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Toimetaja veerg

Oli septembri esimene näda-
lavahetus, kena suvelõpuaeg. 
Päevased tegemised kulge-

sid enamjaolt aiamaad korrastades ja 
õunamahla tehes. Meie sügisõunad 
olid tol aastal varakult küpsenud, eri-
nevalt näiteks tänavusest aastast. 

Kell ligines kaheksale, väligrillil oli 
valmis saanud õhtusöök ning suun-
dusime sellega tuppa. Väljas juba 
hämardus. Ja siis see algas!

Meie majast, sugugi mitte kau-
gelt, läks mööda ulguv hundikari. 
Nende laul oli selge, polnud kahtlust-
ki, et hundid. Mitmehäälsusest võis 
aru saada, et võsavillemeid oli mestis 
palju ‒ terve pesakond. Kaasa ulgusid 
ka noored: sellele vihjasid puhta ulgu-
mise sekka kostvad kutsikalikud kat-
setused hästi laulda. Nemadki ju pea-
vad õiget hundielu õppima. Noorte 
joru oli kohati suisa naljakas.

Hundiulg oli tohutult võimas ela-
mus. Mis veelgi vapustavam: saime 
seda väikeste pausidega nautida pea-
aegu neli tundi järjest. Kui enam ei 
olnud tahtmist õues olla, kuulasime 
toas edasi: nende olemasolu oli kuul-
da isegi tuppa! Tõsi, selline ürglooma-
lik häältekoor veidi ka kohutas: mis 
neil plaanis on, kuhu nad suunduvad 
ja kui palju neid on? 

Üks kavatsus ilmnes peagi, kui 
mõned päevad hiljem kuulsin, et tol 
õhtul olid nad saanud oma jao naab-
ruskonna lambakarjast. Hunt võtab 
ikka sealt, kust saab.

Nüüdseks on sellest möödunud hulk 
aastaid. Vahel õhtul käin ikka õues kuu-
latamas, kas midagi kostab. Haruharva 
on kuskilt kaugelt-kaugelt jäänud kõrvu 

midagi õrna hundiulu sarnast. Kindel 
pole saanud selles kunagi olla. Nii tuge-
vat pesakonda kui tol aastal ei ole siin 
kandis enam liikunud.

Ent õnneks leidub meie kandis veel 
kriimsilmasid (just nii: see teadmine 
mulle meeldib!). Talvel, lume aegu, 
on nende olemasolu kõige lihtsam 
välja selgitada: jäljed jäävad maha. 
Paraku mingist hundikarjast rääkida 
ei saa, sest hundipaar ju seda mõõtu 
välja ei anna. 

Lähikonna vanemad inimesed on 
ikka küsinud, kuidas ma julgen siin 
pimedal ajal liikuda: kas ma tõepoolest 
hunte ei karda? Bussipeatusest taluni 
on nelja kilomeetri pikkune teekond, 
mis kulgeb läbi metsa, heinamaadest 
ja luhast mööda. Sel teel ma ei ole tal-
viti hundijälgi näinudki. Nad liiguvad 
märksa kõrvalisemates paikades.

Huntidest, aga ka teistest meie 
suurtest kiskjalistest, nagu karu ja 
ilves, saate sellest ajakirjanumbrist 
veel palju lugeda. Praegusajal üha 
jõudsamalt maad võtnud hundikar-
tuse ja -viha taustal soovitan kindlas-
ti süüvida võrdleva usundiloo uuri-
ja Tiina Vähi kirjutisse, mis käsitleb 
hunti meie ja teiste rahvaste päri-
muses. Vanal hallil on olnud tähtis 
ja auväärne koht. Hundile on andeks 
antud tema kiskjaloomus, seda on 
varasematel aegadel isegi õigustatud 
ning peetud hunti viljakuse ja õnne 
sümboliks. Arukas on hundiga lep-
pida ja temalt õppida: kriimsilmal 
on ühe mehe jõud, aga üheksa mehe 
nägu ning tarkus. 
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Juba 17. korda peetud Matsalu 
loodusfilmide festivalile esitati 
tänavu üle tuhande filmi, millest 
festivaliprogrammi valiti küm-

nendik. 21.  septembri õhtul kuulu-
tas žürii välja otsuse: peapreemia 
vääriliseks hinnati kanadalase Rob 
Stewarti film „Haide häving“, mis 
räägib haidest ja neile peetavast eba-
seaduslikust jahist. Sama film sai ka 
esimest korda antud publiku lemmi-
ku tiitli.

