võimaldama kiirelt ja kind
lalt loobuda tänapäeva inimkonna hukatus
likust teest. Loobuda majanduse ja heaolu
lõputu kasvu kujutelmast, olla tänulik selle
eest, mida oleme kuldkalakeselt juba saa
nud. Sellega peaksime kogu muule maail
male eeskujuks olema.
Ma ei tea, kui kaugele on inimkond praegu
jõudnud selles kuldkalakese muinasjutu kul
gemises. Kas õnnetu kalamees on oma ahne
naise ässitusel läinud esitama oma viimast
soovi? Sel juhul on praegu paras hetk ümber
mõelda ja tagasi pöörata. Või on viimane
soov juba öeldud ning kalamees pole lihtsalt
veel järve veerest koju tagasi jõudnud?
Kaido Kama (1957) on säästlikku ja kogukondlikku elukorraldust hindav arvamusliider,
Postimehe keskkonnalehekülje toimetaja; tunnustatud Riigivapi IV klassi teenetemärgi ja
Bernard Kangro kirjanduspreemiaga.
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Fotod: Ove Maidla

Üks Eesti paigake

Öised liikumised
Luke mõisapargis

Juhani Püttsepp

L

uke mõisa omanik von Knor
ring olevat olnud kange luura
ma oma teomeeste järele. Nii
kange, et pärast mõisasaksa surma tek
kis uskumus, et tööinimeste kiusajana
ei olnudki saks saanud otse taevasse,
vaid jäänud maa peale kummitama.
Siis arvati, et kabelist ei või öösi
mööda minna, sest ilmuvat kodu
käija. Nõnda kõneles kohalik ela
nik Friedrich Kikas (teade 1959. aas
tast EKM eesti rahvaluule arhiivis):
„Me sõitsime ükskord kella viie paiku
ommikul sealt mööda, sõitsime pere
mehe kaeru müüma. Korraga kargab
koer surnuaialt välja.“
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Sõitjates tekkis kartus, et see on
Knorring koerana. Hiljem selgus, et
kummitaja oli hoopis Meeri mõisniku
äraeksinud jahikoer – hagijas.
Kui Tartu observatoorium 1960. aas
tatel Tõraverre koliti, kuulis Eesti loo
dusuurijate seltsi auliige astronoom
Tõnu Viik sealse elaniku Salme Sarapuu
käest ka ühe loo Knorringust.
„Kord, kui loog maas oli, lähene
nud tume äikesepilv. Knorring sundi
nud inimesi kangesti, aga äikesepilve
vastu ta ei saanud ja loog saanud läbi
märjaks,“ edastab Tõnu Viik rahvapä
rimust. „Selle peale raputanud mõis
nik rusikaid taeva poole ja sajatanud
vanajumalat mis kole. Äkitselt olevat
taevast sähvatanud välk, mis mäe

künkal seisva mõisa härjalauda hele
da leegiga põlema süüdanud.“
Tules hukkunud härgade rasv voo
lanud mööda mäekülge. See olevat
mõisniku esiotsa sõnatuks võtnud,
hiljem olevat ta aga taeva poole vaa
dates kõva häälega hüüdnud: „Väge
sul on, aga raha sul pole!“
Luke mõis läks Knorringute pere val
dusse 1841. aastal. Ilmsesti on rah
vajuttude aluskuju Karl Otto Arthur
von Knorring (1823‒1889).
See mõisahärra sundis takka maa
rahvast, aga ta rajas ka 19. sajandi tei
sel poolel uusbarokkstiilis Luke pargi,
mida tänapäeval peetakse üheks
parimaks algse planeeringu säilita

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Läänepärnade allee Luke mõisas, millest uuemal ajal on kujunenud kontsertide ja
kokkutulekute paik

Entomoloog Mati Martin ööpüügil

Viljapuutupslane, metsaöölane ja maltsaöölane
nud pargikunsti näiteks Eestis (vt
Katrin Möllitsa koostatud raamatut
„Pargisuitaja teejuht“, 2012).
Eriti maalilisena paistab silma
vanade muhklike tüvedega lääne
pärnade allee, mis on kütkestanud ka
kunstnikke ja filmimehi.
„See allee on nagu minek, kulge
mine kuhugi, kuigi hetkel ei pruugigi
seal ühtki inimest jalutada,“ on mär
kinud fotograaf Ove Maidla.
Võib ette kujutada vana Knorringut
sel alleel kõndimas. Või hinge lehvi
mas …
Öine liblikapüük. Möödunud augus
tikuu viimasel õhtul, juba poolpi
meduses, pargib entomoloog Mati

Martin auto Luke pargi serva.
Pakiruumist võtab ta välja valge lina.
Ta ei hakka sellega kedagi kummi
tama, vaid riputab hoopis nöörile
kahe saarepuu vahele. Õige pea lööb
samas helendama ere lamp: plaanis
on ööliblikate valguspüük.
Paik peaks olema sobiv: ökoton,
kahe ökosüsteemi vaheline põimeala.
Võiksid tulla nii metsaliigid kui ka
need, kes elavad lagedal.
Järjest saabuvad surusääsed,
ehmestiivalised, siis prõmmib valgus
laiku vapsik. Ööliblikaid tuleb mille
gipärast vähe, ehk on põhjus põua
ses suves.
Siiski nad lendavad: kümmekond
öölase- ja viis vaksikuliiki. Esmalt

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ilmus aga lainelaste hulka kuuluv
viljapuutupslane (esmateade Eestist
1874), kes ongi sügisliik. Rohkem
näeme maltsaöölasi (esmateade
1899), kes elavadki oblikatel, kirburo
hul ja maltsadel.
„Enamik neid liike lendas Lukel
kindlasti ka juba paruni ajal,“ mär
gib Mati Martin. Erandiks tuleb selles
suhtes pidada pisikest metsaöölast, kes
oli ülemöödunud sajandil haruldane.
Muidugi ka maisileedikut, keda nähti
Eestis esimest korda alles 1948. aas
tal. See maisikahjur saabub igal aastal
meile lõuna poolt, õnneks ei ole ta veel
jõudnud kahjustusi tekitada.
Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja
kirjanik.
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Poster: Vereta Jahi eriauhind Eesti Looduselt
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Peadpidi

puus

Foto: Birgit Purga

O

li tavapärane Vereta Jahi
esimene hommik. Õhtul
tehtud plaanid ei tundu
nud enam huvitavad ning kasutuse
le tuli võtta strateegia „sõidan sinna
suunda, äkki näkkab“. Sõitsin, kuniks
märkasin ühel metsasihil soolakut.
Kui olin seda uurima läinud, astus
sihile sokk, kes justkui kutsus, et see
on hea rada, mida käia.
Soolakust edasi jalutades jõud
sin raielankideni ja nägin ühe langi
servas säilikpuudena alles jäetud
haabu. Kaart näitas, et teisel pool
puid asub põld. Selle serval kohtasin
metskitse, kes märkas minu kohal
olekut enne, kui mina tema oma.
Teel tagasi haabade juurde kuul
sin, kuidas mingisugused pardid
prääksuvad ja puude vahel lendavad.
Lähemal uurimisel selgus, et need
on jääkosklad. Musträhn oli sel
les puudesalgas võtnud ette hoogsa
kinnisvaraarenduse. Peaaegu igasse
tüvesse oli toksitud pesaavaus, kus
jääkosklad üsna tihedalt ja korra
päraste vahedega käisid. Kokku oli
kasutuses kolm õõnsust.
Sain algul mõned pildid vastu
valgust ja natuke liiga alt üles vaa
tenurgaga ning asusin paremat võt
tenurka otsima. Väga lähedal ühele
pesapuule kasvas noorte kuuskede
salk ja nende keskel oli peaaegu
kahemeetrine känd. Siinne pilt saigi
tehtud kännu otsas istudes.
Pärast viisteist minutit kest
nud pildiseanssi mind avastati ning
kosklad võtsid ette häirelennu, len
nates korduvalt kolmekesi
üle minu. Sain nende
sõnumist aru ja
tegin minekut.
Canon 760D
Sigma 300 mm
F/2.8
1/640
F/5.6 ISO 400.
Karl Tammiste
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Intervjuu

Elu maal on võimalik,
aga teistsugune kui linnas
Bioloogist talupidaja
Heikki Luhamaaga vestelnud
Toomas Kukk
Oled kasvanud Viljandi lähedal
Viiratsis, peaaegu linnas. Kuidas
sul tuli hull mõte kolida päris maale
ja hakata loomi pidama?
(Naerab pikalt.) Maale tulime tege
likult Tartust, pärast kümmet aastat
Tartu-elu. Algul polnud küll plaa
ni loomi pidada. Esimene mõte oli
elada oma majas looduse keskel, et
ei peaks püsima vaid korteris ning
oleks ruumi enda elamise ümber.
Kõige enam üks rida maasikaid aia
maale ja ülejäänud jätta muru alla
nagu ikka.
Loomapidamine tekkis sellest, et
töiselt, Kihnu väina merepargi juhata
jana, sai loomi teistele propageeritud,
ostetud ja toetatud ning muidugi ka
räägitud, kui lihtne ja tore on rannanii
tude hooldamine ja loomapidamine.
Mingil hetkel kadusid mu maja ümber
loomi pidavad naabrid ning lähiümb
rus hakkas võssa ja kulusse kaduma.
Kõndida sai üksnes nii kaugele, kui oli
muruniitjaga niidetud, edasi tuli vööni
hein (Heikki on 1,92 m pikk – TK).
Esimesed loomad saidki koduümbru
se korrashoiuks võetud.
Järgnes tükk rannaniitu, mida
keegi teine ei tahtnud hooldada.
Hannes Pehlak leidis sealt niidurü
di pesa, seega oli ka looduskaitseli
ne vajadus niidul loomi karjatada.
Alguses oli plaan võtta kolm looma,
kes suvel oleks enda maja juures ning
talvel sõbra laudas. Nii esimesel talvel
oligi, kuid seejärel läks lappama: loo
mad jäid talveks enda juurde ja kari
muudkui kasvas.
Kui suur on kari praegu ja kui suur
on olnud parimatel aegadel?
Praegu on nelikümmend veist, on
olnud kuni viiskümmend koos vasi
katega. Põhikarja lehmade arv oli eel
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misel aastal suurim, kuusteist lehma
poegisid. Kunagi pole olnud mõtet
teha loomapidamisest elukutse, kuid
linnainimesel pole seda julmust oma
karja tapamajja saata, ikkagi enda
loomad, enamik vasikast üles kasva
tatud, ja nii saabki loomi liiga palju.
Kui veiseid hobina pidada, siis see
arv on ilmselgelt liiga suur, aga teenis
tusena liiga väike.
Kas veisepidamisest ei piisa, et ära
elada?
Kindlasti mitte, eriti nõnda, nagu
mina teen: ostan kogu heina sisse.
Võib-olla elatuksin, kui teeksin ka
heina ise. Teine asi: kui müüa loomi
lihakombinaatidele, peaks olema suur
ja kiirelt kasvav lihatõug.
Meil on üldiselt väga tugev looma
tõumaagia: kui tahta näiteks noorloo
mi nuumale müüa Türgisse või muja
le Euroopa Liitu, siis vaadatakse ikka
tõu, mitte looma enese järgi.

loomapidamist. Kas tööl on olnud
tulemusi: kas Tõstamaa ümbruses
on loomapidajaid?
Praegu on loomapidajaid palju. Mul
endal on maad vähe ja heinamaad
pole üldse. Mu loomapidamise algus
aastatel polnud heina ostmisega siit
kandist probleeme, aga praegusel
põua-aastal ei jõua kohalikud heina
maad siinseid karju toita. Selle aasta
talveheina sain Matsalu luhtadelt.
Kui viisteist aastat tagasi siia tulin,
siis olid mõned ühelehmapidajad
ning rannas peeti paaris kohas lam
baid ja veiseid. Kihnus oli 2001. aastal
siin kandis kõige rohkem veiseid ühel
karjamaal, mälu järgi kuusteist looma
ühiskarjamaal. Noil aegadel sai mit
mele praegusele suurele loomapida
jale esimesed loomad antud.

Olen päris palju välitöid teinud Lääne-Pärnumaal: silma on
jäänud kasutamata heinamaid.
Kõr valtvaatajale
jääb
kergesti
tunne, et kõiki võiVäikese ja suure traktori hinnavahe
malusi loomi kaspolegi kuigi suur ning tagavaraosad
vatada pole ära
maksavad ühtviisi palju.
kasutatud.
Enamasti on maha
jäetud alad väike
Mis tõugu su veised on?
sed. Kaasaegne põllumajandus tahab
Mul on gallovei lihaveised. Kunagi suurt pindala ning väikestel aladel
käisin Lätis seminaril, kus inglased heina teha on ebamajanduslik, neid
jagasid infomaterjale oma niitude kasutatakse vaid häda korral või neid
majandamise kohta. Gallovei tõugu niidavad hobipidajad. Suure traktori
soovitati nendesse kohtadesse, kus ja niidukiga läheb heina omahind väi
oleks vaja vastupidavat tõugu, kes kestel niitudel väga kalliks. Väikese
oleks loomult sõbralik. Eks tõu sõbra ja suure traktori hinnavahe polegi
likkus või rahulikkus on tagantjärele kuigi suur ning tagavaraosad maksa
vaadates muidugi suhteline. Esimesed vad ühtviisi palju.
loomad olid mul herefordi tõugu, ent
pärast seda olen ainult gallovei vei Kui palju su kari talvel heina sööb?
seid pidanud.
Ma olen omi loomi pidanud vaid
heina peal, silo ja jõusööta pole and
Mainisid, et oled Kihnu väina nud. Rusikareeglina läheb ühe looma
merepargi juhatajana propageeri- kohta talvel kümme kuni kaksteist
nud rannaniitude majandamist ja rulli heina. Sõltub rulli suurusest ja
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Heikki Luhamaa on sündinud 10. septembril 1974
Tartus. Lõpetas Viljandi 4. keskkooli 1992, Tartu ülikooli
bioloogina (zooloogina) 1996 ning 2001 kaitses Eesti
maaülikoolis magistritöö „Läänemaa poollooduslikud kooslused ja nende struktuuri muutused“. Kihnu,
Tõstamaa ja Varbla valla asutatud sihtasutuse Kihnu
väina merepark (tegutses aastatel 2001–2016) direktor
2001–2007. Avaldanud raamatu Läänemaa pärandkooslustest (koos kaasautoritega, 2001).
Abikaasa Liis tegeleb peamiselt käsitöö ja selle õpetamisega, lapsed Jaan (2005), Joosep (2007) ja Veljo
(2010) käivad Tõstamaa põhikoolis. Alates 2002. aastast
elanud Tõstamaa kihelkonnas Seliste külas Männiku
talus. Korporatsioon Ugala vilistlane.
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Intervjuu
heina kvaliteedist: kui hein on keh
vem, siis kulub seda rohkem.
Gallovei tõu eelis on pikk paks
karv. Loomad on mul talvel väljas ja
tõupuhastel gallovei veistel on paksu
lume korral lumerüü seljas. Varem
on mul olnud ka segatõugu pool-liha
lehmi, kes talvel külmaga muudkui
aurasid, nende termoregulatsioon oli
kehvem. Gallovei ja šoti mägiveis ei
kuluta nii palju energiat, et hoida oma
kere soojana.
Kuidas sa oma veised realiseerid?
Enamasti olen müünud elusalt näi
teks teistele loomapidajatele karja
alustuseks: gallovei tõug on suhteli
selt väikest kasvu, enamasti sõbralik
ja sobib poollooduslikele kooslustele
hästi. Eks suguselts ja sõbrad-tutta
vad – nagu sa isegi – on meie veise
liha sööjad.
Väikest tõugu loomi on tegelikult
keeruline müüa. Pisikese looma pealt
maksavad kokkuostjad ja tapamajad
vähe, raha teenimiseks peaksid loo
mad olema suured.
Kevadel käisin Varbla laidudel taimeatlase välitöil, kui sa vedasid
koos sõpradega laidudele suvekarjamaale lambaid. Sa ise ju lambaid ei pea. See jättis mulje tugevast kogukonnast, kes kenasti toetab üksteist tüütus tegevuses, nagu
lammaste vedamine laidudele.
Muidugi aitame üksteist, sest üksinda
teha on keeruline – kasvõi varustust
soetada. Veiste pidamisega on sama
moodi: siinse kandi pered aitavad
üksteist sageli, kasvõi loomade veda
misel karjamaale. Mu lähim suvekar
jamaa on üheteistkümne kilomeet
ri kaugusel, talvel on loomad talu
lähedal. Üsna tihti tuleb loomi kokku
ajada, sortida ja vedada ja seda teeme
ikka koos.
Seitse-kaheksa aastat tagasi sai
hullu ideena käsile võetud Varbla lai
dude majandamine. Mul endal lam
baid pole, aga leidsin loomapidajad,
kel on palju lambaid ja huvi neid
suveks laidudele tuua. Nüüd on meil
nagu kolhoos, paari pere seltskond,
kellega talgu korras veame loomi
kevadel laidudele ja sügisel sealt ära,
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Laidevahe looduskaitsealal sai mõned aastad tagasi hinnatud rannaniitude
sobilikkust rüdidele ja vigledele
käime suvel vaatamas ja tallesid eral
damas. Kui lambaid on palju, saavad
nad ka roostikust jagu. Varbla laidu
de niitude seisund on praegu väga
hea. Olen käinud abiks ka Viirelaiule
lambaid vedamas ja mujalgi. Huvitav
on näha muid kohti ja kuidas neid
majandatakse.
Kakskümmend üks aastat tagasi koos asutatud pärandkoosluste
kaitse ühing on ikka korraldanud
ühistööd, talguid, muu hulgas on
sügiseti püütud Kumari laiult lambaid.
Loomapidamine põhineb suuresti
õppimisel. Esimesel aastal sai Varbla
laidudel ka lammaste tagaajamisele
palju jõudu kulutatud, ent tänu nel
jajalgsetele ajajatele, lambakoertele,
on see nüüd küllaltki lihtne. Eestisse
jõudsid esimesed lambakoerad küm