Hindajad põhjendasid oma 
otsust nii: „Filmil on selge ja jõu-
line looduskaitsealane sõnum ning 
see näitab ühe eriti silmapaistva 
isiksuse emotsionaalset pühendu-
mist ja kartmatut lähenemist. Film 
on tehtud väga hea uuriva ajakir-
janduse vaimus, see kujutab endast 
haruldast näidet geriljadokumen-
taalist ning suunab tähelepanu ini-
meste jõhkrale ja aplale käitumi-
sele, mis hävitab bioloogilist mit-
mekesisust. See kutsub meid kõiki 

tegudele.“
Filmi autor Rob Stewart oli tun-

nustatud dokumentalist, kes hukkus 
selle filmi tootmise käigus sukeldu-
misõnnetuse tagajärjel. Tema vane-

mad tänasid žüriid ja publikut auhin-
na eest video teel.

Matsalu loodusfilmide festival / 
Loodusajakiri
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Matsalu loodusfilmide festivali 
publiku ja žürii südame võitis film haidest

Festivali juht Silvia Lotman festivali auhindadega 

Õppefilmide sarjal „Ah soo!” on nüüd subtiitrid

Eestimaa looduse fond avaldas 
2017. aasta sügisel üheksast 
õppefilmist koosneva sarja 

„Ah soo!”.  Nüüd saab seda vaa-
data eesti-, inglis- ja venekeelse-
te subtiitritega. Vene- ja inglis-
keelsetest tõlketekstidest on abi 
neil, kes eesti keelt hästi ei mõista. 
Eestikeelne tekst aitab neid, kes ei 
kuule hästi. 

Õppefilmid tutvustavad mänguli-
ses võtmes soo eri tahke. Koos soo-
sõber Siimuga on seatud sammud 
mitmesse Eesti sohu. Kaamerasilma 
kaudu uuritakse turvast nii geoloo-
gi, bioloogi kui ka arheoloogi pil-
guga, selgitatakse, miks on soo vesi 
tume, milliseid taimi võib soos mär-
gata, millest tulenevad soohirmud 

ning miks on tarvis soid hoida ja 
taastada. Ühtlasi selgitatakse, mis 
on üldse soo ning millised on eri 
sootüübid.

Selle sarja siht on toetada õppe-
tööd, kuid filmid sobivad vaatami-

seks kõigile soohuvilistele. Iseäranis 
kohased on filmid õppuritele viien-
das klassis, sest õppekava järgi käsit-
letakse siis soid kõige põhjalikumalt. 
Filmide ülesehitus on õpetlik-arut-
lev, klipid on 4–15 minuti pikkused 
ning kõik filmid lõpevad paari kok-
kuvõtliku, teadmisi kinnistava lau-
sega.

Huvilised saavad õppefilme vaa-
data ELF-i kodulehe kaudu (soo.
elfond.ee/filmid/), mis kajastab 
soode taastamist. Samalt aadressilt 
leiab ka nõuanded, kuidas kasutada 
filme koolitöös, ja juhised, mismoo-
di lisada subtiitrid.

Eestimaa looduse fond / 
Loodusajakiri

Eesti teadusagentuur andis filmi
sarjale „Ah soo!“ mullu teaduse ja 
tehnoloogia populariseerimise pea
preemia
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Pühajärve ja 
Pangodi jõevähid 
kolisid uude koju

Septembri alguses asustasid 
keskkonnaameti töötajad ja 
Eesti maaülikooli vähiuuri-

jad Pühajärvest ja Pangodi järvest 
ümber 3000 jõevähki. Loomad 
püüti mõrdadega välja ning sõi-
dutati uude elupaika. Jõevähid 
asustati ümber Lääne-Virumaale 
Järaniku järve, Ida-Virumaale 
Aidu karjääri, Põlvamaale Lutsu 
jõkke, Viljandimaale Ainja järve 
ja Jõgevamaale Avijõkke.

Keskkonnaameti kogemuste 
põhjal on tulemusrikkam asusta-
da ümber looduslikest veekogu-
dest püütud täiskasvanud vähke 
kui kasvandusest pärit noorjärke.

Eesmärk on luua uusi asurkon-
di kohtades, kus vähki ei ole, ning 
taastada asurkonnad neis veeko-
gudes, kus see liik on vähikatku 
tõttu hääbunud. Nii tasakaalusta-
takse liigi levikut ja antakse har-
rastuspüüdjatele võimalus seal 
tulevikus vähil käia.

„Vähkide asustamise tulemus-
likkust hindame katsepüükide-
ga. Esimene katsepüük tuleb teha 
enne asustamist kas samal või eel-
neval aastal. Asustamisele järg-
neval aastal saab katsepüügiga 
tõestada veekogusse viidud väh-
kide ellujäämist. Alates kolman-
dast aastast pärast asustamist on 
katsepüügiga võimalik tabada ka 
asustatud vähkide järglasi,“ rääkis 
Eesti maaülikooli vähimajanduse 
lektor Margo Hurt.