mekond aastat tagasi ja see on ime
line, kuidas on võimalik tööd koerte
abil korraldada.
Kust kohast lambad Varbla laidudele ja Viirelaiule tulevad?
Ikka teisest Eesti otsast, Karula rah
vuspargist. Loom tahab ka suveks
mere äärde saada. Tegelikult on lai
dudel karjatamisel mitmesuguseid
eeliseid: pole sellist kuumaproblee
mi nagu sisemaal, mere ääres on ka
parme tunduvalt vähem ja loomal on
seetõttu parem. Lambad armastavad
klibuvallidel süüa ja eks see viitab ka
nende mägisele päritolumaale.
Kui palju sa kohaliku kogukonnaga
suhtled? Lapsed käivad sul kihelkonnakeskuses Tõstamaal koolis.
Ilmselt igaüks teab siin igaühest
kõike.
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Siin on tekkinud oma suhtlusring
kond. Ma ise pole kõige suurem suht
leja, pole ekstravertne.
Kas kõik eluks vajalik on maal olemas?
Jah, poed, kool ja muu selline on
Tõstamaal olemas. Ja mis maal: me
elame ju nüüd uue haldusjaotuse järgi
Pärnu linnas! Muidugi on elu siin
elatud kuueteistkümne aasta jook
sul muutunud, näiteks kui tulime,
oli kolme kilomeetri raadiuses kolm
poodi, praegu vaid üks: Pootsi pood
Munalaiu teenurgal. Püsielanikke on
vähem ja suvilaid rohkem. Paar tutta
vat on üritanud siia kanti elama tulla,
aga lõpuks ikka Tallinna ära läinud.
Maaelu seab omad piirangud.
Kool on kaheksa kilomeetri kaugusel, koolibuss sõidab, poed on ole-

mas. Millest siis on puudus?
(Naerab.) Otseselt polegi puudust
– linnas on elu teistsugune. Tartus
elades polnud mingit autovajadust,
praegu on peres kaks autot miini
mum. Aeg-ajalt käime linnas ka bus
siga, aga autota toime ei tule. Ja mis
salata, suures keskuses, Pärnus, on
ka valik suurem ja hinnad odavamad.
Kui mul maasturit veel polnud ja
olid lumega talved, siis jäid mõned
ki käigud tegemata: lihtsalt ei pääse
nud kodust välja. Suure lumetormiga
oleme siin poolteist päeva kinni istu
nud, kuni valla sahk jõuab kõik teeot
sad lahti ajada. Iseenesest pole ju pikk
aeg, aga kui pidid näiteks hommikul
Tallinna minema asju ajama, siis ei
saa midagi parata. Algul polnud mul
ka traktorit, praegu saan vajaduse
korral ise tee lahti lükata. Linnas tel
lid Taxify abil takso, pole endal vaja ei
traktorit ega autot.
Kas siin Taxify abil taksot ei saa?
Küllap saaksin, aga Pärnust on siia
nelikümmend kilomeetrit ja sama
palju tagasi – ei teagi, mis see maks
ma võiks minna.
Maaelu rõõmude hulka kuulub ka
see, et pole siin kordagi kõrtsis käi
nud; kõrtsi saan vaid Tartus minna,
kui ei pea autoga koju sõitma. Pärnu
kõrtsid on mulle tundmatud: kuidas
sealt pärast koju saad.
Samas on tore elada omaette, keegi
ei sõida varvastest üle.
Kas sa teed ka erialast tööd, näiteks
pikkadel talveõhtutel?
Natuke ikka, näiteks rannaniitude ja
laidude linnustiku seiret – seda on
hea siit kohapealt teha. Aleks Lotman
on öelnud, et head loodusetundjad
kipuvad elama Tallinnas ja Tartus.
Aga maal on paraku palju muudki
teha. Muidugi, kui loomapidamine
ära lõpetada ja robotniiduk osta, siis
võiks taas tõsisemalt looduse uurimi
se või mõne uue valdkonnaga tege
leda.
(Jääb aknast välja vaatama.) Jäin
vaatama, kas see oli kanakull: meil on
igal aastal vähemalt üks kana läinud
kullile. Mul pole selle vastu midagi,
et kull viib, aga ma ei tee ta elu kerge
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maks. Mullu õnnestus üks kana kurja
kulli küünte vahelt elusalt kätte saada.
Suvel muret pole, aga sügisel hakkab
kanakull liikuma. Kui kena matsakas
kana on lihtsalt võtta – mõistan kana
kulli hästi.
Aga inimene võib ikka rumal olla.
Mullu vaatasin, et hiireviu istub siin
muudkui õunapuu otsas kanaaedi
ku lähedal, no las ta siis istub. Kui ta
kana võtma läks, siis vaatasin lindu
lähemalt – tegemist oli kanakulliga.
Pärast silmad häbi täis, ole siis veel
linnumees.
Mainisid, et siia kanti on tulnud
noori peresid, aga nad pole jäänud.
Miks siis?
Eks põhjused ole iga kord erine
vad. Põhiline on mugavuste vähe
sus. Tegevused tuleb pikemalt ette
mõelda. Kui unustasid poest piima
osta, siis pole nii, et jalutad mõnesaja
meetri kaugusele poodi tagasi – pead
ikka autosse istuma. Kui lund tuiskab,
pead oma ukseesist ikka ise rookima.
Mul voolab siin maja juures
Männiku oja. Peaaegu igal teisel aas
tal on aegu, kus ma autoga maja juur
de ei saa: vesi tuleb teele. Trepini
päris ei tule, aga maja on siiski nagu
saarel, madala kummikuga suure
teeni ei pääse.
Muidugi „suured tänud“ RMK-le,
kes on taastanud oja valgala kuiven
dussüsteemid – pärast seda on keva
dised üleujutused olnud eriti tuge
vad. Kraavisüsteem oli vähemalt
1970. aastatest, aga ennist olid üle
ujutused väiksemad, kuid pikemad.
Mõnelgi aastal, näiteks sel aastal, on
jõgi täiesti ära kuivanud ning forelli
järelkasv sai ilmselt hukka.
Rootsi WWFi rahaga sai siin forel
li koelmuid taastatud. Eks me oleme
ühiskondlikus korras püüdnud „elekt
rikuid“ püüda. Inspektsioon paraku
igale poole ei jõua.
Poollooduslike koosluste majandamine sõltub suuresti toetustest.
Küllap on sul põllumehena soovitusi toetuse andjatele, olgu see siis
keskkonnaamet või PRIA?
Põhjapoolses Euroopas põllumajan
dus toetusteta ei kesta ja nii peab ka
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Eestis seda toetama, kuivõrd teised
maad toetavad oma põllundust raha
liselt. Ega me ise ka muidu toime
tuleks. (Ohkab sügavalt.) Raha on
alati vähe, aga põhihäda on kõige löö
mine ühe lauaga ja aastapõhiselt.
Poolloodusliku koosluse kohus
tus käib viie aasta kaupa, aga
ühtne põllumajandustoe
tus on aastapõhine. Kui
kohustus on viie aasta
peale, siis võiks järe
levalve ja tulemuse
hindamise hajuta
da kogu perioodi
le. Suurel inten
siivselt majan
dataval põllul
pole aastati
väga vahet,
aga
pool
looduslikul
kooslusel on
mõjud tugevad.
Näiteks hea rohu
kasvuga aastatel peaks
karjamaal olema loomi
rohkem, et saavutada
soovitud madalmurus
tulemus, põuaaasta
tel otsi oma loomade
le lisakarjamaid. Kui
tagavaramaad pole,
jäävad loomad nälga. Kas
siis igal aastal peab karja
maa olema näritud mul
lani madalaks? Ehk järg
misel viisaastakul nõu
ded leevenevad.
Poollooduslike koos
luste hooldamine pole
tavapärane
põllumajan
dus, mis põhineb tootmi
sel. Poolloodusliku kooslu
se puhul on toode maastik ja
elurikkus; looma pealt jäävad
aga kaaluiive ja kasum väikse
maks. Laidude lammastel ongi
järelkasv väiksem. Eks see ole
kiirtoidu ja kvaliteettoidu eri

Kevadel Valgevenes Pripjati
ääres sealsete pärandkoosluste
ja lindudega tutvumas
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nevus. Kui vaadata pikemas ajavahe
mikus, mitte vaid sügisel lihaks tege
mist, siis laiul peetud lamba tervis on
kindlasti parem ja loom õnnelikum,
aga omaniku kasum on väiksem.
Vastuolu on vist paratamatu. Eks
tuleks rõhutada rannaniidult saadud liha häid omadusi.
Seda küll, aga tapamajas lihake
ha tükeldades hinnatakse ikka liha
käntsaka suurust. Töötlemise kulu on
sama, ja väikese looma puhul tuleb
see suurem. Eestis ega mujal Euroopa
Liidus ei tohi kodus müügiks tappa,
seega pole muud valikut. Teenusena
oleme liha tellinud, aga liha töötlemi
ne läheb päris kalliks.
Oled siin elanud juba kuusteist aastat. Kas siin looduses hakkab silma
muutusi, mis väärivad tähelepanu?
Ma ise olen meie puisniitudel käinud umbes kolmkümmend aastat,
aga ega ma sellele küsimusele eriti
vastata oskakski.
Kõige lihtsam oleks paar aastat ära
käia ja siis tagasi tulla, muutused jää
vad siis hästi silma. Muutused on kii
red, näiteks oja: LIFEi projekti tehes
oleksin saanud autoga mööda oja
kallast mereni sõita, praegu on isegi
jala väga halb käia. Elektriliinide lii
nihooldajad käivad ka kümmekonna
aasta tagant nagu kellavärk, võsa kas
vab peale.
Metsanduses on muutused hästi
näha: kui siia tulime, siis oli kogu tee
rannikul tunnistatud Pärnu maakon
na planeeringus väärtuslikuks maas
tikuks. Praegu on siin väljaspool kait
sealu vaikselt domineerima hakanud
vähem väärtuslikud raielangid. Samas
seitsekümmend aastat tagasi paist
nud siit meri kätte.
Maastikus on muidki muutusi,
näiteks on ära kadumas väikesed
kandilised metsaheinamaatükid.
Võiksime neid rohkem väärtustada: kui paljukest neid üldse järele
on jäänud. Samuti on väheks jäänud inimese käiguradasid: naabri
juurde sõidetakse autoga, ei minda
kilomeetri kaugusele otse läbi
metsa. Taimeatlast tehes on jäänud
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Kas siin kandis on kõik rannaniidud kasutuses või on midagi hooldamata?
Suuremaid alasid majandatakse
kindlasti, aga on ka väiksemaid, mis
ei paku isegi toetuse maksmise kor
ral huvi. Väikesed tükid pole öko
noomsed. Neid võiks ju niita, aga jäl
legi on küsimus majanduslikus mõt
tekuses.
Põllumajandus ilma toetuseta pole
meil nüüdisajal enam võimalik: mujal
ju toetatakse ja meist lõuna pool on
põllupidamine lihtsam. Käisin enda
harimise huvides gallovei tõu pidajate
maailmakonverentsil, mis osutus väga
toredaks seminarilaadseks ürituseks.
Seal osales näiteks Austraaliast hobi
farmer, kes põhitööna juhatas suurt
piimafarmi, aga hobina pidas gallovei
veiseid, neid oli tal viissada. Seal pole
vaja heina teha, üldjuhul ei olnud tal
abitööjõudu tarvis, vahel käib naine
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silma, et talude juures on kartuli- ja
aiamaad peaaegu kadunud.
See on pisikese põllunduse häda:
kui endal erihuvi või soovi pole, siis
rahaliselt on suurpõllundus tundu
valt efektiivsem ja vajaliku saab poest
tunduvalt soodsamalt kätte, kui ise
kasvatades. Samas, oma aia saadused
maitsevad muidugi paremini.
Mul on hirmus kahju, et enam
pole väikeseapidamist. Enne katku
jõudsime mõne sea suureks kasvata
da. Õues kasvanud, terve suve kärsa
mudas hoidnud siga on ikka mida
gi muud kui jõusöödaga nuumatud
suurfarmiloom. Suu hakkab praegugi
vett jooksma.
Eks sead olid ka nagu pereliik
med, lapsed mängisid nendega. Oma
esimest veist süües kippus liha küll
suus ringi käima, aga huvitaval kom
bel pole lastel seda tõrget tekkinud.
Lapsed saavad aru, et selline ongi
loomade eluring: kukk jookseb algul
õues ringi ja nüüd on ta supi sees. Ei
maksa tekitada noortes valesid väär
tushinnanguid, et selline teguviis
oleks kuidagi kole. Laps võtab seda
normaalsemalt ja väärtushinnangud
on elutervemad. Pärast võib laps ka
veganiks hakata, aga ta on teadlik loo
made loomulikust elukäigust.

Aastavahetus Muhus Koguval Laasu talus Kadri Tüüri ja Hannes Pehlaku pool.
Kingipakk sai Jõulujuulalt kogu perekonnaga välja lunastatud
abiks. Sealse veiseliha omahinda ei
saa meie omaga võrrelda: siin tuleb
loomadele seitse kuud heina anda.
Austraaliast toodud liha oleks kind
lasti odavam kui siin kohapeal kasva
tatud. Kui meil toetusi poleks ja liha
maksaks poes tegelikku hinda, siis
seda jõuaksid osta ainult jõukad ini
mesed.
Kas sul on peale veisepidamise
muid harrastusi? Rahvatantsu sa
ilmselt ei harrasta?
Rahvatantsus ma tõesti ei käi, küll aga
Tõstamaa mälumängudel kord kuus.
Aga kui üldiselt maaelu peale mõel
da, siis huvi korral leiaks ka siin selts
kondlikku tegevust.
Maaelu tulevik on ikka kohapeal
ses töös: kui käia linnas tööl, siis
tekib küsimus, et miks üldse maal
elada. Peab endale leidma tegevuse,
mida saab maal teha. Meil on õnneks
viimase paari aastaga mobiililevi ja
internet tunduvalt paranenud, siin
saab tööd teha küll. Eks see kodus töö
tegemine on ka paras pingutus, alati
oleks nagu midagi muud vaja teha.
(Naerab.)

et tema maale elama ei lähe. Nüüd
me elame siin ja tundub, et Liis on
rahul. See on keeruline teema, iga
üks peab selle ise oma jaoks läbi
mõtlema. Võimaluse korral muidu
gi soovitan.
See on müüt, et elu linnas on kal
lis ja maal odav: kui mul näiteks
veepump katki läheb, maksan lin
nakorteri mitme kuu kommunaal
maksud korraga pumba peale ära.
Lisaks sellele peavad endal käed kül
jes olema, näiteks linnast torumeest
siia ei kutsu, ummistus tuleb endal
lahendada.

Kui su käest küsida, kas oleks mõtet
maale talu osta, kas soovitaksid?
Seda peaks mu abikaasa Liisi käest
küsima – ta kindel veendumus oli,

Kas vajaduse korral ka keevitad
ise?
Varem mõtlesin, et mul pole kuna
gi vaja kätega tööd teha, kuid tões
ti, nüüdseks olen ka keevitamise ära
õppinud. Autot olen samuti aastaid
ise remontinud ja see on isegi päris
huvitav. Tegelik elu on ikka mitme
kesisem, kui ülikoolis õpetatakse.
Soovitan soojalt proovida!
Võib-olla on see keskea kriisiga
seotud, et hakkad uusi kutsumusi
otsima. Kui keegi oleks mulle kümme
aastat tagasi öelnud, et tunnen rahul
olu, kui olen autot putitades käed
õliseks teinud, oleksin ta välja naer
nud. Isetegemise rõõm on tegelikult
suur.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Fotod: Timo Palo

Tööjuhend

Millist
matkamadratsit
valida?

Matkamadratsist on praegusajal saanud matkavarustuse lahutamatu osa, mis võetakse tihti kaasa ka siis, kui telk või isegi
magamiskott koju jääb. Olgu aluspind kui pehme tahes, matkamadratsi tähtsaim ülesanne on meid kaitsta maapinnast tuleva jaheduse ja niiskuse eest

Septembrinumbris oli juttu sellest, et õigesti valitud magamiskott peaks tagama hea une. Ainuüksi heast magamiskotist siiski ei piisa. Magamisalus, mis meid jahedast ja niiskest
maapinnast eraldab, peab samuti olema hoolega valitud.
Timo Palo

M

agamiskoti tähtsust üldju
hul mõistetakse, seevastu
matkamadratsile ei pööra
ta kuigi suurt tähelepanu. Ometi on
madrats magamiskomplekti lahuta
matu osa.
Matkamadratsil on kaks põhiüles
annet: muuta meie magamisase peh
meks ja mugavaks ning isoleerida
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meid külmast maapinnast ja takista
da kehasoojuse kadu. Siinjuures on
ilmselgelt olulisim viimane asjaolu,
sest ilma madratsita võib külmal ja
niiskel maapinnal olla väga ebameel
div ööbida.
Oletame, et lamame magamiskotis
selili ilma madratsita. Sel juhul on
40% meie kehast kontaktis maapin
naga. Meie kohal olev õhk on mitu
korda kehvem soojusjuht kui mis

tahes maapind. Seepärast kaotaksime
madratsita suure osa oma kehasooju
sest just maapinda. Külm ei ole mida
gi muud kui soojuse puudumine ja
soojusenergial on kombeks kanduda
soojematelt objektidelt külmematele.
Madratsitüüpidest on kõige tuntumad klassikalised vahtmatid.
Praegune matkamadratsite valik on
üpris mitmekesine. Kõige lihtsam
on neid liigitada ehituse ja materja
li järgi: suletud pooridega vahtmatid,
isetäituvad õhkmadratsid ja kahte
liiki õhkmadratsid (kerged täispuhu
tavad ja suured pumbatavad).
Kõige kauem on neist madratsi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Õhkmadrats tuleb enne kasutust täis puhuda, see-eest on seda kaasas kanda
kerge ja ka seljakotis võtab see vähe ruumi. Pildil on ristipidi ribilise struktuuriga
madrats
kauplustest leida eri pinnakattega lami
neeritud või hoopis hõbedase foolium
kattega matte. Foolium toimib termo
peegeldina, mis peaks kehalt eralduva
soojuskiirguse tagasi peegeldama.
Tehniliselt veelgi moodsamad
on mitmesugused mustrilise, nn
3D-struktuuriga matid, näiteks val
mistatakse soonelise/ribilise või
munaresti struktuuriga vahtmat
te. Selliste reljeefse pinnaga mattide
soojapidavus on suurem ja nendel on
mugavam magada. Madratsi pinnal
olevatesse soontesse või lohukestes
se jääb madratsil lamades õhk ning
nõnda saavutatakse matkamati suu
rem isolatsioonivõime.

Vahtmati paksus on valdavalt ükskaks sentimeetrit. Isolatsioonivõime
on neil muude madratsitega võrrel
des keskpärane. Enamikku neist sobib
kasutada pigem suvel või kolmel aas
taajal. Vaid üksikud on soojapidavuse
poolest sedavõrd head, et neid saab
edukalt pruukida ka talvel.
Lihtsus ja töökindlus on vahtmatti
de suurimad plussid. Nende ehituses ei
ole midagi, mis võiks puruneda: mater
jal on vastupidav ja vahtmatid kestavad
aastaid. Töökindluse ja vastupidavuse
poolest sobivad nad suurepäraselt las
tele, samuti on kohased pikkadel ja/
või ekstreemsetel matkadel või lihtsalt
laagriplatsil istumisalustena.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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tüüpidest olnud turul suletud poori
dega matkamadratsid ehk vahtmatid.
Need on tehtud tihedast õhupoori
dega vahust. Suletud pooride tõttu ei
ima madrats endasse niiskust. Samuti
ei lähe poorides olev õhk madratsil
lamades kaduma ning matt ei kaota
oma isolatsioonivõimet.
Sellised klassikalised vana kooli mat
kamatid on veel praegugi väga hin
natud ja enim levinud. Kõige lihtsa
mad neist on võimlemismattide sar
nased rullmatid. Ent valmistatakse ka
tehniliselt täiustatud suletud pooride
ga vahtmatte. Kerge kaalu juures on
need parema soojapidavusega ja muga
vamad magamisalused. Näiteks võib
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Tööjuhend
Moodsad õhkmadratsid. Siinkohal
ei käsitle ma laialt tuntud suuri, pakse
ja raskeid õhkvoodeid ega -madrat
seid, mida tuleb pumbates täita: need
on mõeldud autoga kaasa vedamiseks
või kodus pruukimiseks, vahel kasuta
takse neid ka suplemisel. Matkadeks
mõeldud õhkmadratsid on oma ehi
tuse poolest nendega küll sarnased,
kuid palju hilisema aja leiutis. Need on
toodetud vastupidavamast materjalist,
kaaluvad tunduvalt vähem ja on palju
soojemad. Selguse huvides võiks neid
pigem nimetada õhkmattideks.
Moodsad õhkmatid on eespool kir
jeldatud
matkamadratsitüüpidest kõige
Kokku pakitud madratsid võivad olla eri suurusega. Vasakult paremale: suletud
kergemad.
Neid on võimalik hästi
pooridega rullmatt (L-suurus, kaal 540 g), volditav vahtmatt (R-suurus, 410 g), isekokku pakkida, seetõttu sobivad nad
täituv madrats (L-suurus, 850 g), isetäituv kookonitüüpi madrats (R-suurus, 650 g)
iseäranis hästi seljakotiga matkajaile.
ja kerge õhkmadrats (L-suurus, 460 g). Nende kõrvale on suuruse võrdluseks aseMõned on kõigest joogipudeli suuru
tatud liitrine veepudel
sed, ent õhuga täitudes on neil pehme
ja mugav magada, pealegi on sellistel
Teine märkimist vääriv eelis on
Isetäituvaid madratseid on valmis mattidel hea isolatsioonivõime. Mõnda
vahtmattide väike kaal, seetõttu eelis tatud juba ligikaudu viiskümmend neist saab edukalt kasutada ka talvistes
tavad neid paljud seljakotimatkajad; aastat, aga populaarseks on need saa oludes. Õhkmatiga on mõnus magada
iseäranis sobilikud on need matkadel, nud viimase kümmekonna aasta jook ka üsna konarlikul aluspinnal.
Et saada lisasoojust, on paljudes
kus varustuse kaal on väga tähtis.
sul. Nüüd toodetakse neid eri suuru
Hoolimata vahtmattide kergu se, paksuse ja kujuga. Kogukamad ja õhkmattides peale õhukambri ka
sest on nad siiski võrdlemisi kogukad raskemad madratsid on sageli ehi mingi isolatsioonimaterjal (sünteeti
isegi pakitult. Kuna nende purune tuse ja materjali poolest lihtsamad line kiht või isegi suled) või on lisa
mist pole karta, kinnitatakse vahtma ning seetõttu ka odavamad. Need tud soojuskiirgust peegeldav kiht.
tid enamasti seljakoti külge ja nii jääb on mugavad ja soojad, kuid mõeldud Samuti on õhukambrid seatud mad
kotis rohkem ruumi muule varus peamiselt automatkaks või juhtudeks, ratsis nõnda, et soojakadu oleks või
tusele. Võrreldes teiste madratsitega kus pole vajadust piirata varustuse malikult väike.
Õhkmatid saab õhuga täita mõne
on vahtmatid märksa soodsama hin kaalu. Seevastu kergemad ja väikse
naga.
maks pakitavad aluskotid on mood minutiga. Mõnikord, väsitava matka
päeva lõpus, võib aga seegi olla kur
samast materjalist ja kallimad.
nav, mistõttu on kõige
Vahtmattidest mugavamad on iseuuematel õhkmattidel
täituvad matkamadratsid. Need on
hõlbustavad vahendid:
õhkmadratsite ja avatud pooridega
Tehniliselt veelgi moodsamad
näiteks lai täitmisava või
vahtmattide kombinatsioon. Poorne
vahuriba on nagu käsn: kui avada on mitmesugused mustrilise, nn
eriventiil ja täitmiskott.
Esimesel juhul saab suu
madratsi küljes olev ventiil, hakkab 3D-struktuuriga matid.
rema osa õhust madrat
vahuriba sissevoolava õhu toimel
sisse koguda laia avause
paisuma. Nõnda täitub madrats järkjärgult õhuga. Selleks kulub mõni
Isetäituvate madratsite eelis vaht kaudu. Teisel juhul täidetakse mad
minut ning seejärel tuleb endal paar mattide ees ongi nende suurem peh rats kas kaasasoleva pakkekoti või
kopsutäit õhku juurde puhuda, et mus ja mugavus ning valdavalt ka spetsiaalse täitmiskoti abil. Laia ava
madrats saavutaks soovitud jäikuse. parem isolatsioonivõime. Pealegi kaudu kogutakse kotti õhk, mis oma
Kui ei ole mahti oodata, võib kohe on madratsi jäikust võimalik sisse korda sealt ventiili kaudu madratsisse
ise puhudes madratsi täitumist kii puhutava õhukoguse abil ise sätti surutakse. Selline madratsi täitmine
rendada. Tasub aga teada, et hinge da. Miinuspoolele tuleb kanda nende on kahtmoodi hea: pole endal vaja,
õhuga satub madratsisse mõnevõrra mõnevõrra suurem kaal, ühtlasi või põsed punnis, vaeva näha ja koos hin
niiskust, mis näiteks talvel, miinus vad need vigastamisel, näiteks torge geõhuga ei kogune madratsisse niis
kraadide korral, võib tekitada jäätu te korral, puruneda. Õnneks on neid kust. Mõnel õhkmatil on pumbasüs
teem juba kaasas.
misprobleeme.
võimalik ka parandada.
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Matkamadrats tasub kaasa võtta ka lühematele väljasõitudele, isegi kui ei plaanita ööbima jääda
materjali võimet ära hoida keha soo
juskadu. Mida suurem on R-väärtus,
seda soojem peaks madratsiga olema.
R-väärtus on lineaarne suurus ehk
madrats väärtusega 3 on ka kolm
korda soojem kui madrats, mille
R-väärtus on 1. R tähistab nimelt
madratsi materjali paksuse ja selle
soojusjuhtivuse suhet.
Matkamadratsitel jäävad R-väär
tused vahemikku 1–10. Madratsid,
mille R-väärtus on alla kolme, on
peamiselt mõeldud sooja ilmaga mat
kamiseks. Kui väärtus on 3–4, võib
matti julgelt kasutada kolmel sooje
mal aastaajal. Talveks on kõige sobi
likumad sellised madratsid, mille
R-väärtus on üle nelja.
Üldisemalt peaksid paksemad
madratsid olema soojemad (suurem
kogus õhku), kuid see ei ole reegel,
sest soojapidavuse määrab ka mati
materjal ja tootmistehnoloogia.
R-väärtusega on siiski seotud üks
probleem: ei ole ühtset standardit,
kuidas seda mõõta. Seega saab eri
tootjate mattide R-väärtusi võrrelda
vaid umbkaudu: see ei anna kuigi täp

set ülevaadet, kuivõrd erinev on mad
ratsite soojapidavus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Võrreldes vahtmattide ja isetäi
tuvate matkamadratsitega on õhk
mattide peamine miinus nende täit
mise vaev, aga ka oht neid vigas
tada. Kahtlemata saab matti tekki
nud auku parandada, ka matkal
olles, kui on remondikomplekt kaa
sas. Õhkmattidega tuleb hoolikamalt
ringi käia seda enam, et need maksa
vad võrdlemisi palju.
Mõned õhkmatid on sellise pealis
kangaga, mis krabiseb. Kui sellel liiga
sageli külge keerata, võib tekkiv heli
olla väga häiriv nii endale kui ka tel
gikaaslastele. Mõnele inimesele võib
aga magamine õhkmadratsil tunduda
liialt hõljuv ja ebastabiilne, tekitades
tunde, nagu viibitaks lainetel. Nii et
ka sel põhjusel mõnikord õhkmatte
ei eelistata.
Mida tähendab R-väärtus? Enamiku
või vähemalt arvestatava kvaliteedi
ga matkamadratsite puhul on käibel
R-väärtus (R-value). See iseloomus
tab madratsi soojapidavust ehk isolat
sioonivõimet. Mõiste tuleb ingliskeel
sest sõnast resistance ja tähendab siin

Kehapikkusega sobiv madrats.
Peale sobiva madratsitüübi tuleks
valida ka õige suuruse ja kujuga matt.
Levinuim on 183 x 51 cm suurune
madrats: olenevalt tootjast tähista
takse seda regular või medium või
lihtsalt tähistega R ja M. Enamikule
täiskasvanutele on see standard
suurus sobiv, ühtlasi on täismõõdus
madrats kasutusvõimaluste poolest
alati universaalsem.
Valmistatakse ka erimõõdus matte.
Pikematele inimestele on mõeldud
ligi kahe meetri pikkused madratsid,
ent eri tootjate matid ei ole päris ühe
pikkused. Sellistel mattidel leiab tähi
se large või lihtsalt L.
Ka lastele ja naisterahvaste
le tehakse sobilikuma pikkusega
matte: small ehk S-tähistusega matid
või mõne tootja puhul ka medium
ehk M-tähistusega matid (sel juhul
on standardsuuruse tähis regular).
Pikkused võivad siingi eri tootjatel
mõne sentimeetri võrra erineda, kuid
51
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Matkamatid ja -madratsid võivad olla üsna erisuguse paksusega. Alates altpoolt: 6,3 cm paksune õhkmadrats, mille soojapidavust näitav R-väärtus on 3,2, seejärel isetäituv madrats (paksus 3,8 cm, R = 3,8), teine sama paks isetäituv madrats (R = 3,4),
1,5 cm paksune vahtmadrats (R = 2,8) ja kõige pealmine on 2 cm paksune vahtmadrats (R = 2,2)
valdavalt on mati pikkus mõni senti
meeter üle 160 cm.
Lühemate madratsite laius on sar
nane standardsuurusega mati omaga:
51 cm. Seevastu pikemad madrat
sid on laiemad: 65 cm. Siiski võivad
mõned standardpikkusega madratsid
olla ka laiemad.
Valides endale meelepärase laiuse
ga madratsit, tasub võtta arvesse tel
gipõhja suurust, veendumaks, et kõik
valitud madratsid kenasti telki ära
mahuvad.
Üldiselt tasub valida mõni senti
meeter enda pikkusest pikem madrats.
Kui matt jääb liiga lühikeseks ja jalad
ulatuvad üle ääre, on ka soojakadu suu
rem. Mõnikord tuleb peale enda pik
kuse arvestada ka matka viisi: mõnel
ekstreemsemal matkal, kus varustu
se kaal on viimse grammini oluline,
eelistatakse lühemaid matte. Sellisteks
erijuhtudeks toodetakse lausa 3/4 pik
kusega madratseid. Nende kasutusel
lähtutakse põhimõttest, et vähemas
ti õlad ja puusad peaksid madratsile
mahtuma, jalgade alla saab isolatsioo
niks asetada aga riided, seljakoti või
muud matkavarustust.
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Toodetakse ka kaheinimesemad
ratseid, need on enamasti kergemad
ja pealegi soodsamad kui kaks üheini
mesemadratsit eraldi.
Kuju ja ehitus. Magamiskotte käsit
levas artiklis oli juttu sellest, et täna
päeval on üks tootmise siht, et kott
kaaluks vähe ja seda saaks võimalikult
väikseks kokku pakkida, samas oleks
magamiskott piisavalt soe. Ka matka
madratsite puhul püütakse saavutada
väiksust. Nõnda on traditsiooniliste
le ristkülikukujulistele madratsitele
lisandunud kookonikujulised matid:
need matid ahenevad allapoole. Ent
need, kes magades kipuvad palju lii
gutama, võiksid eelistada siiski rist
külikukujulist matti.
Õhkmadratsite puhul tasub kind
lasti tähelepanu pöörata nende struk
tuurile ehk mismoodi on õhukambrid
madratsis paigutatud. Mõnedel kul
gevad õhukambrid piki või risti mad
ratsit, need on nn ribilised madrat
sid. Ribisid võib asendada mõni muu
struktuurimuster, näiteks võib pealis
pind olla muhklik.
Üldiselt peetakse pikiribidega õhk

matte stabiilsemaks: neilt ei libise
magades nii lihtsalt maha. Mõnel
madratsil on kummalgi pool mad
ratsi servas veel kõrgemad ribid, mis
hoiavad kasutajat justkui rööbastel
ega lase samuti öösel üle serva maha
nihkuda. Eriti head on sellised lastele,
kes tihti unes vähkrevad. Ristiribidega
madratsilt on märksa lihtsam ennast
öösel maha keerata.
Mõistagi võivad igaühel olla oma
eelistused nii madratsi kuju, õhu
kambrite jaotuse ja paigutuse kui ka
täituvuse kohta, seepärast tasub enne
moodsa madratsi ostu seda proovida.
Matkamadratsite tööstus on viimastel
aastatel märkimisväärselt edenenud.
Rohkelt on mitmesuguseid tehnoloo
gilisi uuendusi, mis annab võimaluse
sobitada madrats meie matkamisvii
siga ning ühtlasi leida meelepärase
mas hinnaklassis toode. Kuna valik
läheb üha mitmekesisemaks, tuleb
oma ootused põhjalikumalt läbi mõel
da, sh arvestada enda magamisasendit
ja muidugi külmatundlikkust.
Timo Palo (1979) on geograaf ja matkahuviline.
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Fotod: Hendrik Relve

Looduselamus maailmast

Tansaania

looduse pärlid
Ngorongoro kaldeera tasandik näeb välja kui Terry Pratchetti fantaasiaraamatu kettamaailm. Kaldeera on kujunenud hiid
vulkaani sisemusest

Tansaanias leidub loodusimesid, mis on tuntud kogu
Aafrikas. Riigi loodenurgas paikneb Aafrika suurim mageveekogu Victoria järv ja põhjaservas Aafrika kõrgeim tipp
Kilimanjaro mägi. Ngorongoro kaitseala ja Serengeti rahvuspark on legendaarsed isegi kaugel väljaspool Aafrikat.
Hendrik Relve

K

õiki neid paiku saame näha
2013. aasta Tansaaniareisil. Victoria järvel, kuhu
meid viivad Lamadi küla kalurid,
kogeme tugevat lainetust. Lained
on sama teravad kui meil tormi
ajal Peipsil ning pritsivad korduvalt
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üle paadi serva. Järv näib silma
ga vaadates sama ääretu kui meri.
Pindalalt ongi ta ju suurem kui
Eesti kokku.
Ligi kuue kilomeetri kõrgust
Kilimanjaro mäe tippu me küll ei
valluta, kuid saan sellest teha oma elu
parimad fotod. Varasematel reisidel
olen seda mäge pildistanud kauge

malt. Ka eemalt mõjub see üksilda
ne hiidvulkaan suurejoonelisena. Ent
seekord juhtub nii, et Tansaaniast lah
kudes lendab me lennuk mööda üsna
Kilimanjaro tipu lähedalt. Lennuki
aknast pilku välja heites näen oota
matult meiega samal kõrgusel asuvat
vulkaanikoonust. Hirmutavalt lähe
dalt paistavad lausa nõelteravalt ära
kraater ja sealt alla sirutuvad tume
dad kivistunud laava ribad. Nende
vahel valendab igijääd. Jõuan vaevu
haarata käeulatuses oleva kaamera ja
paar korda päästikule vajutada. Siis
on see ilmutuslik vaatepilt mu silmist
kadunud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tansaania looduspaigad on legendaarsed üle maailma

Kilimanjaro mäe tipp, nähtuna lennuki aknast
Ngorongoro kaldeera näib kettamaailmana. Esimest korda saame
kaldeera sisemusse pilgu heita siis,
kui oleme autoga Ngorongoro kait
seala savannitasandikel sõites jõud
nud kaldeera valli servale. Ühtäkki
avaneb meie jalge ees otsekui kirjanik
Terry Pratchetti fantaasiaraamatu
te kettamaailm. Ligi poole kilomeet
ri sügavusel all laiub ääretu haljen
dav tasandik. Täiusliku ketta kujulist
maad kaitsevad igast küljest ringval
lina kaljud. Tasandikul paistab hõbe
dasi jõeniite ja sinetavaid järvesilmi.
Siin-seal rohetab metsatukki ja helgib
vastu soolakuid.