Keskkonnaamet / Eesti maa
ülikool / Loodusajakiri

Eesti noored 
olid rahvusvahelisel maa
teaduste olümpiaadil edukad

Lõuna-Koreas Daegu linnas 
peeti 26.  augustist 3. sep-
tembrini 13.  rahvusvaheline 

maateaduste olümpiaad, mis lõppes 
Eestile väga edukalt. Meie õpilased 
said viis medalit.

Eesti osales rahvusvahelisel maa-
teaduste olümpiaadil alles teist korda. 
Esindusvõistkond pandi kokku märt-
sis Tallinna tehnikaülikooli geoloo-
gia instituudi eestvõttel korraldatud 
riikliku maateaduste olümpiaadi tule-
mustel põhjal. Võistkonda pääsesid 
Krete Roopõld, Lee Ann Madissoon 
ja Markus Vaher Tallinna reaalkoolist 
ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpila-
ne Linda Kuusik. 

Eesti meeskonna ettevalmis-
tust rahvusvaheliseks olümpiaadiks 
korraldas Eesti geoloogiateenistus, 
noori saatsid juhendajatena geo-
loogiateenistuse direktor professor 

Alvar Soesoo ja peaspetsialist Sigrid 
Hade.

Daegus lahendasid osalejad 
kahe päeva jooksul nii teoreetilisi 
kui ka praktilisi ülesandeid geoloo-
giast, maavaradest, struktuurigeo-
loogiast, keskkonnateadustest, geo-
füüsikast, astronoomiast, hüdroloo-
giast ja nendega seotud valdkonda-
dest. Samuti tuli võistlejatel rahvus-
vaheliste meeskondadena lahendada 
praktilisi väliülesandeid ja koostada 
vaatmik kriitiliste keskkonnamuu-
tuste teemal. 

Krete Roopõllu ja Markus Vaheri 
tulemus vääris hõbemedalit. Lee 
Ann Madissoon ja Linda Kuusik said 
pronksmedali. Markus Vaher pälvis 
kuldmedali rühmatöö eest.

Eesti geoloogiateenistus / 
Loodusajakiri

Eesti meeskond pärast auhinnatseremooniat. Vasakult Linda Kuusik, Markus Vaher, 
Krete Roopõld ja Lee Ann Madissoon
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AS Toode soovitab katuste turvatooteid paigaldama vaid kogemustega meistreid, sest 
lahenduste läbimõeldus ja korrektne paigaldus võib päästa elusid.

AS TOODE KATUSEABI: 
TELEFON:  659 9400,  800 7000

www.toode.ee
e-kiri: toode@toode.ee
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Uus linnuliik: 
Läänemaal nähti siberi tõmmuvaerast

Linnuvaatlejad pildistasid 
14.  septembril Läänemaal 
Põõsaspea neemel siberi tõm-

muvaerast (Melanitta stejnegeri). Üht 
selle liigi isendit vaadeldi Põõsaspeal 
juba 6. septembril, paraku ei õnnestu-
nud siis üksikasjalikke fotosid saada. 
Haruldus näitas end vaatlejatele ka 
20. septembril.

Siberi tõmmuvaerast eristab Eestis 

elavast tõmmuvaerast (Melanitta 
fusca) noka kuju ja värvus ning sil-
mataguse laigu suurus. Eesti ornito-
loogiaühingu Põõsaspea rändeloen-
duse projektijuht Margus Ellermaa 
täpsustab: „Siberi tõmmuvaera ots-
mik on kõrge ja moodustab kühmu-
kese noka ette ja peale ehk pea kuju 
on hoopis teistsugune. Silma all on 
tal rohkem valget kui tõmmuvae-

ral, valge ala tõuseb silma taga kõr-
gemale“.

Siberi tõmmuvaera pesitsusalad 
asuvad Ida-Siberis ning talvitusalad 
Ida- ja Kagu-Aasias. Euroopasse eksib 
see lind väga harva. Varem peeti sibe-
ri tõmmuvaerast ameerika tõmmu-
vaera (Melanitta deglandi) alamliigiks 
ja neid mõlemaid omakorda tõmmu-
vaera alamliikideks. Kui linnuharul-
duste komisjon vaatlused kinnitab, 
siis on siberi tõmmuvaeras Eesti lin-
nuliikide nimestiku 391. liik.