Ühes kohas otse meie all seletab
silm liikumas justnagu tumedate täp
pide parve. Binokliga uurides ilm
neb, et need on aafrika pühvlid, ühed
maailma suurimad veislased. Veidi
kaugemal kulgevad sipelgasuurused
olendid osutuvad binokliga vaada
tes elevantideks. Väiksemad metsloo
mad siit ära ei paista. Aga zooloogid
kinnitavad, et kaldeera loomastik on
uskumatult rikkalik. Ainuüksi mit
mesuguseid suurimetajaid mahutab
see tasandik üle kahekümne tuhan
de isendi.
Ühel päeval laskume kaldeera
põhja ja saame oma silmaga kinni

tust sealse elukülluse kohta. Taime- ja
loomarohkusele on pannud aluse vee
olemasolu kogu aasta vältel. Ka siis,
kui ümbritsevates savannides valitseb
täielik põud, leidub siin alati mingeid
veekogusid.
Selline ümbritsevast maailmast
eraldatud iseäralik paik on tekkinud
miljoneid aastaid tagasi. Kunagi kõr
gus sama koha peal röögatult suur
vulkaan, mis oma kõrguselt ei jää
nud alla tänapäeva Kilimanjarole.
Kuid siis tühjenesid lõõrid vedelast
laavast ning vulkaan jäi seest õõn
saks. Hilisemal ajal varises hiidmägi
omaenda raskuse all kokku. Vulkaani
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Looduselamus maailmast
ahervaremest on saanud üks meie
planeedi lummavamaid looduslikke
vaatamisväärsusi.
Serengeti suurejoonelise loomade
rände tunnistajad. Mõistagi käime
Tansaanias ka Serengeti rahvuspar
gis, et oma silmaga näha sealset igaaastast loomade rännet. See on prae
gusajal väidetavalt kõige rohkearvu
lisem suurte maismaaimetajate mig
ratsioon maailmas.
Enne siiatulekut olin endale kodus
selgeks teinud, mis reeglite järgi peaks
loomade suurparaad Serengetis kul
gema. Põhiajend, mille tõttu ligi kahe
miljoni pealine ulukiarmee liikvele
läheb, on vihm. Sademed panevad
tärkama rohu ja see omakorda mää
rab loomakarjade kulgemise suuna.
Aasta jooksul läbivad loomakar
jad tavaliselt ringjalt vahemaa, mille
pikkus on umbes 1500 kilomeetrit.
Tansaanias asuv Serengeti ja tema
naabruses Keenia poolel asuv Maasai
Mara kaitseala rajati omal ajal ühte
kokku nii avarana just selle nimel, et
kogu korrapärane rändetee mahuks
ära kahe kaitseala piiridesse.
Nüüd, novembris, kui Serengeti
väravatest sisse sõidame, tean loetu
põhjal kindlalt, et loomakarjad peak
sid olema parajasti jõudnud rah
vuspargi kirdeossa. Suur on
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aga mu üllatus, kui meid maasturi
ga sõidutav tõmmunahaline loodus
giid Peter teatab, et homme pole meil
kirdesse mõtet sõita. Läheme hoopis
läände, sest tänavu on loomahulgad
seal. Seal kandis olid hiljuti sadanud
maha vihmad, mille tõttu on tärga
nud värske rohi. Mu mureliku küsi
muse peale, kas nüüdsel ajal loomad
enam ei teegi läbi tavapärast ringi
kujulist rännet, vastab Peter rahusta
valt, et üldiselt ikka teevad. Aga tuleb
ette erandeid nagu tänavu.
Kui me järgmisel hommikul lääne
poole teele asume, peame ühel hetkel
auto lihtsalt seisma jätma. Risti meie
suunaga liigub gnuude voor. Ehkki
mõlemas suunas ulatub pilk kaugele,
pole voori algust ega lõppu näha. Alla
saja meetri kaugusel kulgevad gnuud
tihedate rividena nagu sõdurid, igas
rivis kümmekond looma. Liikumise
tempo on kiire, aeg-ajalt minnakse
üle galopile. Gnuude sõrgade alt ker
kib üles tolmu, nad häälitsevad vahel
dusrikkalt. Läbisegi kuuldub vana
loomade mörinaid ning mullikate ja
vasikate kõrgehäälset ammumist.
Kui oleme loomade suurparaadi
jälginud ligi pool tundi, muutume
rahutuks. Serengetis oleks ju täna
veel palju vaadata, aga gnuurüge
mentide rännakmarsil ei
paista lõppu. Keegi ei

tea, kaua see kesta võib. Meie auto
juht leiab lahenduse: valib hetke, kus
gnuude ühtlasesse rongkäiku on tekki
nud väikene vahe, siis käivitab auto ja
lipsab tekkinud tühikust ettevaatlikult
läbi. See kokkupuude Serengeti looma
de suurrändega ei jää reisil viimaseks.
Aitame tahtmatult lõvidel saaki
küttida. Serengetis rändavatest loo
madest enamik on gnuud. Nendega
koos kulgeb sadu tuhandeid sebrasid,
antiloope ja muid taimtoidulisi loomi.
Rohusööjate sabas liigub aga alati
hulk eri liiki kiskjaid, lootes hõlpsat
saaki. Kohtame Serengetis mitut liiki
kiskjaid, teiste hulgas kolme Aafrika
suurimat kaslast: lõvi, gepardit ja leo
pardi.
Lõvisid olen saanud sageli jälgida
ka oma varasematel Aafrika-reisidel.
Aga siin näeme neid eriti ohtralt.
Enim jääb meelde juhtum, kui satu
me osalisteks lõvide saagijahil. Sel
korral oleme põõsassavannis parajasti
binoklitega vaatlemas kolme emalõvi.
Auto mootor on välja lülitatud ja me
püüame mõistatada, mida lõvid plaa
nitsevad.
Neist kaks luusib me autost paari
saja meetri kaugusel paremal ja üks
vasakul pool. Nad kõik liiguvad üks
teisest eraldi, kuid samas sihis. Siis aga
märkame kaugemal eespool künkal
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üksikut impalat. Keskmist kasvu ruu
gevärviline antiloop ampsab isukalt
rohtu ega tõsta pead. Vasakpoolne
lõvi, kes on antiloobile kõige lähemal,
laskub äkki maad ligi ja hakkab talle
vargsi lähemale hiilima. Meist pare
mal kulgevad lõvid hakkavad samuti
teistmoodi käituma. Üks neist püüab
antiloobile läheneda kaarega, varju
des põõsaste taha, teine aga hiilib
otsejoones meie auto poole.
Taipan, et oleme tunnistajaks lõvi
de koordineeritud jahipidamisele.
Nad kavatsevad antiloobi sisse piirata
ja seejärel rünnata. Meile lähim lõvi
tahab ilmselt kasutada autot katte
varjuna. Vargsi autole lähenedes seab
ta oma samme nii, et auto jääb kogu
aeg tema ja impala vahele. Loodusgiid
asetab vaikides sõrme suule, andes
märku, et püsiksime vagusi.
Viimaks on meile lähenev lõvi
jõudnud auto tagaosale nii lähedale,
et peaaegu riivab seda. Autos istu
vate inimeste vastu ei ilmuta ta vähi
matki huvi. Kogu tema tähelepanu on
keskendunud kahe kaaslõvi ja üksiku
antiloobi käitumisele. Siis aga tõstab
antiloop pea ja märkab ühte piira
jatest. Silmapilk sööstab ta künkalt
savanniavarustesse. Lõvid aga lõt
vuvad kohe ja longivad vastassuun
da. Sedapuhku jäid nad saagist ilma.
Tunnen endamisi lõvide jahi nurju

Flamingod ja hüäänid Ngorongoro kaldeera järve ääres

Emalõvi kahe kutsikaga Serengeti rahvuspargis
Rändavate gnuude kari õhtuses savannis. Rännete liikumapanev jõud on vihm
ja seejärel tärkav värske taimestik
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Looduselamus maailmast

Kihvu paljastav isalõvi mitte ei ähvarda, vaid hoopis
haigutab
mise üle rõõmu. Ei oleks kuidagi taht
nud jääda kaasosaliseks vandenõus,
mille tagajärg olnuks kena antiloobi
surm.
Leoparde näen rohkem kui kõigil varasematel Aafrika-reisidel
kokku. Eelmistel Aafrika-retkedel
olin selgeks saanud, et leoparde
õnnestub savannides kohata palju
harvemini kui lõvisid. Osalt kindlas
ti seetõttu, et leopard ongi savannis
lõvist haruldasem. Teine põhjus on
tõsiasi, et päevasel ajal varjab leopard
end hoolikamalt kui lõvi. Erinevalt
teistest Aafrika suurtest kaslastest on
ta suurepärane ronija ning seab end
päevaks kõige parema meelega põõ
nama kusagile puuvõrasse.
Olin ära õppinud, et päeval saab
leopardi kõige kergemini avasta
da saba järgi. Kui näed kusagil üle
val puulehestikus oksalt alla ripne
mas justkui prisket heledat tumeda
te laikudega meetripikkust madu, siis
oledki leidnud leopardi. Loom ise ei
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Päevaund magav emaleopard. Serengetis ei vaevu nad kuigivõrd
varjuma

pruugi tihedas lehestikus sugugi ära
paista.
Ent siin, Serengetis, märkan imes
tusega, et kohalikud leopardid ei
vaevu end kuigivõrd varjama. Mitmel
korral satume leopardidele, kes on
puu okste vahel täienisti näha. Mõnel
ei ripu okste vahelt alla mitte ainult
saba, vaid ka kõik neli jalga. Meile
seletatakse, et sellises kaksiratsa
asendis lebavad oksal ainult emas
loomad. Isasloomad seadvat end
oksale nii, et mõlemad tagumised
jalad jäävad samale poole oksa.
Paaril korral, kui magav leopard
puu otsas üleni ära paistab, saan pil
distades silmitseda läbi teleobjektii
vi looma nägu. Silmad kinni leba
va suure kassi ilme näib erakord
selt rahulolev ja häirimatu. Talle ei
paista põrmugi korda minevat, et
inimene teda puu alt fotoaparaadi
ga sihib.
Ühel korral juhtume olema tunnis
tajaks, kui puu otsas tukastava leo
pardi uni saab otsa ning ta robinal

tüve mööda maapinnale laskub. Sealt
siirdub ta rohtlalagedale ja heidab
kõhuli. Niimoodi ei paista ta kõrge
rohu seest põrmugi välja. Sel moel
on leopardil kombeks pidada varit
susjahti. On selgesti näha, miks ta on
ennast just siin ära peitnud: eemal
rohtlas paistab väikeste Thomsoni
gasellide ehk tommide salk. Nad
paiknevad leopardi suhtes pealetuult
ning nihkuvad rohtu süües kiskjale
üha lähemale.
Me ei jää ootama, kuidas seekord
ne jaht lõpeb: varitsus võib välda
ta tunde. Aga mind üllatab, et leo
pard peab siin jahti keset päeva.
Loodusgiid selgitab, et Serengeti leo
pardide seas leidub selliseid isendeid
päris palju. Leoparde on siin oht
ralt, sest saakloomi jagub rohkesti.
Seepärast on osa neist kohastunud
saaki küttima öösel, aga teised päe
vasel ajal.
Hendrik Relve (1948) on kirjamees ja
maailmarändur.
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Aafrika seiklused
Kon Tikiga juba 10 aastat

Tansaanias safari ja Sansibar

Tansaania ikoonilised safaripargid

24.11 – 05.12.2018 ja 23.02 – 6.03.2019
Hind 2990

12.11 – 25.11.2018 ja 09.02 – 22.02.2019
Hind 4400

Uganda

Botswana

Sambia

Mägigorillad, šimpansid, Aafrika
savannide suur viisik, tuhat lindu
ja miljon naeratust
17.01 – 31.01.2019
Hind 4650

Safarihundi ja loodussõbra
unelm – elevandirohkeim paik
maailmas
22.11 – 6.12.2018
Hind 4500

Safarigurmaanidele –
safarid jalgsi, autoga, paadiga nii
päeval kui ka pimedas
21.10. – 3.11.2018
Hind 4950

www.kontiki.ee • info@kontiki.ee • 6015870

Mätta otsast

Jätkusuutlik hingedekuu

I

stun ja mõtlen oma eakuses.
Mul kõlksub tahtmatult meeles
moodne sõnapaar „jätkusuutlik
kus/jätkusuutmatus“. Mida see tähen
dab, mõtlen.
Mu koolipõlve tindisulg osutus
jätkusuutmatuks? Või arenes edasi?
Mida teha oma oskustega teritada
joonestuspliiatsid lapikuks, et saaks
peent joont tõmmata? Kirjutada
redissulgedega kirjanurka andmed?
Paissulega tähestikku?
Sulgeda nööbid pihikul selja taga?
Kui juba koolis selgus, et mõnel on
nööbirida ees?
Lekaal, reissin, lükati? Need kõik on
osutunud jätkusuutmatuks.
Ah te arvate, et loodus, et tema
ise, on jätkusuutlik? Aga: kärbsed on
muutunud praegu, varasügisel, lai
saks, nõnda et mahagi lüüa on kahju.
Herilased, kes olid teinud oma pesa
mu töölaua taga oleva suurakna üle
misse nurka, olid väga õelad, nii et
püüdsin neid lonksu veiniga pude
litesse karjakaupa. Nüüd ei tule nad
enam ligigi, ehkki lendavad peresse
ja välja.
Mu sõber puukoristajagi on kusa
gile kadunud. Ja rohi? Sel aastal,
jumal õnnistagu põuda, tuli mul vaid
kaks korda vikatiga niita. Ja ma näen,
et jätkusuutlik on tema – rohi – vaid
tingimisi: aasta-aastalt kasvab talle
alla sammalt või samblikku, naat tun
gib peale, samal ajal kui teeleht püsib
vapralt mu autojälgedes. Kastan kui
vatab lehed juba pärast õitsemist.
Saialilli ja kresse peab igal aastal kül
vama.
Jätkusuutlik, tõsi küll, on mu vana
ema floks – õitsenud, kasvanud ja
laulnud juba üle poole sajandi. Aga
mis ta saab? Kui mind poleks, oleks
ta igihalja võimuses. Nõnda et on üks
jätkusuutlik töö, milleks mind vaja
on! Et vanaema floksid oleks õits
valt rahul. Ja isa mustad ning puna
60
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kusuutlikumaks. Mida kõike ei või
ma e-teeradadelt tellida! Söögisoola
imevedeliku nime alt, söögisoodat
imepesurohu sildi alt. Mõtlesin, et
telliks e-postiga lamba, ei viitsi jät
kusuutlikku rohtu ise ohjas hoida.
Mulle ei vastatud, või kui, siis pakuti
kahemeetrist, vatti täis topitut. Minul
aga on hiired, kes linnuteradki talvel
ära sõid. Mida teha, kust saaks inter
netipoes osta karja herefordi kitsi või
meriino lehmi? Või vähemasti 200
grammi jätkusuutlikkust?
Niisiis, isegi e-kaubandus pole jät
kusuutlik! Tellisin kord elevandi, sel
gus, et ei mahu väravast läbi. Hea, et
mitte minu väravast – nende autos
segi ei mahtunud, kohale ei toodud
ki. Mina tahaks näiteks tellida koti
Kaali kooli korvpallikorvid: jätkusuutlik
kese kodumaa mulda. Küsiti, et kelle
kasvajatele
kodumaa? Mul ükstapuha, lihtsalt
kodumaa mulda. Kas te tex-mexsed sõstrad, need vanakesed, ilmusid einet ei taha? Ei taha, ma toitun kodu
tänavu tänulikkusega lagedale: jätkus maa mullast. Kõne läbi.
Pole jätkusuutlik.
minule, jäi üle ka rästastele. Huvitav,
Mõtlen, et kas jätk on jätkusuut
miks rästas musta ei söö?
lik: sest jätkatakse
merealuseid gaa
sitorusid, elektri
Mõtlesin, et telliks e-postiga lamba,
kaableid, haridust,
ei viitsi jätkusuutlikku rohtu ise ohjas
jutuajamist ja elu.
hoida. Mulle ei vastatud, või kui, siis
Eriti just elu. Olen
pakuti kahemeetrist, vatti täis topitut.
lugenud, et elu jät
kub, isegi kui oled
70. Muuseas, keegi
Jätkusuutlik männivägilane kuku ei tea, kui kaua. Kui jätkusuutlikult.
tas oma oksa sulalume all. Kui lund
oli. Jah, isegi lumi pole jätkusuutlik. Loen lehest: Eesti bussiliiklus pole
Kord on, kord mitte. Täna näiteks jätkusuutlik. Muidugi ka rongiliik
mitte. Rähn tuli jätkusuutlikult tok lus. Jätkusuutlikud ei ole teadus, põl
sima oma kuivanud männipuu latva, lumajandus, kunstid, metsandus,
mille talle olin jätnud. Harva käib, ehk apteegid, post, tervishoid, ehitus,
on näinud mu salaplaani läbi. Oravat politsei, väikepoed. Saati siis suur
näen vaid siis, kui puistan lindude tal poed. Lohutan ennast, et jätkusuut
vemajakesse sihvkasid. Inimelu kuu lik pole Päike, maakera ja must auk.
len Treppojal vaid siis, kui keegi puid Vahel harva pole jätkusuutlik isegi
saeb. Jõnks käib jätkusuutmatu süda pank. (Panga pank niikuinii, ent mis
me alt läbi, kuid need võivad olla ju tahes võõrnimega pank, raha jät
ometi küttepuud. Ehkki üha vähem kusuutliku süleshoidmise koht.) Vähe
sellest, enamik pankuritest pole raha
saetakse neid kodus, ikka tellitakse.
Tellimine on muutunud üha jät näinudki.
Foto: Tiit Kändler

Tiit Kändler
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Kui andmed võtavad võimu? Tsent
raliseeritud ja vabad – kommunism ja
kapitalism. Kuid liberalism, inimindi
viidile mängimine on hävimas.
Võib-olla ei ole enam ka demo
kraatiaga midagi teha. Digitaalne ole
vus võtab üha enam ruumi. Meie
ID-kaart, e-residentsus: muudkui
vananeb!

2 x foto: Tiina Kaljundi

Kas universum on jätkusuutlik,
seda ma ei tea. Sõltub sellest, kas uni
versum maksab kõigile keskmisest
kõrgemat palka. Nii et jätkusuutlikud
on vaid presidendi ja parteijuhtide
hermeetiline maailm. Nemad korral
davad jätkusuutmatuse matused.
Hakkan mõtlema: miks oleme siin,
kus oleme? Kus ma olen?
Veel aastal 1998 retušeeriti Rahva
Hääles fotosid, et oleksid jätkusuutli
kud. Olles poiss, tahtsin saada filmi
mehaanikuks. Käisin Sõpruse kinos.
Söevardad, filmikatkemine, vänta
mine.
Aastat 60 000 tagasi muutus
sapiens tehnofiiliks, hakkas hoog
salt oma tööriistu täiustama. Kõik
tundus hea ja ilus, eriti hiljem
Leonardole – kes ometi ühtegi oma
tuhandetest leiutistest käiku ei lask
nud – välja arvatud tulelukuga püss.
Põhiküsimus on see: miks ma elan,
miks ma end ära ei tapa? Paul-Eerik
vastas: ei taha.
Elule on omane üksildus. Seda
taluda aitab kultuur. Inimese elu ees
märk on hoida kultuuri. Isegi kui ei
saa järglast, hoiab ühiskondlik inime
ne kultuuri.
Kultuur: see on kunstid + tea
dus. Millesse peale loodusteaduste ja
omaenese terve mõistuse peaks usku
ma? Terve mõistus? Talupojamõistus?
Ise mõtled välja, ise teed ära, ise vas
tutad. Isegi kui selline aeg oli, on see
ammuilma läinud.
Mis teha, kui tehnoloogia areneb
kiiremini kui kultuuri teised osad?
Üks universumi osa paisub kiiremi
ni kui teised. Me ei saa enam kasuta
da katselise kontrollimise imperatiivi:
näiteks Higgsi boson, geenmuunda
mine ehk nn personaalne meditsiin.
Tegelikult on see sõnaühend eufe
mism eugeenika kohta.

Kaarmaa surnuaed. Jätkusuutlik inimesele, mitte lambale

Värskelt Kuressaare lossihoovi kerkinud pseudoveski. Jätkusuutmatu
Mida enam saame mällu salvestada,
seda vähem see kestab. Maht korda
säilimise poolestusaeg – konstant.
Kui andmed on eesmärk, läheb ini
mese käest ohjaots ära. Kui tehisintel
ligent hakkab vabalt õppima ja saab
äkitselt võimekamaks inimesest, pole
kehtiv tavaline vastuväide, et tal pole
teadvust, tundemaailma.
Polegi vaja, vaja on üksnes edu
kust, uusi andmeid. Miks ei ehitata
iseparanduvat autot, vaid isejuhtivat?
Sest autot kopeerida on lihtsam.
Niisiis: kas inimesel on vaba tahe?
Inimesel on vaba tahe arvata, et tal on
vaba tahe. Tegelikult suunavad meie
meeli elektrilaengud. Ja maailm, mis
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on mittelokaalne. Inimese tahet saab
suunata.
25% inimhulgast piisab, et kõik
võtaks omaks nende arvamuse. Kaks
pead on kaks pead, kuid mitte siis, kui
tegu on lollpeadega: siis on neid ruu
dus, neli.
Kas loodus päästab? Sest varem
või hiljem tekib tohutu hulk kasutuid
inimesi, see on kindel. Meil juba on –
nende olemasolu eest püütakse põge
neda, tuues inimesi sisse mujalt.
Niida rohtu! See ei ole jätkusuutlik:
üha enam kasvab alla sammalt. Naat
võtab võimust.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Ajalugu

Vask,

Karjalast
pärit vasetükike,
millel
näha
olevad
punased
laigud on
tekkinud
happega
töötlemisel

esimene kasutust
leidnud metall
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indlasti köitsid juba ürgini
mesi loodusliku vase lausa
erilised omadused: see metall
ei purunenud, kui teda kiviga taoti,
vaid muutis oma kuju; lõkkele visa
tult muutis värvi ja sulas. Peale selle
oli vaske võimalik kergesti lihvida ja
poleerida säravalt läikivaks. Seetõttu
on arusaadav, et looduslikust ehedast
vasest valmistati just ehteasju.
Esialgu töödeldi vaske ainult külm
sepistuse ja lihvimise teel. Hiljem
õpiti looduslikku vaske ka kuumu
tatult töötlema ja sulatama ning sel
lest tarbeasju ja tööriistu valmistama.
Kiviaja lõppperioodi, mil looduslik
ku vaske hästi tunti ja võrdlemisi
palju kasutati, tunneme vasekiviaja
või eneoliitikumi nimetuse all.
Eesti alal ei ole seda ajastut eraldi
ajalooetapina eristatud. Küll aga on
see teada KarjalaSoomes, kus loodus
likku vaske on aegade jooksul kasu
tatud nii ehte kui ka tarbemetallina.
Teaduskoostöö Karjala arheoloogi
dega andis mulle omal ajal võima
luse osaleda sealsetes uurimistöödes
Äänisjärve põhjaosas. On huvitav mär
kida, et ligi 4500 aastat tagasi Unitsa
lahe läänekaldal Pegrema asula ümb
ruses kujunes kohaliku loodusliku vase

põhjal välja
lausa oma
ette metal
lurgiakeskus.
Tol ajal valit
sesid seal head loo
dusolud, mis soodus
tasid asulakohtade teket:
vaid kuni paarikümne ruut
kilomeetri suurusel alal on lei
tud üle kahekümne muistse asula
koha. Siinjuures on tähelepanu vää
riv, et just umbes samal ajajärgul,
s.o kolmanda aastatuhande keskel
enne meie ajaarvamist, leidis selles
ümbruses aset väga tugev maaväring.
Võimas loodusjõud purustas kaljusid,
hävis mitu asulat, mis jäeti maha.
Võib vaid oletada, kas just selle
maaväringu tõttu avanes tolleaeg
setel asunikel võimalus kätte saada
ja kasutusele võtta varem kaljudes
se peitunud vaske. Sellesse hüpoteesi
suhtuvad paljud arheoloogid ja geo
loogid küllaltki skeptiliselt. Ent ometi
tekib küsimus: kuidas seletada kahe
sündmuse, s.t maaväringu ja loodus
liku vase tarvituselevõtu ajalist ja ter
ritoriaalset kokkulangevust?
Hiljem õpiti sulavasele lisama teist
looduslikku metalli tina. Nõnda saadi
märksa paremate omadustega pronks
ning inimkond astus uude ajastusse:

Foto

Arvi Liiva

um

Vaske leidub looduses nii mitmesuguste ühenditena kui
ka puhtal kujul, mistõttu sai ta inimkonnale tuntuks üle
l0 000 aasta tagasi. Juba Vana-Egiptuse kõrgajal rajatud hiidpüramiidide kivirahne töödeldi just looduslikust
vasest valmistatud tööriistadega.

pronksiaega. Just sellest aegkonnast
pärinevad VanaKreeka mütoloogiast
ja Homeruse eepostest tuntud kan
gelasteod.
Erinevalt puhtast vasest on pronk
sil mitu head omadust: suurem kõva
dus ja madalam sulamistemperatuur,
mis võimaldab teda paremini töödel
da. Pronks võeti esimest korda tar
vitusele Kreekas, kus vaske ja tina
kaevandati lähestikku. Esialgu saadi
pronksi nõnda, et kuumutati kerges
ti sulavat tinamaaki: saadud sulatina
lisati sulavasele. Hiljem hakati mõle
mat maaki koos sulatama.
Mitmekülgne kasutus: ehtematerjalist kuni podagra leevendajani.
Ehte ja tarbemetallina pälvis vask

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Byrev / Pixabay

Vask on üks parim soojus- ja elektrijuht, seetõttu on teda kasutatud erisugustes kaablites
sugused vasesulamid, nagu valge
vask (messing), uushõbe (alpaka) ja
eri pronksiliigid. Samuti on vask üks
põhiline lisand kuld ja hõbeeseme
te valmistamisel. Aegade jooksul on
pronks olnud üks kujurite meelis
materjal.
Teadaolevalt võeti vaskmündid
käibele juba üle 4500 aasta tagasi
VanaKreekas. Esialgsete tulirelvade
torud olid samuti valmistatud vasesu
lamist – pronksist. Kui Peeter I kao
tas Narva lahinguga enamiku oma
kahurväest, andis ta käsu kirikukellad
suurtükkideks ümber valada.
Umbes kuussada aastat tagasi
võeti Saksamaal kasutusele vaselõi
ge, mis aitas suuresti edendada raa
matute ja kunstiteoste illustreerimi
se tehnikat. Vask on ka mitme vää
riskivi, näiteks malahhiidi, türkiisi jt
koostisosa.
Siinjuures tuleb teada, et kõik
lahustuvad vaseühendid on mürgised.
Seetõttu ei tohi puhtast vasest nõudes
hoida vett ega toiduaineid. Samas on
vaseühendid väikeses koguses vajali
kud nii inim kui ka loomorganismi

des hemoglobiini ja luude moodus
tumisel ja liigutuste koordineerimi
sel. Mikroelemendina tugevdab vask
organismi vastupanu nakkushaigus
tele, ergutab suguhormoonide teket
ja suurendab vere hapnikusisaldust.
Väidetakse, et vaseioonid suurenda
vad mõne ravimi toimet.
Ühtlasi osaleb vask aktiivselt tai
mede fotosünteesis ja lämmastiku
ühendite tekkes. Vasksulfaati ehk nn
sinist silmakivi kasutatakse aiandu
ses laialdaselt hallitusseente tõrjeks.
Rahvameditsiinis on liigesepõletiku
ja podagra korral soovitatud kanda
vaskkäevõrusid ja kette.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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tähelepanu juba Vanas Maailmas.
Kolumbuse kaaskondlased nägid
vaskehteid kandvaid indiaani naisi
ja mitmesuguseid vasest tööriistu
Uues Maailmas. Ka tänapäeva ehte
kunstnikud pruugivad vaske ja selle
sulameid meelsasti. Eriti levinud oli
see nõukogude ajal, kui kulla ja
hõbeda töötlemine ning turusta
mine oli rangelt riikliku kontrolli
all. Et paljud viimastel aastaküm
netel Eestis sõlmitud abielud ei pea
vastu kuld ega hõbepulmadeni, on
tehtud isegi ettepanek hakata seits
mendat abieluaastat tähistama nn
vaskpulmana.
Kasutuse järgi on vask värvilis
te metallide hulgas veel tänapäevalgi
alumiiniumi järel teisel kohal, vaja
dus vase järele on maailmaturul iga
aastaga suurenenud. Puhas vask on
hõbeda järel parim elektrijuht, mis
on tinginud tema väga laialdase kasu
tuse elektrotehnikas. Vasktööriistad
ei tekita sädemeid, mistõttu on nad
asendamatud plahvatusohtlikes tseh
hides ja bensiinitanklates.
Laialdaselt on tarvitusel mitme

Vene tsaaride lemmikkivi malahhiit. Keemiliselt on malahhiit aluse
line vaskkarbonaat. Arvatavasti tule
neb see kreekakeelsest sõnast malakos (’pehme’). Teise versiooni järgi
pärineb nimetus sõnast malahcē, mis
tähendab rohelist kassinaerist.
Aegade jooksul on malahhii
ti õigustatult peetud Vene tsaari
de lemmikkiviks. Varem kasutu
sel olnud malahhiidivarud paiknesid
63
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Foto: Wikimedia Commons

Ajalugu

Peterburis asuval õigeusu pühakojal Iisaku katedraalil on malahhiitsambad.
See materjal oli Vene tsaaride lemmikkivi, mida toona ammutati Kesk-Uuralist.
Keemiliselt koostiselt on malahhiit aluseline vaskkarbonaat
just Venemaal KeskUuralis. Sealt on
pärit ka Peterburi suurima õigeusu
kiriku Iisaku katedraali malahhiit
sambad, aga ka Talvapalee suurejoo
nelised vaasid.
Egiptuses oli malahhiit kaitsekivi,
mida soovitati ka rasedatele naiste
le. Sellest kivist valmistatud pulbrit
kasutati rohtude koostisosana ja kos
meetikas. Niiluseäärsed kaunitarid
värvisid oma silmi malahhiitrohelise
lauvärviga.
Malahhiiti tunti ja kasutati ehte
asjade ja amulettide valmistamiseks
ka VanaKreekas ning Roomas. Seal
usuti, et see vääriskivi annab kandja
le võimu ning kaitseb lapsi nõiduse ja
kaetuse eest. Malahhiidist pidi saama
abi ka silmahaiguste korral. 16. sajan
dil kasutati KeskEuroopas malahhii
ti selleks, et soodustada laste kasvu ja
vaigistada valu.
Lihvitud malahhiidi pinnal on
näha mustad triibud ja spiraalid.
Neist moodustunud ringid justkui
sümboliseeriksid liikumist, muutu
mist ja uuestisündi. Sestap arvatakse,
et malahhiit soodustab selle kandja
sisemist arengut ja uuenemist, aida
tes loobuda vanast. Usutavasti mõju
tab kivi soodsalt kandja otsustavust
ja julgust.
64
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Türkiis kui armastuse kivi. Keemi
liselt on türkiis vaske sisaldav alu
miiniumfosfaat; läbipaistmatu tae
vasinine, sinakasroheline või õun
roheline kivi. Nimetuse järgi on tür
kiis Türgi kivi: vanasti tõid kaupme
hed seda Iraanist Türki, kus vääriski
vi müüdi edasi Euroopasse.
Kõikides vanades kultuurides on
türkiisi peetud kaitsvaks ja õnne too
vaks kiviks. See pidi hoidma ära
õnnetused, vägivalla ja haigused.
Tihti kinnitati türkiis ukse kohale,
kaitseks kurja silma eest.
Türkiisi kohta on kirjutatud, et
selle kandmine lepitab abikaasasid,
tugevdab südant ja kaotab hirmu,
annab võidu vaenlase üle ning kait
seb veeuputuse ja välgu eest. Kreeka
uskumuse kohaselt võis võita välja
valitu südame, kui tema rõivastesse
salamisi õmmelda türkiisikilluke.
Pärsias oli türkiis puhtuse süm
bol ja reisijate kaitsja. Hobuste päit
setesse kinnitati türkiisitükikesi, et
loomad mägiradadel ei komistaks.
Türkiis ei laskvat omanikule lähe
dale mürkmadusid, skorpione ega
mõrtsukaid.
Asteegid pidasid türkiisi taeva
jumalannade kivistunud pisarateks
ning Maaema südameks, mis andis

Vaske leidub mitmes vääriskivis, näiteks türkiisis. Pildil on ümarlihvitud
türkiismuna
nendele võime mõista kive, taimi
ja loomi. Taevasinine kivi kujutas
endast kõiksusse viivat silda, mida
mööda surnud inimese hing pöör
dub tagasi Suure Hinge juurde.
Seetõttu oli türkiis neile niisama täh
tis ja vajalik kui vesi kõrbeelanike
le. Ka tänapäeval levinud arvamuse
järgi on türkiisil võime siduda ini
meste meeled planeetide elava ener
giaga, sest kivis sulavad üksteisesse
taeva ja mere värvid.
VanaEgiptuses kuulus türkiis
armastusjumalanna Hathorile ning
pidi tooma omanikule õnne ja rik
kust. Seetõttu kutsutakse türkii
si ka tänapäeval armastuse kiviks,
ta on naiselike omaduste väljen
daja ja kaitsja. Väidetavalt on selle
kivi energia naiselik ning suuren
dab hellus ja armastusvõimet;
aitab paremini mõista teiste ini
meste tundeid ja suurendab kaas
tunnet kõigi elusolendite vastu.
Usutakse, et türkiis laiendab meel
te piire, innustab uusi sõprusside
meid looma ja reisima.
Arvi Liiva (1930) on keemiakandidaat,
osaleb TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogiaosakonna radiosüsiniku
laboratooriumis koosseisuvälise konsultandina.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Panin tähele

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vöötkakkudel
taas rekord

P

ärast 2013/2014. a talve suur
invasiooni (62 isendit) poleks
keegi uskunud, et võime vööt
kakke taas Eestis nii arvukalt kohata.
Ent möödunud talvel nähti vöötkak
ke veelgi rohkem: lausa 82 isendit.
Vaatluskohti oli vähemalt 79, ena
mik neist LääneEestis ja Harjumaal.
Üllatuslikult vähe kohati liiki Kirde
Eestis, ilmselt hõreda vaatleja
te võrgustiku tõttu. Üsna arvukas
oli see liik seekord ka Tartumaal,
Viljandimaal ja üksikud isendid
jõudsid isegi Valga ja Võru piirkon
da, kus vöötkakku võib pidada väga
haruldaseks. Kuna kolmes paigas
tegutses lähestikku kaks isendit, siis
pole välistatud, et liik jäi meil kuskile
ka pesitsema.
Fenoloogiliselt oli möödunudtalvine
esinemismuster ootuspärane: esimene
julge oli kohal juba 25. augustil ja
enamjagu linde vaadeldi rändetipu
perioodil novembris. Vöötkakust
Eestis läbi aegade on põhjalikumalt
juttu Eesti Looduse 2014. aasta
novembrinumbris.
Uku Paal

Möödunudtalvised vaatluspaigad (79 paika ja 82 vaatlust)

Vöötkakuvaatluste arv on viimastel aastatel teinud Eestis kaks suurt hüpet
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Tuleme kohale ja mõõdame. Valmistame ning paigaldame. Ümber Eesti.