Linnuvaatleja/Loodusajakiri

Siberi tõmmuvaeras (paremal) lendas tõmmuvaeraste parves 

Keskkonnaagentuur ootab huvilisi 
keskkonnateadlikkuse foorumile
Keskkonnaagentuuri eksper-

did saavad 16.  oktoobril 
kokku Tartus Dorpati kon-

verentsikeskuses, et anda ülevaade 
Eesti keskkonnaseisundist. Faktide 
ja arvude sekka on põimitud põne-
vad juhtumid seirajate argipäevast 
ning rahvusvahelised edulood. 

Kõne all on välisõhu kvaliteet, 

2019.  aasta suveilmad, jäätmesta-
tistika, eluslooduse seire jpm. Juttu 
tuleb ka sellest, kuidas seires vaba-
tahtlikuna kaasa lüüa.

Keskkonnaagentuur ootab osale-
ma ja kaasa mõtlema kõiki, kellele 
valdkond huvi pakub ning kes hoo-
livad keskkonnast ja jätkusuutlikust 
tulevikust.

Foorumil saab osaleda tasuta. 
Registreeri end keskkonnaagentuuri 
kodulehel www.keskkonnaagentuur.
ee/et/node/3120 kuni 10. oktoobrini. 
Täpsemat kava näeb keskkonnaagen-
tuuri kodulehelt või Facebookist.

Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri
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Valitsus peab otsustama 
Linnamäe paisu saatuse

Tänavu 4. septembril tegid 
keskkonnaminister Rene 
Kokk ja kultuuriminister 

Tõnis Lukas otsuse, et pikale vaidluse-
le Jägala jõel asuva Linnamäe hüdro-
elektrijaama saatuse üle peab andma 
hinnangu valitsus, kuna muinsus-
kaitsjad ja keskkonnaametnikud on 
Linnamäe paisu asjus eri meelt.

Samal ajal jätkus vaidlus paisu saa-
tuse üle. Linnamäel elektrijaama pida-
vale osaühingule Wooluvabrik antud 
vee erikasutusluba kehtis 5. septemb-
rini. Keskkonnaamet soovib muuta 
Jägala jõe looduslikumaks ning plaa-
nib lasta hüdroelektrijaama tammi 
taguse paisjärve tühjaks, et lõhelised 
saaksid rändel liikuda. Seetõttu kesk-
konnaamet ei pikendanud vee erika-
sutusluba ja teatas, et 6. septembrist 
ei või Linnamäel enam elektrit toota. 
6. septembril andis Wooluvabrik 
omakorda teada, et Tallinna haldus-
kohus on andnud määruse, millega 
osaühing saab 30 päevaks õiguskaitse, 
ning sel ajal ei tohi riigiasutused elekt-
ri tootmist takistada.

Keskkonnaameti tegevusega pole 
nõus muinsuskaitseamet, kelle hin-
nangul peab keskkonnaamet silmas 
üksnes rändekalade seisundit, ent 
teisi keskkonnamõjusid pole arvesse 

võetud. Linnamäe hüdroelektrijaam 
on 2016. aastast olnud kultuurimäles-
tisena kaitse all.

Mõlemat poolt rahuldavat lahen-
dust ilmselt ei ole, kuna tammile kala-
pääsu ehitamine alandaks veetaset, 
kuid see ei ole elektrijaama huvides. 
Pais on kultuurimälestisena kaitse all; 
paisu tühjendamise vastu on ka koha-
likud elanikud ja Jõelähtme vald. Ent 
selleks, et turgutada lõheasurkonda, 
ei piisa kalapääsust ega uute koelmu-
te rajamisest. Pealegi tuleb arvestada, 
et Jägala jõgi on peale lõhe ka hariliku 
võldase, jõesilmu, harjuse ja paljude 
teiste ohustatud liikide elupaik.

Samasugune vaidlus on pikka 
aega käinud Kunda hüdroelektri-
jaama üle. Muinsuskaitseamet soo-
vib 2008. aastal kultuurimälestisena 
kaitse alla võetud elektrijaama alles 
hoida. Keskkonnaameti arvates tuleks 
pais kõrvaldada, et kalade elu pare-
maks muuta. Seetõttu on amet keel-
dunud andmast elektrijaama omani-
kule vee erikasutusluba. Mullu kin-
nitas keskkonnaameti õigust ka riigi-
kohus. Viimati töötas Kunda elektri-
jaam 2007. aastal.

Keskkonnaamet/muinsuskaitse
amet/Loodusajakiri

Sügise hakul 
rändas meilt läbi 
erakordselt palju 

punajalg-
pistrikke

Tänavu on Eestisse jõud-
nud sadu punajalg-pist-
rikke. 2010. aasta sügisel 

vaadeldi kokku sadakond isen-
dit, ent see rekord on ammu üle-
tatud. Portaalis eElurikkus on 
sel sügisel jäädvustatud puna-
jalg-pistrike vaatlusi peaaegu 
kõigist maakondadest. Ainuüksi 
Põõsaspeal nägid linnuvaatlejad 
29.  augustil 42 rändavat puna-
jalg-pistrikku. 30.  augustil vaa-
deldi Hiiumaal Tubalas 40–50 
lindu. 

Punajalg-pistrik on idapoolse 
levilaga liik, kes 20. sajandil pesit-
ses haruharva Ida-Eesti soodes. 
Nüüd võib teda näha sügisel läbi-
rändel Lõuna-Aafrikas asuvatele 
talvitusaladele ja kevadel tagasi-
rändel. Punajalg-pistrikele on ise-
loomulik, et nad istuvad elektri-
liinidel ja sööstavad sealt suure-
mate putukate järele.

Looduskalender/eElurikkus/
Loodusajakiri
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Linnamäe hüdroelektrijaam  

Punajalgpistrikud rändavad 
hulganisti. Pildil vasakult emas
lind, kaks isaslindu ja noorlind
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Välismaalt

|728|  

Kassi kehalõhna 
tekitavad bakterid
Kassid nagu paljud teised 
imetajad kasutavad suhtlu-
seks lõhnasignaale. Davise 
California ülikooli teadlased 
on teinud kindlaks, et hiire-
kuningas peab suhtluse suju-
miseks lootma mikroobidele. 
Just bakterid tekitavad isaste 
kasside pärakupaunade eritise 
lõhna. Isase kassi pärakupau-

nades elutsevad mikroobid tootsid 67 lenduvat ühendit ja 52 nen-
dest leidus pärakupaunade sekreedis.

Allikas: EurekAlert

Rootsi kõrgeim tipp kahaneb 
Stockholmi ülikooli teatel on Rootsi 
kõrgeima mäe Kebne kaise lõuna-
tipp viimase poolsajandi jook-
sul jäänud 24 meetri võrra mada-
lamaks. Tippu katva liustiku pak-
sus kõigub aasta jooksul, kuid jää 
sulab aina kiiremini. Varsti võib saa-
buda aeg, kus Kebnekaise jäävaba 
põhjatipp saab kogu aastaks Rootsi 
kõrgeima punkti au endale. 3.  sep-
tembril mõõtsid teadlased lõunati-
pu kõrguseks 2095,6 meetrit, põh-
jatipp oli siis 2096,8 meetrit kõrge.

Allikas: Stockholmi ülikool

Elevantide väljasuremine kiiren
dab kliima soojenemist
Ajakirjas Nature Geoscience ilmu-
nud uurimuse järgi mõjutavad ele-
vandid märkimisväärselt Aafrika 
metsade ilmet. Nimelt söövad nad 
ära madalamad taimed. Ajapikku 
on see tekitanud olukorra, kus 
metsas kasvab vähem puid, aga 
need on jämedamad, kõvema pui-
duga ja pikaealisemad ning seovad 
rohkem süsinikku. Kui elevandid 
metsast kaovad, hakkab vähenema 
selle võime siduda süsinikku, väi-
davad Kongo vihmametsade sei-
sundit mudeldanud teadlased.

Allikas: Nature

Päevalill on liigikaaslastele 
hooliv naaber
Toitainerikkas mullas kasvatab 
päevalill hoogsalt juuri, et või-
malikult palju toitaineid kätte 
saada. Kanada Alberta ülikooli 
taimeteadlaste uurimus kinnitab, 
et kui päevalille naabruses sir-
gub liigikaaslane, siis uute juurte 
kasv pidurdub ja neid moodus-
tub vähem kui üksikult kasvava-
tel taimedel. Nii teevad taimed 
omamoodi koostööd, et varusid 
jagada.

Allikas: PhysOrg

UsA

ROOtsi

KONGO

KANADA
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Kunstnik mälestab 
väljasurnud liike 
Järgmise aasta septembrini võib 
Hobartis Tasmaania muuseumis 
näha nukrat tegevuskunstieten-
dust. Kunstnik Lucienne Rickard 
tuleb igal hommikul kohale ja 
valib punase nimestiku põhjal 
välja ühe hiljuti väljasurnud liigi, 

keda joonistada. Portree loomiseks kulub ligemale kuus tundi. Seejärel 
kustutab Rickard oma joonistuse ära, jättes kustukummitükid põranda-
le vedelema, ja järgmisel päeval algab kõik uuesti.