Eristu unikaalse ja
soodsa piiritõkkega!
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Elavdame

katuseid ja fassaade

K

uuldes sõna „plekk-katus“,
tuleb paljudel silme ette tsingitud sileplekist katusekate.
Tegelikult paigaldati Eestis juba aastal 1991 esimene värvkattega plekist
katus: tehtud plekist, mida oli varem
tööstuslikult värvitud. See katus täidab tänini oma otstarvet ega vaja
mingit värvimist.
Sellest ajast alates on Eesti plekkkatusetootjad pakkunud ligi 25 värvitooni katusekatteid eri profiilides,
värvivalik on aastaid jäänud samaks.
Eesti katuseostjate hulgas on enim
populaarsust võitnud tumedad toonid: ennekõike tumepruun, aga sageli
on eelistatud ka tumehalle ja tumerohelisi toone ning klassikalist punast.
Kuigi plekk-katusetootjad pakuvad
katusematerjale kõige laiemas värvigammas, tuleb siiski tõdeda, et värvivalik on jäänud kõik need aastad
samaks ega ole kuigi palju laienenud. Tootjatel on pakkuda läikivaid ja
vähem läikivaid katteid või mati pinnaga tooteid, nõnda on majaomanikud kindlasti leidnud neile sobiva toote. Ent selles vallas on uudiseid. Eesti turule on tulnud tooted,

Loodusesse sulanduv plekk
Profiilplekk ei mõju kuigi naturaalsena, ehkki tooraineks kasutatav
rauamaak ammutatakse maapõuest
ja vanarauda saab hiljem korduvalt kasutada uute toodetena.
Ent katusemeistrid
on loonud pinnakatte, mis sulandub loodusesse niimoodi, et
petab ära isegi terava silmaga loodussõbra või hundi.
Printechi tootesari võimaldab tavapärastele profiilplekkidele (trapets-

mis aitavad plekk-katuseid elavdada.
Kokkuvõtlikult võib selliseid tooteid
pidada trükitehnoloogia ja tavapärase pinnakattega katmise sümbioosiks ehk nüüdsest dikteerib katusekatte väljanägemise fantaasia. Need
on Printechi tehnoloogiaga kaetud
metallist katusekatted.
Mis on Printechi tehnoloogia?
Pinnakate kantakse tsingitud terase-

profiilid, kivimustriga profiilid jpt)
anda loodusmustri. Seetõttu saavad harjumuspärase metalse välimusega hooned ja rajatised, mida
kasutatakse
metsades ja maastikel,
sobiva ilme. Olgu siis
jälgimishooned jahimeestele, laod, aiad
ja piirded, jahimajad
või kasvõi välikäimlad. Ilmselt ei pane
ka metskits pahaks, kui söödamaja katust katab nüüdsest hoopis
moodsam ja soodsam materjal.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tooteuudised
le ofset-meetodil, mis jääb omakorda
tuntud pinnakatete alla (peamiselt
kasutatakse polüesterpinnakatet).
See tagab toote ilmastikukindluse.
Tegemist ei ole peale kleebitava kattega, seetõttu kestab kaunis tulemus
aastakümneid. Printechi tehnoloogiat rakendatakse ka muudes valdkondades. Katusekatete tootmisel
kasutatava tehnoloogia on Eestisse
(samuti Baltikumi ja Skandinaaviasse)
toonud innovaatilised Lõuna-Korea
ettevõtted. Printechi materjalidest
katusekatteid profileerivad Eesti ettevõtted. Seega on Printechi kattega
võimalik tellida kõiki Eestis tuntud
teraskatuste profiile, nagu kiviprofiil
ja mitmesuguseid lainelisi ja trapetsprofiile, aga kasutada ka sileplekina või painutatud toodetena näiteks
interjööris. Leedus on väga populaarne katta korstnaid paekivimustrilise
plekiga. Eestis hinnatakse eelkõige
naturaalseid materjale ja seetõttu on
„vooderplasti“ ajastu Eestis ajalugu ja
Eesti tootjad keskendunud metalsete
mustrite tutvustamisele.
Ekslusiivne, kuid taskukohane.
Kuidas on see võimalik?
Tavapäraselt eeldatakse, et seda
laadi materjalid on hinnatasemelt
kallimad, kuid selle kohta on häid
uudiseid: Printechi tooted, mida
praegu Eestis pakutakse, on võrdluses enim levinud polüester- ja
PUR-pinnakatetega hinnatasemelt
keskmised, olles seega igati taskukohased. Arvestades, et profiilpleki
enda hind hõlmab kogu katusevahetuse projekti hinnast vaid murdosa, ei muutu hind kindlasti määravaks.
Tehnilised andmed
Printechi tooteid pakutakse Eestis
0,45 mm kuni 0,50 mm paksuse plekina. Pinnakatte omadused on samasugused kui Eestis suurimat turuosa
omaval polüesterkattel. Pinnakatte
garantii (NB! garantii ei ole eluiga) on
10 aastat. Pinnakatte paksus plekil
on 35 mikronit (tavapolüestril 25–27
mikronit).
Printechi toodete müüja, tootja ja
paigaldaja Eestis on AS Toode.
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Saame tuttavaks!

Harilik röövlutikas

(Reduvius personatus) näitab end harva

E

smapilgul ei meenutagi täis
kasvanud 15–22 mm pikku
ne värvuselt tumepruun kuni
must putukas lutikat, pigem ehk
mõnd kärbest (◊ 2). Tema võrdlemi
si väikese pea küljes on pikad niit
jad tundlad, mis on kaetud karvade
ga. Lutika eestiivad on peaaegu kogu
pikkuses kilejad ja ulatuvad tagake
ha tipuni. Neli pikka tiiba võimalda
vad tolmulutikal küllaltki hästi len
nata. Putuka lennuoskust võib õnne
korral näha ja madalat lennusumi
nat kuulda pimedal ajal, kuna luti
kas on õhtuse-öise eluviisiga ja len
dab valguse peale. Öösel ringi lenna
tes otsivad tolmulutikad endale uusi
elupaiku.
Pea eesservast algav jäme kolme
lüliline terav nokk on selge vihje, et
tegemist on ikkagi lutikaga ja veel
lausa röövlutikaga (◊ 3). Seda nokka
kasutab ta enamasti toitumiseks,
kuid ohu korral ka enesekaitseks.
Mõnikord on noka torget ja sellest
väljuva mürgi mõju tunda saanud ka
inimene. Valu poolest on tolmulutika
pistet hinnatud samaväärseks mesila
se-herilase nõelamisega või isegi räs
tiku salvamisega [5]. Allergilisematel
inimestel võib putukapiste põhjusta
da paistetust, naha punetust, valulik
kust ja sügelust. Midagi eluohtlikku
lutika torkes ei ole ja kindlasti ei toitu
ta inimese verest.
Tolmulutika nümfi esimest korda
nähes võivad vaatleja silmad jääda
imestusest pärani või suu lahti.
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Esmapilgul ei oskagi midagi arvata,
kui näed liikumas tundlatega kuue
jalgset väikest tolmu- ja pudihunni
kut (◊ 1). Nümfi omapärane mas
keerumisvõime ongi andnud liigile
nime. Ladinakeelne sõna personatus tähendab tõlkes maski. Selline
maskeering varjab tolmulutika vast
set vaenlaste eest ja loomulikult
aitab varitseda saaki. Tolmutombu
rünnakut ei oskaks näiteks koibik
küll karta. Selleks et kübemed keha
külge jääksid, on vastse keha tihe
dalt kaetud karvakestega, mis on
ühenduses näärmetega, mis tooda
vad kleepuvat eritist. Sodi pillutak
se kehale harjaseliste tagajalgade
ga. Ja iga kestumise järel tuleb end
uuesti maskeerida.
Nii tolmulutika valmik kui
ka vastne oskavad häälitseda, mis
röövlutikate puhul ei ole harulda
ne. Hääleaparaat erineb siiski liigiti.

Looduslikult elutseb see röövlutikas nahkhiirte kolooniates ja linnupesades, näiteks puuõõntes.
Inimasustuse levides on tolmuluti
kas oma elupaigavalikut laiendanud
ning kohati asunud elama ka meie
lähedusse.
Eestis on tolmulutikaid leitud nii
linnupaikadest kui ka elamutest: talu
majade pööningutelt, aida- ja lauda
lakkadest. Just inimesega seotud elu
paikadest ongi ta uurijatele rohkem
silma jäänud.
Olenevalt elupaigast erineb ka tol
mulutika toiduvalik. Majapidamistes
elades toitub ta näiteks voodilutikatest
(Cimex lectularius), raamatutäidest
(Liposcelis decolor) ja majasoomuka
test (Lepisma saccharina). Looduses
seevastu samade putukarühmade –
verelutiklaste (Cimicidae), kõdutäi
liste (Psocoptera) ja harjashännaliste
(Thysanura) – teistest liikidest [5].
Samuti sobivad toiduks paljud ämb
likud, kärbsed, liblikad, mardikad ja

Foto: gbohne / flickr.com

Ave Liivamägi, Peeter Tarlap

Tolmulutikas tekitab heli pead noogu
tades: hõõrudes noka tippu rindmiku
alaküljel asuvas vaos [6]. Kriiksatused
aitavad ehmatada ja peletada vaenla
si, aga ka liigikaaslastega suhelda.

◊ 1. Tolmulutika vastne maskeerib end osavalt keskkonnas leiduvate kübemetega,
et vaenlane teda ei märkaks ega saakloom kahtlustaks
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Foto: Chiswick Chap / Wikimedia commons

Õigupoolest on sellel röövlutikal eesti keeles ka teine nimetus, tolmulutikas [4]. Tegelikult sobibki see talle paremini,
kuna putuka vastne – nümf – katab ennast iseäralikult sodi
ja tolmuga. Harilik ehk igapäevane ei ole tolmulutikas üldsegi mitte. Liik on küll laialt levinud, kuid mitte kusagil arvukas.

Foto: Ave Liivamägi

◊ 2. Esmapilgul meenutab
15–22 mm pikkune tolmulutika
valmik pigem mõnd kärbest.
Kohati läikiva ja üsna karvase
pruunikasmusta kehaga tolmulutika reite ja säärte ühenduskohad,
käpad ja tundlate viimased lülid
on meekarva. Hästi arenenud tiivad võimaldavad putukal lennata
ja uusi elupaiku asustada
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Foto: Ave Liivamägi

Saame tuttavaks!

◊ 3. Võimas terav nokk on selge vihje, et tegemist on röövlutikaga. Nokka kasutab putukas toitumiseks ja enesekaitseks.
Tolmulutikat kätte võttes võib saada salvata
toidupuuduse korral isegi liigikaas
lased [3].
Putuka küllaltki peidulise eluviisi
tõttu on meil tema leiuandmeid teada
üsna vähe. Tartu ülikooli zooloogia
professor Gustav Flor (1829–1883),
kes uuris 19. sajandi keskel Liivimaa
nokalisi, on oma teoses „Die
Rhynchoten Livlands“ („Liivimaa
nokalased“) kirjutanud tolmulutikast
kui haruldasest liigist, kes on seo
tud elumajadega. Tema kogutud isen
did on püütud Lõuna-Liivimaalt, mis
jääb praeguse Põhja-Läti aladele [2].
Küllap elutses liik toona ka nüüdsel
Eesti alal. Praeguste andmete järgi on
tolmulutikas meil levinud eelkõige
Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas, ent
seda liiki lutikaid on nähtud ka Põhjaja Lääne-Eestis.
Maailmas on kõnealune liik levi
nud kogu põhjapoolkeral. Pärit on ta
Euroopast, kuid arvatavasti 18. sajan
di lõpus või 19. sajandi alguses jõu
dis tolmulutikas inimeste ja kau
pade veoga Põhja-Ameerikasse [3].
Tõenäoliselt asustab tolmulutikas ka
Lõuna-Ameerikat ja Austraaliat [6].
Soomes leiti esimene isend teada
olevalt alles 2011. aastal Rönnskäri
linnualalt Soome lahe kaldal [1].
Euroopas ei ole seda liiki veel mille
gipärast leitud Iirimaalt ja Islandilt.
Tolmulutika nümfi ja valmikut võib
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meil kohata maikuust septembrini, valmikut siiski eelkõige alates suve
teisest poolest. Normaalselt kulgeva
elutsükli korral hakkab tolmulutikas
munema hilissuvel. Ööpäevas mune
takse 3–5 ja elu jooksul ühtekokku
umbes 50–160 muna [3]. Emalutikas
paigutab millimeetripikkused piklikud
läikivpruunid munad üksikult mitme
sugustesse pragudesse. Neid ei kleebi
ta aluspinna külge, nagu seda teevad
mõned teised röövlutika liigid [3].
Tolmulutika eluring võib eri piir
kondades, olenevalt kliimast ja toi
dust, olla kas ühe- või kaheaastane
[3]. Üheaastase elutsükli korral tal
vitub neljanda või viienda arengujär
gu vastne, kes juba järgmisel keva
del-suvel moondub täiskasvanuks ja
jätkab sugu. Kuid kehvemates aren
gutingimustes võtab moone nümfist
valmikuni aega hulga rohkem ja see
tõttu võib putukas talvituda vastsena
lausa kaks korda (kolmandas ja viien
das arengujärgus).
Harva kohatav ja suuruselt meil
kolmandale kohale paigutuv lutika
liik ei jäta ilmselt kedagi päris üks
kõikseks, kui ta suveõhtul lambival
guses tiirleb ning siis maha potsatab.
Üsna tõenäoliselt jääb neid nüüdis
ajal asulates vähemaks, kuna vanu
talumajasid muudkui ajakohastatak
se ning vaevalt soovitakse elada koos
esivanematelt päritud putukafauna

ga, olgu see nii liigirikas ja haruldane
kui tahes. Sellegipoolest leidub prae
gu veel piisavalt vanu hooneid, kus
tolmulutikas saab end sisse seada. Ja
looduslikest elupaikadest, peamiselt
linnupesadest, ei tohiks tal siinmail
küll puudu tulla.
1. Eteläisten lajien rynnistys Suomeen jat
kuu. www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Vies
tintaaineistot/Tiedotteet/Etelaisten_lajien_
rynnistys_Suomeen_jatk(2127).
2. Flor, Gustav 1860. Die Rhynchoten Livlands
in systematischer Folge. T. 1, Rhynchota
frontirostria Zett. Schulz, Dorpat.
3. Javahery, M. 2013. Natural history of
Reduvius personatus Linnaeus (Hemiptera:
Heteroptera: Reduviidae) in North America.
– Munis Entomology & Zoology 8 (2): 685–
703.
4. Martin, Mati 2014. Kuidas putukat ära
tunda V. Täi ja lutika vennaskond. – Eesti
Loodus 65 (3): 8–15.
5. Scudder, Geoffrey G. E. 1992. The distribu
tion and life cycle of Reduvius personatus
(L.) (Hemiptera: Reduviidae) in Canada.
– Journal of the Entomological Society of
British Columbia 89: 38–42.
6. Wachmann, Ekkehard et al. 2006. Wanzen.
Band 1. Dipsocomorpha, Nepomorpha,
Gerromorpha ,
Leptodomorpha,
Cimicomorpha und Reduviidae. – Die
Tierwelt Deutschlands 77: 1–263.

Ave Liivamägi (1981) on loodushuviline,
töötab Eesti maaülikooli põllumajandusja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse
ja maastikukorralduse õppetoolis.
Peeter Tarlap (1968) uurib nokalisi
(Hemiptera) ja teisi vähem tuntud putukarühmi.
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Järvemuuseumi akvaariumis

elutseb kuldne ahven

T

aluseks mitmesuguste kalatõugu
de aretamisel. Meil levinud hõbe
kogre (Carassius gibelio) lähisugula
sest kuldkalast (Carassius auratus)
on aretatud sadakond tõugu: ilukalad
teleskoobid, loorsabad, lõvipead jt.
Jaapanis on tehtud aretustööd karp
kaladega ja saadud sadakond loodus
likust erineva värvusega karpkalaehk koitõugu, mida on samamoodi
kui kuldkala hakatud kogu maailmas
kasvatama silmailuks.
Meie kuldne ahven elab ühes akvaa
riumis koos kahe suguvellega, ka need
erinevad värvuselt: üks on pisut rohe
kam, teine pruunikam. Meil on veel
üks säga, kellel on vähe tumedat pig
menti. Päris albiino ta ei ole, aga siiski
üsna valge. Kolm linaskit, kes on mitu
aastat koos ühes akvaariumis elutse
nud, on kõik eri heledusega: üks on
üsna tume, teine väga hele ja kolmas

vahepealne – nimetan seda rahvaste
sõpruse akvaariumiks. Ei mäleta, et
nende värvierinevus oleks alguses nii
moodi silma paistnud.
Külastajad küsivad aeg-ajalt siiani
valge angerja järele, kes õigupoolest
oli veidi kollakas. See kala elas limno
loogiakeskuses aastakümneid tagasi.
Saime mitu aastat tagasi angerjakas
vandusest kaks väikest angerjat. Üks
oli hall ja tema seljal peast sabaotsa
ni jooksis valge triip, teine oli valge
ja samasuguse halli triibuga. Kuigi
akvaarium oli tihedalt suletud ja kaa
nele pandud vajutis, pugesid nad kah
juks kaane alt välja ja hukkusid.
Limnoloogiakeskuse teadur Arvo
Tuvikene on pidanud kalade tume
duse muutumise põhjuseks ka stres
si. Väga huvitavad olid põranda
akvaariumis elanud vikerforellid,
kelle organism võis olla stressis liiga
sooja vee tõttu. Need kalad nägid
välja nagu arlekiinid: üks pool hele ja
teine tume; ülevalt oli see hästi mär
gata. Viisime need kalad siis akvaa
riumist välja tiiki parematesse olu
desse. Paraku oli siis juba liiga hilja.
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änavu augusti lõpus püüdis Tõnu Uibopuu Pikasillalt tavatult heleda
ahvena ja kinkis selle maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusele. Kuldne
kala elab nüüd järvemuuseumi akvaariumis. Kuidas tal on läinud?

Kommenteerib maaülikooli
Võrtsjärve õppekeskuse juhataja
Anu Metsar

S

ee ahven on meil olemas ja
sööb hea isuga. Ei oska täpselt
öelda, miks ta on teist värvi.
Tõenäoliselt on see geneetiline viga,
mida võib täiendada senine elukesk
kond ja söödud toit. Kui kollane värv
peaks aja jooksul tunduvalt hele
damaks muutuma, võiks selles küll
keskkonda süüdistada. Kuna meie
kalad viibivad suure osa ajast valgu
se käes (mitte hämaras või pimedas
nagu looduses), on paljud neist muu
tunud märksa heledamaks. Mu kol
leegile tundus, et kui alguses ei olnud
triipe õieti nähagi, siis nüüd on kala
endiselt kuldne, kuid triibud on pare
mini esile tulnud.
Geneetilised muutused on olnud

Foto: Zarema Briede

Panin tähele
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Evi Remm

13. oktoober 1930 – 2. september 2018

liku ülikooli bio
loogina. Pärast
ülikooli töötas ta
neli aastat bioloogiaõpetajana Tartu
1. keskkoolis (nüüd Hugo Treffneri
gümnaasium).
Aastail 1962–1989 töötas Evi zoo
loogia ja botaanika instituudis (ZBI)
entomoloogia ja fütonematoloogia
sektoris. Ta on uurinud salukärblas
te faunat ja koostanud kiilivastsete
ja ühepäevikuliste eestikeelsed mää
rajad. Töökaaslased hindasid kõr
gelt Evi head ja täpset joonistus
oskust. Toona tuli teadustöödes esi
tatud illustratsioonid teha käsitsi ja
Evi joonistas nii mõnegi kolleegi joo
nised puhtalt ümber. Oma töös oli ta
loominguline, nii asendas ta ento
moloogiliste preparaatide valmista
misel glütseriinželatiini küünelaki
ga ja puuduvad viaalid valmistas ise
joogikõrtest. Evi tehtud preparaadid
on praegugi kasutusel.

Tullio Ilomets
13. juuli 1921 – 22. august 2018

T

ullio Ilomets sündis Paides.
1941. aastal Paide keskkoo
li lõpetanud noormees asus
Tartu ülikooli matemaatika-loodus
teaduskonnas keemiat õppima alles
1948. aastal, sest ajad olid keerulised.
1952. aastal lõpetas ta ülikooli ning
1965 sai keemiakandidaadi kraadi.
1952. aastast töötas ta Tartu üli
kooli orgaanilise keemia kateedris
assistendina, 1960. aastast vanem
õpetaja ja 1965. aastast dotsendina.
Temast sai üks ülikooli kauaaegse
maid töötajaid, tööstaaži kogunes 66
aastat, ta nägi ülikooli seitset rektorit.
Viimase ajani oli ta Tartu ülikooli aja
loomuuseumi konsultant.
Tullio Ilometsa põhiline uurimis
valdkond oli orgaaniline keemia, tema
lemmikteema oli orgaaniliste ühendi
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te süntees. Ta on
muu hulgas uuri
nud maomürke ja
ravimudasid ning koolitanud keemi
kuid-restauraatoreid.
Peale keemia oli üks tema kirgi
ajalugu ja muinsuskaitse. Ta oli aka
deemilise muinsuskaitse seltsi looja
ja selle pikaajaline esimees ning üks
Tartu ülikooli ajaloo muuseumi idee
algatajaid. Pikka aega kogus ta mit
mesuguseid ajaloolisi teadusaparaa
te, mis praeguseks on antud ülikooli
ajaloo muuseumile. Tema sulest on
ilmunud hulk kirjutisi ülikooli ajaloo
ja seal tegutsenud teadlaste, sh Karl
Ernst von Baeri kohta.
Tartu ülikooli muuseumi direk
tor Mariann Raisma on meenutanud
kolleeg Tullio Ilometsa väga vilja

Ka pensionipõlves ei loobunud Evi
tööst: ta ühines ZBI jõgede bioloogia
rühmaga, öeldes, et teeb seda „hea
seltskonna pärast“. Selgrootute loo
made koguja ja määrajana oli ta väga
hinnatud.
Veel vanemas eas õppis Evi sel
geks arvutikasutuse, tundes rõõmu
uue suhtluskanali üle. Kui lapsed, lap
selapsed või sõbrad viibisid kaugel,
sai Skype’i vahendusel nendega sidet
pidada.
Evi oli abielus Tartu ülikooli ento
moloogiaprofessori Hans Remmiga.
Tal on kaks poega: TÜ geoinformaa
tika vanemteadur Kalle Remm ja bio
informaatika professor Maido Remm.
Kaheksast lapselapsest on kolm kaits
nud filosoofiadoktori väitekirja, kaks
õpivad doktorantuuris, kahel on
magistrikraad ja üks õpib gümnaa
siumis. Lapselapselapsi on praegu
seks kaksteist.
Kolleegidele ja sõpradele jääb Evi
meelde alati lahke ja rõõmsameelse
inimesena.
Kolleegid Eesti maaülikoolist

Foto: Indrek Ilomets

S

eptembri algul lahkus oma
kodus vaikselt meie hulgast Evi
Remm. Tema vaim jäi kuni vii
maste tundideni erksaks, kuid keha ei
jaksanud enam. Tosin aastat tagasi oli
insult murdnud Evi haigevoodisse. Ta
tuli sellest välja, jäädes endiselt elu
jaatavaks, kuigi pidi uuesti rääkima,
kirjutama ja käima õppima.
Evi sündis Tartus ja elas kogu oma
pika elu siin. Ainult sõja eest põgene
ti maale, kuid sõjakoledustest ei soo
vinud Evi rääkida. Lennukimüra ja
ilutulestiku paugud meenutasid talle
sõda ja hirmutasid veel vanaski eas.
Evi käis Tartu 2. keskkoolis (nüüd
Miina Härma gümnaasium). See oli
toona tütarlastekool. Rõõmsameelsel
ja seltsival tüdrukul oli klassiõdede
ga hea kontakt, mis jäi kestma kogu
eluks. Ühised kohvikuskäigud jätku
sid kuni viimase ajani iga kuu kol
mandal kolmapäeval.
1954. aastal lõpetas Evi Tartu riik

Foto: erakogu

In memoriam

kast eluteest sedagi, et viimase ajani
ärksa vaimuga „igiliikur“ andis oma
95. sünnipäevaks välja uurimusliku
raamatu fotograafia koidikul tegutse
nud Inglise teadlasest William Henry
Fox Talbotist ning tema fotode ja
fotogravüüride kollektsioonist Tartu
ülikooli raamatukogus.
Tullio Ilomets on pälvinud
Valgetähe III klassi teenetemär
gi ja Tartu Suurtähe aumärgi ja
valitud Tartu aukodanikuks. Eesti
muinsuskaitse selts asutas Tullio
Ilometsa muinsuskaitseauhinna
2016. aastal tema 95. sünnipäeva
puhul. Tartu ülikool on märkinud
Tullio Ilometsa tegevust autasuga
Ülikooli Sammas.
Ta abikaasa Helju Rajando
(01.01.1930–17.08.2018) lahkus vaid
mõni päev enne Tulliot. Neil oli
kokku kolm last, 12 lapselast ja 15
lapselapselast ning üks lapselapselap
selaps.
Ajakiri Eesti Loodus
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9. detsember 1932 – 20. august 2018

Kaks aastat
hiljem oli Aadu
tagasi Tartus ja
algas pikk õppejõukarjäär. Tolleaegne
geoloogiakateeder oli väga väike, viiskuus õppejõudu, nõnda ei jätnud viie
aastakäigu geoloogiatudengite õpeta
mine kuigi palju aega teadustöö jaoks.
Aadu Loogi vastutada olid sellised
valdkonnad nagu geokeemia, struktuu
rigeoloogia, geoloogiline kaardistamine
ja geotektoonika, samuti välipraktikad
Eestis, Tuvas ja Krimmis. Tema teadus
töö ja kogu hajusate elementide geo
keemia temaatika tähtsust nii Eestis kui
ka maailmas oleme hakanud paremini
mõistma alles sel sajandil, kui tehno
loogia on jõudsasti arenenud.
Aadu Loogi energia ja korralda
javõimed olid ülikoolis silma paist
nud ning 1975. aastal valiti ta bio
loogia-geograafiateaduskonna dekaa

Aivar Leito

24. august 1954 – 21. september 2018

A

ivar Leito sündis Otepääl. Ta
lõpetas 1969 Liivi põhikooli,
1972 Haapsalu 1. keskkoo
li ning 1981. aastal Tartu riikliku
ülikooli zooloogi-ökoloogina. Pärast
seda suunati ta tööle Eesti metsains
tituudi looduskaitselaboratooriumi,
kus ta töötas vaneminsenerina, tea
durina ja 1989–1996 vanemteaduri
na. Kuna Eesti metsainstituut sule
ti, asus ta 1996. aastal tööle vanem
teadurina Eesti maaülikooli, alates
2015. aastast oli ta rakendusornito
loogia juhtteadur.
Kureonu, nagu ta end kutsus, on
andnud suure panuse lindude uuri
misse ja nende kaitsesse nii Eestis kui
ka piiri taga, eeskätt lindude rände ja
pesitsusökoloogia ning linnukooslus
te struktuuri ja dünaamika analüüsi
jana. Tema eestvõttel võeti Eestis esi
mest korda kasutusele sookure raa
dio- (1999) ja satelliitseire (2001), mis

Foto: erakogu

L

ahkunud on Tartu ülikoo
li emeriitprofessor, pikaaegne
dekaan geoloog Aadu Loog.
Aadu sündis Tartus, kus ta oman
das ka kesk- ja kõrghariduse ning töö
tas enamjao elust. 1951. aastal lõpetas
ta Tartu 6. keskkooli (hilisem Tartu
5. keskkool ja Tamme gümnaasium),
mis on andnud märkimisväärse hulga
Eesti geoloogidest jt loodusteadlas
test, ning 1956. aastal Tartu ülikooli
geoloogina cum laude.
Oma kursusel oli Aadu olnud üks
aktiivsemaid üliõpilasi, pärast lõpe
tamist suunati ta Tallinna geoloogia
instituudi juurde aspirantuuri ja tea
dustööle. Tema uurimisvaldkonnaks
sai tol ajal vähe uuritud maavara
de geokeemia. 1964. aastal kaitses ta
kandidaadiväitekirja Eesti fosforiiti
des sisalduvatest haruldastest ja haju
tatud elementidest.

Foto: erakogu

Aadu Loog

on andnud orni
toloogidele hin
damatuid tead
misi meie suur
lindude rändeteedest.
Aivar Leito oli üks Eesti linnusti
ku riikliku seire kontseptsiooni väl
jatöötajaid ja elluviijaid. Ta koostas
metoodika, mille järgi hinnata rän
del viibivate lindude (haned, lagled
ja sookurg) tekitatud kahju põlluma
jandusele. Ta oli osaline mitme Eesti
kaitseala loomisel, uuris ja inventee
ris sealset linnustikku.
Aivar kirjutas arvukalt teadus
artikleid, juhendas üliõpilasi ja pälvis
tunnustuskirju looduse ja looduskait
se propageerimise eest. Ta oli mitme
te loodusteaduslike organisatsioonide
ja looduskaitseühingute aktiivne liige.
Muu hulgas oli ta Eesti looduseuuri
jate seltsi liige alates aastast 1971 ja
juhatuse liige (sh asepresident 1994–
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niks. Selle töökohustusi täitis ta kuni
Eesti vabariigi taastamiseni, aastani
1991, kauem kui keegi teine. Võime
ainult aimata, mida selline amet tol
ajal haritlaselt vaimselt nõudis. Meie,
tolleaegsed üliõpilased, mõistsime
üksnes kaudselt, kui palju meie teki
tatud sekeldusi tuli tal klaarida. Olgu
selleks üliõpilaste matkakirest tingitud
pausid sõjalise õppe päevades, poliiti
lised ebakorrektsused või muu selline.
Üks, mis teda kindlasti kogu elu
aitas, oli omapärane huumorimeel.
Pole kahtlust, et ta nautis välitöid
ja -praktikaid. Üliõpilastena tajusime
selgelt, kuidas range pilguga dekaa
nist sai muhe kaaslane niipea, kui linn
oli selja taha jäänud.
Tema suurimad energiaallikad olid
kindlasti tema pere, tütred, lapselap
sed ja nende lapsed. Ja Võrtsjärv ning
jahilkäigud, neid ei jätnud ta viimas
te elukuudeni. Eesti geoloogide pere
mälestustesse jääb Aadu Loog kui üks
Tartu ülikooli elujõulise geoloogia
koolkonna edasiviijaid.
Kolleegide nimel Leho Ainsaar

2004); Eesti ornitoloogiaühingu juha
tuse (1991–2000) ja nõukogu liige
(2000–2003 aseesimees). 2014. aastal
pälvis ta Eerik Kumari looduskaitse
preemia. Aasta hiljem valiti ta Eesti
ornitoloogiaühingu auliikmeks.
Aivar Leito kaksikmonograafia
„Sookurg“ (nii inglise kui ka eesti
keeles) sai 2007. aastal Eesti teadu
se populariseerimise eest kolman
da preemia. Ta oli populaarteadus
liku loodusfilmi „Valgepõsk-lagle“
(Tallinnfilm ja Yleisradio TV2, 1993)
käsikirja autor ja stsenarist. Tema vii
mane film „Vaba nagu kurg“ linastus
sel sügisel Matsalu loodusfilmide fes
tivalil.
Aivar Leito oli inimesena väga
sõbralik ja soe, hoolitsev pereisa.
Uurimistöös oli ta äärmiselt põhjalik
ja korrektne. Aivaril jagus alati tähe
lepanu oma kolleegidele. Kokku saa
des läks tema jutt ikka kureradadele
ja Vooremaale.
Kolleegid EMÜ põllumajandus- ja
keskkonnainstituudist
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Foto: Inari Leiman
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Sügis koputab
lõpuks uksele

33.–36. nädal

A

Loomaaia sünnipäeval räägiti aasta loomast ilvesest

Loomaaed tähistas sünnipäeva

T

allinna loomaaed pidas
25. augustil oma 79. sünni
päeva. Loomasõpradele tut
vustati nii loomaaia eksootilisi asukaid
kui ka vabalt elavaid looduslikke liike.
Keskkonnaühendused pakkusid
mitmesuguseid huvitavaid tegevusi.
Näiteks Eesti jahimeeste selts korral
das jäljekooli, Tartu üliõpilaste loo
duskaitsering õpetas tundma Eestis
kasvavaid teetaimi ja neist mõnusat
jooki keetma. Balti keskkonnafooru

mi töötajate juhendusel sai valmista
da puhastusvahendit ja kehakoorijat.
Õhtul räägiti pikalt aasta loomast
ilvesest. Kuulutati välja ka tänavu
ne loomaaia sõber: Eesti maaülikool,
kelle veterinaarid on aidanud looma
aial ravida nii jääkaru kui ka elevanti
ning sõlmitud koostöölepingu järgi
teinud seda tasuta. Samas on saadud
hulk väärtuslikke kogemusi.
Tallinna loomaaed / Loodusajakiri
Allikas: Tartu loodusmaja Facebook

Foto: Aron Urb / EV100

ugustis jätkusid palavad
ilmad, kuid suve kokku
võttes kinnitas riigi
ilmateenistus, et oli
küll keskmiselt kuumem, kuivem ja päikesepaistelisem
aeg, kuid rekordeid ei löödud.
Suvesooja jätkus isegi septembri
algusesse ja ka külmakartlikumad
võisid veel ujumas käia. Üks tippmark püstitatigi mihklikuu alguses:
7. septembril mõõdeti Tallinnas
uus temperatuuri päevarekord:
termomeeter näitas suisa 27,7 °C.
Kuid juba mõne päeva möödudes
sättis soojus vaikselt minekule ja ilm
muutus tuulisemaks.

Eesti looduse päev algas Vargamäe
mail
15.08 Looduse Omnibuss viis
Laitse Graniitvillasse teatrit
vaatama. Seejärel sõideti
kaks korda Vargamäele:
16.08 oli teatriretk ja
18.08 Eesti looduse päeva
avamatk. 25.08 sõitis
Omnibuss Pakri poolsaarele
ja Klooga randa muinastulede ööle, 26.08 Haapsallu
Valge Daami aega nautima,
29.08 võeti ette teatriretk
Arkna mõisa ja 30.08 teatriretk Viinistule.
14.–15.08 Konverents „Liigikaitse
Eesti ajateljel“ Tallinna loomaaia loodushariduskeskuses.
17.08 Zooloog Teivi Laurimäe
kaitses TÜs doktoritöö
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Tartu loodusmaja tutvustas looduskeskuse päevadel oma laboreid

Looduskeskuste päevad „Terve Eesti“

S

eptembri esimesel nädalavahe
tusel korraldati esimest korda
looduskeskuste päevad.
Ligi 40 loodus- ja keskkonna
hariduskeskust üle Eesti kutsusid 8.
ja 9. septembril külla. Huvilised said
osaleda looduse ja tervisega seotud
üritustel: matkadel ja seeneretkedel,

samuti õppida tundma ravimtaimi ja
meisterdada.
Looduskeskuste päevi korraldas
keskkonnaamet. Sügisesed lahtiste
uste päevad oli looduskeskuste kin
gitus Eesti vabariigi 100. aastapäeva
puhul.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Ivo Krustok

Kroonika

ÜRO keskkonnaprogrammi ja assamblee büroode kohtumine Tallinnas

Tallinnas peeti
ÜRO keskkonnafoorum

E

esti keskkonnaminister Siim
Kiisler võõrustas 5. septemb
ril ÜRO keskkonnaassamblee
presidendina ÜRO keskkonnafooru
mit „The Earth Innovation Forum“.
Euroopa Komisjoni keskkonna
peadirektoriaadi juht Daniel Calleja
Crespo tutvustas Euroopa Liidu
keskkonnapoliitikat. ÜRO keskkon
naprogrammi tegevdirektor Erik
Solheim andis ülevaate sellest, mida
tuleb meie keskkonnas parandada.
Konverentsile järgnes ÜRO keskkon
naassamblee büroo ja ÜRO kesk
konnaprogrammi alaliste esindajate
komitee büroo töökoosolek.

ÜRO keskkonnaassamblee (UNEA)
on ÜRO üksus, mis tegutseb ÜRO
peaassamblee juures. See on kõrgeim
maailma keskkonnaküsimuste üle
otsustav organ, mis koguneb Nairobis.
Alates 2017. aasta 6. detsemb
rist kuni 2019. aasta märtsi
ni on Eesti maailma rahvusvahelis
te keskkonnasuundade eestveda
ja. Keskkonnaminister Siim Kiisler
juhib ÜRO IV keskkonnaassamblee
ettevalmistusi ja maailma keskkonna
ministrite deklaratsiooni koostamist.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajaki

Foto: Andres Tennus / TÜ

„Echinococcus granulosus –
taksonoomia ja geneetiline
varieeruvus“.
17.–18.08 Soomaa rahvuspark
tähistas 25. sünnipäeva ja
Eesti looduse päeva rahvusvahelise lootsikuseminari
ning suure haabjasõiduga.
17.–19.08 Põlvamaa ökofestival.
18.08 Eesti looduse päev. Hullu
teadlase eksperimendihommikul TÜ muuseumis uuriti
ämblikke.
20.08 Veelinnujahi hooaja algus
Eestis. TÜ loodusmuuseumi
matk Põhja-Kõrvemaale.
21.–22.08 Tallinna linnamuuseumi
linnalaager lastele.
22.08 Zooloog Liina Kinkar kaitses
TÜs doktoritöö „Inimesele
ohtliku paelussi Echinococcus
granulosus sensu stricto globaalne geneetiline mitmekesisus ja fülogeograafia”.
24.08 TÜ rektor Toomas Asser
andis ametivande.
24.–26.08 Näitus „Elulõngad, floksid ja viinamarjad“ Tallinna
botaanikaaias.
25.08 Tallinna loomaaia sünnipäev. Hullu teadlase eksperimendihommikul TÜ
muuseumis uuriti vilju ja
teravilju. Muinastulede öö.