Allikas: ABC

Vööthani suudab lennata
üle Džomolungma
1953. aastal teatasid alpinis-
tid, et nägid 8848 meetri kõr-
guse Džomolungma mäe kohal 
vööthane (Anser indicusvööthane (Anser indicusvööthane ( ). Nüüd 
kinnitavad vangistuses kasva-
nud lindudega tehtud katsed, 
et see liik on võimeline tege-
ma äärmuslikke jõupingutusi. 
Andmeid koguti tuuletunnelis, 
kus haned kandsid lennates sen-
soreid, mis jälgisid nende süda-
metööd ja ainevahetust, ning 
hapniku kättesaadavust regulee-
rivat näomaski.

Allikas: Science News

tAsMAANiA

NEPAL JA HiiNA
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Saksa uurimislaev alustas 
auahnet Arktikaekspeditsiooni
Alfred Wegeneri instituudi uuri-
mislaev Polarstern hiivas 20. sep-
tembril Norras Tromsøs ankru 
ja võttis kursi põhjapoolusele. 
Järgmisel aastal peaks laev triivi-

ma jäises ookeanis, samal ajal uurivad teadlased põhjalikult keskkon-
da. Teadusprojektis MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory 
for the Study of Arctic Climate) osalevad 19 riigi teadlased ja see läheb 
maksma ligi 130 miljonit eurot.

Allikas: BBC

ARKtiKA
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Sõnumid

|730|  

Kogukond muudab 
oma valla roheliseks
Loode-Eesti rannikul asuva 

Lääne-Harju valla kogukonna-
komisjonist on välja kasvanud 

töörühm, kes on asunud looma rohe-
lise valla mudelit. Siht on nii omava-
litsusena kui ka kogukonna ja ette-
võtluse tasandil valla elu korraldades 
mõelda võimalikult palju keskkonna-
hoiu ja -kaitse peale, et Lääne-Harju 
vald oleks võimalikult puhta loodu-
se ja terve elukeskkonnaga säästlik ja 
nutikas piirkond. 

Peale kogukondade ja vallava-
litsuse esindajate löövad töörüh-
mas kaasa Eesti suurimate koda-
nikualgatuste eestvedajad, tead-
lased, ettevõtjad ning teaduspark 
Tehnopol ja Pakri teadus- ja töös-
tuspark. Rohelise valla töörühm 
töötab praegu välja esmaseid rohe-
valla üld põhimõtteid, kuid eesmärk 
on ambitsioonikam: koostada ter-

viklik rohevalla näidismudel, mida 
saab rakendada teistes valdades ja ka 
mujal Euroopas. 

Vallavalitsuse roll rohevalla projek-
tis on eelkõige rääkida kaasa ja astuda 
samme transpordi, keskkonnatead-
likkuse ja jäätmekäitluse valdkonnas. 
Vald on asunud kogu vallas juuru-
tama ühtset pakendikogumissüstee-
mi. Muu hulgas on eesmärgiks sea-
tud rohehanked, vajaduspõhine trans-
pordikorraldus ja ringmajandus. Selle 
nimel tehakse lähiajal mõndagi, mis 
puudutab vallaelanike igapäevaelu. 
Esmalt on vallamajas loobutud veeau-
tomaatidest ja plastpudelitest; üritu-
si korraldades lähtutakse jätkusuutli-
ku ürituse juhistest. Esimese vallana 
Eestis on liitutud programmiga „Ära 
joo plasti!“, mille eesmärk on paran-
dada teadlikkust ja vähendada plast-
pudelite tarvitust. 

17. oktoobril peetakse rohelise 
valla inspiratsiooniseminar, mille ava-
kõneleja on president Kersti Kaljulaid, 
kes osaleb ka aruteludes. Seminaril 
loodetakse panna alus omavalitsus-
te koostööle roheliste valikute ellu-
viimisel.

LääneHarju vald / 
Loodusajakiri

Linnuklubi Estbirding kutsub Läänemaale 
linnuretkele ja ettekandeid kuulama

Estbirdingu liikmed kogu-
nevad 25.–27.  oktoobril 
Läänemaal Roosta puhkekü-

las aastakoosolekule. 26.  oktoob-
ri hommikul tehakse linnuretk 
Läänemaa parimatesse linnupai-

kadesse. Pärastlõunal peab Margus 
Ellermaa ettekande ujuparti-
de määramisest, Kaarel Võhandu 
jagab muljeid Aserbaidžaani lin-
dudest ja Art Villem Adojaan rää-
gib Mehhiko lindude rõngastami-
sest. Samuti saab osa võtta määra-
misvõistlusest. 27.  oktoobri hom-
mikul võetakse taas ette linnu-
vaatlus.

Osalema oodatakse ka neid lin-
nuhuvilisi, kes pole klubi liikmed. 
Osalussoovist tuleb teatada hilje-
malt 17.  oktoobril Mariliis Paalile 
(e-post paalmariliis@gmail.com või 
tel 526 3272). Täpsemat teavet saab 
Estbirdingu kodulehelt.