B

altisaksa meresõitja Fabi
an Gottlieb Benjamin
von
Bellingshauseni
240.
sünni aastapäeva
pidas meeles nii Eesti
polaarklubi kui ka tema
sünnikoha rahvas.
20. jaanuaril 1820 jõu
dis Bellingshauseni juhi
tud Vene ekspeditsioon
Antarktise vahetusse lähedusse, mis
tõttu paljud teadlased peavad teda
mandri esmaavastajaks. 19. septemb
ril käidi Bellingshauseni sünnikohas
ja nooruspõlvemaadel Lahetagusel
ning Pilgusel. 20. septembril peeti
Kuressaare kirikus mälestusjumala
teenistus ja sellele järgnes ajalookon

Bellingshausen sündis uue
kalendri järgi 20. septembril
1778. aastal Saaremaal

verents kultuurikeskuses.
24. septembril kor
raldas Eesti polaarklu
bi Tallinnas Lennusadamas
Bellingshausenile pühenda
tud foorumi, kus esines Dresdeni
tehnikaülikooli professor Reinhard
Dietrich. Ta on osalenud Antarktika
ekspeditsioonidel koos eesti tead
lastega ning töötanud ka mõnel
Bellingshauseni avastatud saarel.

Allikas: Wikimedia Commons

Meenutati admiral Bellingshausenit

Meremuuseum/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

President Kersti Kaljulaid riputas
TÜ rektorile Toomas Asserile kaela
ametiraha
27.08 Entomoloog Margus Vilbas
kaitses TÜs doktoritöö
„Biootiliste interaktsioonide
mõju obligatoorselt mürmekofiilsete päevaliblikate
elupaigakasutusele PõhjaEuroopas”.
28.08 Jõgevamaa keskkonnahariduse infopäev.
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Foto: Peeter Paisuots

Kroonika
28.–29.08 Energia avastuskeskuse
ja Eesti loodusmuuseumi
linnalaager.
29.08 Keskkonnahariduse infopäev Lääne-Virumaal ja
Saaremaal.
30.08 Viljandimaa keskkonnahariduse infopäev.
31.08 Maaülikooli suvine viinamarjapäev Murimäel.
tartu tähetorn ootas terve augusti
jooksul teisipäeviti ja laupäeviti Päikest vaatlema,
kolmapäeval meisterdama
ja laupäeval planetaariumietendustele.

Pärnu Lionsi klubi koristustalgulised

Foto: TÜ loodusmuuseum

01.09 Looduse Omnibuss sõitis
sibularetkele vanausuliste
juurde Kolkjasse ja Varnjasse
ning Juhan Liivi muuseumi

September on seenenäituste aeg
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E

estlaste juhtimisel ette võe
tud maailmakoristuspäevast
on saanud maailma ajaloo
suurim prügikoristusüritus. 15. sep
tembril osales planeedi puhastamisel
kokku vähemalt 13 miljonit inimest.
Koristustalgutest võttis osa 144 riiki,
mitmel mandril möllavate orkaani
de pärast lükkas 11 riiki oma koris
tuspäeva edasi septembri lõppu või
oktoobrisse.
Eestis tuli peamiselt metsa ja ran
nikuid koristama vähemalt 9500 ini
mest, kokku oli registreeritud 300

koristuspaika. Iga inimese kohta
koguti keskmiselt 500 liitrit prügi.
Maailmakoristuspäeval leiti Eestis
kõikvõimalikku kraami: ostukäru
sid, karupükse, järve uputatud roller,
kineskoope, mängukarusid ja kree
mituube, merre visatud külmkappe,
telereid, ka üks surnukeha ning palju
muud.
Kogutud prügi viiakse jäätmejaa
madesse nii kiiresti kui võimalik.
Maailmakoristus/
Loodusajakiri

Ahhaas on keskkonnateemaline merenäitus

K

uni aasta lõpuni saab Tartus
Ahhaa teaduskeskuses vaa
data keskkonnateadlikkust
parandavat näitust.
Ahhaa projektijuhi Sander Kase
sõnul ootavad huvilisi põnevad eks
ponaadid, millega saab proovida vee
alust kaevandamist ja lainete jõul
energiat toota.
Hiiglaslik interaktiivne maailma
merede kaart võimaldab otsida seo
seid merevee temperatuuri, soolsuse,
reostuse ja paljude muude tegurite
vahel. Näituse eesmärk on lasta ini
mestel õppida, kuidas maailmamerd
targalt kasutada.
Ahhaasse jääb näitus kuni aasta
lõpuni ja seejärel seatakse eksposit
sioon üles Prantsusmaal Nausicaa
okeanaariumis.
Näitus on osa üleeuroopalisest jät

Foto: Mathis Bogens / Ahhaa

E

esti keskmine õhutemperatuur oli augustis 18,3 °C,
mis on 2,0 °C normist
kõrgem (paljuaastane
keskmine on 16,3 °C).
Õhutemperatuuri maksimum,
32,6 °C, registreeriti 10. augustil
Kundas ning miinimum, 4,4 °C,
22. augustil Lääne-Nigulas.
Eesti keskmine sajuhulk oli
81 mm, mis on 98% normist (paljuaastane keskmine on 83 mm).
Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 44 mm: nii
palju sadas 12. augustil Ristnas. Eesti
keskmisena oli päikesepaistet 250
tundi, mis on 107% normist (paljuaastane keskmine on 234 tundi).
Alates 1961. aastast on august
veel soojem olnud vaid 1997. ja
2002. aastal. Eesti keskmine õhutemperatuur oli siis vastavalt 18,9 °C
ja 18,5 °C. Niisama soe oli august
2010. aastal.

Maailmakoristuspäeval
osales 144 riiki

Tartus saab vaadata rändnäitust,
mis on keskendunud maailmamere
temaatikale
kusuutliku mereteaduse projektist
MARINA, kus osaleb ka teaduskes
kus Ahhaa. Projekti juhib Itaalia riik
lik teadusnõukogu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Teaduskeskus Ahhaa /
Loodusajakiri

Foto: keskkonnahariduse ühing
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Tartlased proovisid vigursõitu jalgrattaga

Tallinn ja Tartu
said korraks autovabaks

E

katsetada mitmesuguseid kaheratta
lisi liikumisvahendeid: Segway tasa
kaaluliikurit, tõukeratast, elektrijalg
ratast ja elektritõukeratast ning osa
leda helkurite meisterdamise töötoas.
Autovaba päeva puhul võisid
Tallinnas kõik inimesed sõita ühissõi
dukites tasuta. Tartu pakkus tasuta
bussisõitu autojuhtidele, kes juhiloa
ette näitasid.
Tallinna linnavalitsus / Tartu
linnavalitsus / Loodusajakiri

Foto: Aulo Aasmaa / Wikimedia Commons

estis tähistati 22. septemb
ril rahvusvahelist autova
ba päeva. Päeva eesmärk on
tutvustada ja propageerida linnades
keskkonda ja inimest säästvaid trans
pordilahendusi. Seda korraldatakse
Euroopa liikuvusnädala raames. Sel
aastal oli moto „Liida ja liigu!“, mille
ga rõhutati eri transpordiliikide kom
bineerimist linnaliikluses.
Tallinnas said huvilised osaleda
tervisemessil, ajaloomatkal ja ühissõi
dukiorienteerumisel. Tartlased võisid

Alatskivil. Samal nädalavahetusel osaleti Tallinnas Uue
Maailma festivalil. 08.09
viis sõit Otepääle esimesele
kukeseenefestivalile.
01.09 Hullu Teadlase eksperimendihommikul TÜ muuseumis
uuriti lihaseid. Tartu sügisnäitus Eesti põllumajandusmuuseumis.
03.09 Tartu loodusmaja huvikooli
avapiknik. TÜ botaanikaaias
avati näitus „Värvilõngad taimedega“.
05.09 Keskkonnahariduse
infopäev Ida-Virumaal
ja Raplamaal. ÜRO keskkonnafoorum „The Earth
Innovation Forum“ Tallinnas.
TÜ loodusmuuseumi loodusõhtu puuseentest.
06.09 Keskkonnahariduse infopäev Pärnu-, Järva- ja
Tartumaal. TÜ loodusmuuseumi seeneretk.
07.09 Monica Vilms kaitses TTÜs
doktoritöö „Jäätmekäitluse
organiseerimine linnakeskustes, hajaasustusaladel
ja väikesaartel ning selle
mõju õhuheitmete tekkele“. Tartu kesklinnas seati
kolmeks päevaks üles
rändnäitus „Bioajastu – puidust tulevik“.
07.–08.09 TÜ loodusmuuseumi
seenenäitus „Kuumalaine“.
08.09 Kukeseenefestival Otepääl.
Vanavanemate päev Eesti
põllumajandusmuuseumis.
08.09 Hullu Teadlase eksperimendihommikul TÜ muuseumis
uuriti magneteid.
08.–09.09 Looduskeskuste päevad
„Terve Eesti“.
Foto: Piret Eensoo

Leesi rahvamaja

Rannarahvas pidas Lahemaal keelepäeva

P

ohiranna MTÜ, Leesi rahva
maja ja keskkonnaamet korral
dasid 22. septembril Leesi rah
vamajas järjekordse rannakeele päeva.
Ettekanded rääkisid kirderanni
kumurdest ja pohiranna murdekee
lest, Prangli murdest ja Hiiumaa kee

lemaastikust. Kõlasid regilaulud ja
murdekeele palad.
Kõne all olid ka rannarahva tööd
ja töövahendid ning meenutati Leesi
kooli ajalugu.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sügise hakul korraldab keskkonnaamet loodushariduse teabepäevi
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Mikroskoop
Foto: Evalotta Začek

Õietolmu maaling

ač

ek

F

oto „Õietolmu maaling“ on tehtud
mullu sügisvaheajal Nigula loodus
kaitsealal, kui me tegime perega
traditsioonilise mitmepäevase väljasõidu.
Me olime tulnud tagasi hommikuselt päi
kesetõusu pildistamiselt rabas ja märka
sin, kuidas Nigula järvesoppi oli tekkinud
huvitav muster. Maaling on see sellepä
rast, et õietolm kattus puulatvade peegel
dusega. Kuna fotokaamerat polnud mõtet
ümber keerata, siis keerasime pildi arvu
tis ümber, sest nii tundus pilt ilmekam.
Ootan juba tänavust kooli sügisvaheaega
ja uut väljasõitu loodusesse!
Olen 12aastane, käin Kõrveküla põhi
kooli 6. klassis. Mind on ajendanud pildis
tama isa eeskuju ja asjaolu, et mulle meel
dib loodus. Kõige rohkem meeldib mulle
pildistada loomi ja maastikke.
Evalotta Začek

:
Foto

Ootame noorteküljele kuni 16-aastaste noorte tehtud loodusfotosid.
Saada huvitav, kaunis või lihtsalt hästi õnnestunud foto e-posti teel
mikroskoop@loodusajakiri.ee.

NUPUtA!

1. Milliste kaladega on
tegu?

a

JASERANG

b

INGERSHEA

c

ELLIREFORM

d

ATSKALI

e

AIMEPALM

f

ALEKAMA

V

astuseid ootame hiljemalt
19. oktoobriks aadres
sil mikroskoop@loodusaja
kiri.ee või paberkirjaga meie toi
metusse. Kirja teemaks märki
ge „Mikroskoop“. Auhinnaraamat
kirjastuselt Varrak loositakse välja
kõigi kuni 16-aastaste vahel, kelle
vastused on õiged. Lisa alati oma
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2. Lahenda ristsõna ja saada vastus! Vastamist tuleb alustada mummuga
tähistatud kuusnurgast ja ristsõna lahendades kulgeda päripäeva.
vanus, muidu loosimises osaleda ei
saa! Õiged vastused ja auhinnasaa
ja anname teada järgmises numbris.
Septembrinumbri võitja
ja vastused
Septembrinumbri nuputamisüles
annete eest saab loosiauhinna, kir
jastuse Varrak raamatu „Loomade

armuelu“, Mia Valk. Toimetus võtab
võitjaga ühendust.
Õiged vastused: a) klimatoloog,
b) ihtüoloog, c) geograaf, d) müko
loog, e) ornitoloog, f ) botaanik.
Pusletükkides olid peidus: a) mesita
ru (lk 67), b) basilisk (lk 58), c) pää
susaba (lk 23), d) observatoorium
(lk 18).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

S ve

nZ

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. oktoobriks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti
lahendanute vahel loosime välja Horisondi aastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „... konnade missikonkursile; ... pikki
modellijalgu“. Kokku saime 58 õiget vastust. Septembrinumbris meeldisid enim Hendrik Relve reisikiri Costa Ricast ja Juhani
Püttsepa artikkel koopanaistest. Ristsõna auhinna, Eesti Looduse poolaasta tellimuse, võitis Jüri Kõiv Raplamaalt.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Väikeseõieline lemmalts on seega suutnud levida peaaegu üle kogu Eesti, milleks on kulunud aega üle 80 aasta. Eriti
tihedaks on muutunud selle taime leiukohtade võrk Lõuna-Eestis. Siiski tuleb
väikeseõielise lemmaltsa praegust esinemist Eesti taimestikus pidada selle taime
leviku alguseks, ning praegusi leiukohti
vaadelda kui üksikuid eelposte. See taim
on suuteline vallutama ühtviisi aedu ja
parke kui ka parkmetsi ja segametsi. Ta
praegune levik piirdub küll peamiselt
inimasulate lähema ümbrusega, kuid
see on tingitud ainult selle taime levimisviisist. Levikuks kaugematele aladele
peab väikeseõieline lemmalts alati kasutama inimese abi, kuid jätkab siis edasitungi lähemasse ümbrusse suure järjekindlusega. [Elmar Lepik: Väikeseõielise
lemmaltsa levikust Eestis, 1938: 134]

40 aastat tagasi
Oleme harjunud mõtlema, et inimene
on looduse kroon, õigemini – enda poolt
kroonitud kuningas. Kõik inimesele, kõik
inimese heaks! Ka keskkonna saastamises
nähakse sageli ohtu ainult inimesele
ning lohutatakse ennast väitega, et kuni
ei ole täpsete meetoditega tuvastatud
geneetilise koormuse tõusu inimesel, ei
ole põhjust lüüa häirekella. Mis sellest,
kui muteeruvad mingisugused bakterid,
taimed või putukad. Mina uba ei söö, las
muteerub! Veelgi enam – teeme uue looduse, kui praegune ei talu tsivilisatsiooni
survet. Milleks iga hinna eest säilitada olemasolevaid liike ja kooslusi? Tõepoolest,
hobuse asemel kasutame edukalt autosid
ja traktoreid, oskame valmistada imekauneid tehislilli, tehnogeneetika aga loodab
luua teravilju, mis seovad lämmastikku
õhust. Paljusid teeb see tahtlik või tahtmatu loodusekujundamine aga murelikuks. [Henni Kallak: Inimene, keskkond ja
geenid, 1978: 631]

20 aastat tagasi
Praegu ei erine Karula rahvuspargi ja
Eesti teiste paikade sumisejate kooslused
üksteisest veel oluliselt. Aga kui kauaks?
Näited mujalt maailmast just ei julgusta.
Võib-olla saab Karula kuppelmaastikust
kunagi Lõuna-Eesti üks neid piirkondi,
millel mitte üksnes ei puhka turisti ja
loodusenautleja silm, vaid kus säilitatavast
looduslikust mitmekesisusest jagub ümbruskaudsetelegi aladele. [Marika Mänd:
Kimalased kuppelmaastikul, 1998: 470]
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Tamme-kirjurähn on meie linnustikus uustulnuk, kes eelmise aastatuhande lõpuni
elas peamiselt Kesk-Euroopa vanades tammikutes. Algsel tamme-kirjurähni levikualal on tema menüüs üsna olulisel kohal luuderohumarjad. Meil sobib luuderohtu asendama pihlakas

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
250 (snd 1768)
09.10 Christian Friedrich von Deutsch,
saksa arstiteadlane, TÜ professor
ja rektor (srn 1843)
215 (snd 1803)
06.10 Alexander Georg von Bunge,
botaanik, TÜ professor (srn 1890)
11.10 Gregor von Helmersen, baltisaksa
geoloog (srn 1885)
190 (snd 1828)
01.10 Nikolai von Schilling, baltisaksa
hüdroloog ja geograaf, admiral
(srn 1910)
170 (snd 1848)
08.10 Gustav Onufri Alexander von
Grofe, matemaatik, TÜ õppejõud
(srn 1895)
125 (snd 1893)
22.10 Ernst Julius Öpik, astronoom
(srn 1985)
120 (snd 1898)
01.10 Artur Julius Ivar Herodes, loomaarstiteadlane (srn 1982)
04.10 Elmar Emil Leppik, botaanik
ja fütopatoloog (srn 1978)
25.10 Helmuth Freymuth, füüsik
(srn 1960)
105 (snd 1913)
08.10 Herbert Rebassoo, matemaatik
(srn 1971)
100 (snd 1918)
30.10 Kalju Haldma, farmatseut ja keemik
(srn 1999)
95 (snd 1923)
04.10 Uno Kopvillem, füüsik (srn 1991)
90 (snd 1928)
01.10 Aino Born, loomaarstiteadlane

10.10 Jüri Parre, loomakasvatusteadlane
(srn 1996)
12.10 Dimitri Kaljo, geoloog, Eesti TA liige
16.10 Virma Murel, geograaf
22.10 Silvia Kivirähk, keemik (srn 2002)
23.10 Erast Parmasto (Seenevana),
mükoloog, Eesti TA liige (srn 2012)
23.10 Arnold Sau, rohumaateadlane
(srn 1983)
26.10 Erich Kukk, botaanik-algoloog
(srn 2017)
85 (snd 1933)
28.10 Valter Petersell, geoloog
80 (snd 1938)
01.10 Vaido Kraav, mereuurija
07.10 Jaan Laas, teadus- ja majandusloolane
16.10 Salme Kangur, loomaarstiteadlane
18.10 Enn Säde, filmitegija
75 (snd 1943)
03.10 Ain Heinaru, geneetik
04.10 Külli Hiiesaar, entomoloog
09.10 Mati Heinloo, matemaatik
13.10 Esko Daniel, geoloog
28.10 Ene Alop, loomakasvatusteadlane
70 (snd 1948)
04.10 Tiit Kändler, teaduskirjanik
10.10 Eve Oja, matemaatik
10.10 Aleksandr Fljaišer, matemaatik
65 (snd 1953)
03.10 Andrei Miljutin, zooloog
13.10 Jüri Kadaja, meteoroloog
19.10 Peeter Järv, loomakasvatusteadlane
60 (snd 1958)
08.10 Aleksander Pototski, entomoloog
55 (snd 1963)
08.10 Mati Kivistik, looduskaitsja
19.10 Leho Luigujõe, ornitoloog
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