Estbirding/Loodusajakiri

LääneHarju vald soovib astuda julge 
sammu ja väärtustada keskkonda

Läänemaal 
asuv 
Põõsaspea 
neem on 
parimaid 
kohti, kus jäl
gida arktiliste 
veelindude 
rännet  Fo
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Millised plaanid on püsimetsafondil Forestly Eesti?
Toomas Trapido, 
Forestly Eesti juhatu-
se liige 

Aasta eest 
asu tasid 26 
Eesti inimest esimese püsi-

metsafondi, tulundusühistu Forestly 
Eesti, sest nad uskusid, et metsa on 
võimalik majandada ka loodushoidli-
kult, ning ühiselt seda teha on kahtle-
mata lihtsam. 

Käesoleva aasta augustis soetas 
Forestly Eesti oma esimese, seitsme-
hektarilise Talimetsa kinnistu Vändra 
alevi külje all.

Talimetsa kinnistu on mitmekesi-
ne ala, kus leidub nii raiesmikku, noort 
metsa kui ka vanemaid puid. Forestly 
liikmete eesmärk on sel kinnistul luua 
juhtprojektina püsimets, mis toob lage-
raietega võrreldes pikema aja jooksul 
rohkem kasu loodusele, kohalikule 
kogukonnale ja Forestly liikmetele. 

Talimetsa on näidiskinnistu, kus 
Forestly liikmed suurendavad metsa 
looduslikku elurikkust ning arvesta-

vad tulu teenimisel metsa kui öko-
süsteemi laiemat väärtust. 

See välistab muu hulgas lageraied 
ning suurendab metsast saadavat 
tulu, võttes kasutusele teised sissetu-
lekuallikad, näiteks tehes küttepuid 
ja saunavihtu ning korraldades loo-
dusteraapiat.

Esimene ost on märgilise täht-
susega ning heas mõttes proovikivi 
Forestly liikmetele, näitamaks, kuidas 
pidurdada Eestis praegust raietempot 
ning vältida lühiajalise kasumlikkuse 
nimel lageraieid. 

Forestly liikmed plaanivad haka-
ta kinnistul ühiselt mõtestatud tööd 
tegema, et õppida tundma sealset 
loodust, selgitada välja, mismoodi 
arendada jätkusuutlikult metsa kui 
ökosüsteemi ning leida uuenduslikke 
viise, kuidas saavad Talimetsast kasu 
nii Forestly liikmed kui ka kohalikud 
inimesed. 

Talimetsa loodust ja koha potent-
siaali plaanime tundma õppida prak-
tilise tegevuse käigus: teeme selgeks 
seal elavad liigid, uurime mulda, pin-

navorme, veerežiimi, teeme kase-
vihtasid, harvendame võsa, istutame 
mitmesuguseid puid jms ning püüa-
me selle põhjal ette kujutada kõige 
elurikkamat metsaökosüsteemi, mida 
hakkame tasapisi kujundama.

Meil on kavas ühelt poolt vastu 
võtta uusi liitujaid ja koguda investee-
ringuid ning teisalt kasutada kogune-
nud raha sobivate kinnistute ostuks. 

Eelistame kinnistuid, kus keegi 
Forestly liikmetest saab toimida pere-
mehena: hoida silma peal, korraldada 
majandamist, suhelda naabritega jne.

Tulundusühistu Forestly Eesti ees-
märk on oma liikmete sissemaksete 
eest osta metsamaad, majandada seda 
püsimetsana ning maksta majanda-
misest teenitud tulu oma liikmetele 
dividendidena. 

Forestly nimi viitab rahvusvaheli-
sele mõõtmele: kui meie mudel Eestis 
tööle hakkab, siis võime sama moo-
dust pakkuda ka teistes riikides koos-
töös sealsete püsimetsahuvilistega. 
Forestlyga on võimalik tutvuda ja liitu-
da ühistu veebilehel www.forestly.ee.  

Kuidas võiksime saavutada kliima-
neutraalse Eesti aastaks 2035?
Piret Väinsalu, 
Eestimaa looduse fondi 
kliimaekspert 

Kliimaneut-
raalsuseni 
võib jõuda mitmel moel. 

Kuidas leida parim tee? 
Kõige olulisem on leida teaduspõ-

hine ja kogu ühiskonda kaasav moo-
dus. Eestis on kõlanud mõtteid luua 
rahvakogu või valitsustevahelise klii-
mamuutuste nõukogu ehk IPCC ees-
kujul teadlaste kogu, et leida kliima- 
ja keskkonnaprobleemidele lahendu-
si, mis arvestaksid tervikmõjusid klii-
male, loodusele ja ühiskonnale.

Euroopa Komisjon on visioonis 
„Puhas planeet kõigile“ pakkunud 
kahte põhimõtteliselt erinevat lahen-
dusteed: panustada rohkem tehno-
loogiatesse ja teha põhjalikumaid 

muudatusi inimeste elukorralduses. 
Et saavutada mõistliku tasakaal, 

tuleb neid mooduseid igal juhul 
kombineerida, et vältida kahte äär-
must: elupaika koopas või kosmoses. 
Ent küsimus on selles, millele kes-
kenduda. Teadlased on pikalt arutle-
nud ühiskonna jätkusuutlikkuse üle. 

Lähtudes peaaegu viiskümmend 
aastat tagasi ilmunud Rooma Klubi 
raportist „Kasvu piirid“, tuleks minu 
meelest keskenduda elukorralduse 
muutmisele, sest lõputul kasvul põhi-
nev majandus, mille peaksid tagama 
tehnoloogilised lahendused, on piira-
tud maailmas igal juhul võimatu.

Elukorralduslikel muudatustel on 
potentsiaal muuta meid tervemaks 
nii füüsiliselt (rohkem liikumist) kui 
ka vaimselt (rahulikum elutempo) 
ning samas võimaldab see tunduvalt 
vähendada energia- ja muude varude 

tarbimist (väiksem nõudlus). 
Mida säästlikuma süsteemi suu-

dame luua, seda enam hõlmab see ka 
neid tehnoloogiaid ja ressursse tarbi-
vaid teenuseid, millest me ei tahaks 
kuidagi loobuda, kas või haiglad ja 
internet.

Kui seame sihiks kliimaneutraal-
se Eesti, võiks keskenduda kogukon-
dade edendamisele ja saada hakka-
ma kohalike vahenditega. Siis olek-
sid kogukonnad võimelised vajaduse 
korral ise toime tulema ja vastu pida-
ma eri häiringutele ehk olema säile-
nõtked (ingl resilience). 

Konkreetsemalt võiks selle alla 
muu hulgas kuuluda kohalik toit ja 
teenused, aukartus looduse vastu 
ning head omavahelised suhted. 

Tehnoloogia tuleb appi näiteks 
taastuvenergia kohaliku hajatootmi-
sega. Sellise nurga alt vaadates ei 
tundugi võimatu saavutada kliima-
neutraalsus või ei näi see ebameeldi-
va kohustusena, mis takerdub kauge-
te tulevikutehnoloogiate taha. 

EL küsib

|731| 

Millised plaanid on 
Forestly Eesti juhatu-

asta eest 

Eestimaa looduse fondi 
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Maailma kiskjalised
Maailmas kuulub kiskjaliste seltsi tosin sugukonda, sealhulgas kolm 
loivaliste sugukonda. Loivaliste kuuluvuse kohta ei ole siiski ühtset 
arusaama: fülogeneetiliselt on see õige, kuid loivaliste bioloogilisi 
omapärasid selline liigitus kuigi 
täpselt ei arvesta.

Kasutatud kirjandus: 
Burnie, David (originaali peatoim) 2002. Loomad. Ersen.
Miljutin, Andrei 2015. Maailma imetajate mitmekesisus. Varrak.

Gepard (Acinonyx jubatus)

Teada-tuntud on fakt, et maa-
ilma kõige kiireim maismaa-
loom on kiskjaline: kaslane 
gepard (Acinonyx jubatus). 
Ta on võimeline lühidistantsi 
(umbes 400 m) läbima kuni 
100 km tunnikiirusega! 
Suurepärase jooksjana on ta 
erinevalt teistest kaslastest 
suuteline oma saaki pikemalt 
jälitama; enamik sugukonna-
kaaslasi peab oma 
saakloomale varitsusjahti.
Ent gepardil on veel üks oma-
pära: kui kõik teised kaslased 
suudavad küünised täielikult 
sisse tõmmata, siis gepard mitte. 

Miks on pesukarul selline nimetus?
Pesukaru (Procyon lotor) on pesukarulaste sugukonna liik. 
Ta on armas nii oma bandiidimaski kui ka nimetuse poolest. 
Ent mille järgi on teda niiviisi nimetatud? Kas talle meeldib 
alailma ennast pesta? 
Oma nimetuse on see liik saanud hoopis seetõttu, et pesu-
karul on kombeks veekogu põhjast toitu otsida ja seda usi-
nalt loputada või siis enne söömist toidult mustus maha 
kraapida.
Bandiidinägu on tema kohta üsna tabav nimetus, sest inim-
asumites on pesukarust saanud suur nuhtlus. Ta on võõrlii-
gina introdutseeritud paljudesse maadesse. Esikäppadega 
suudab pesukaru avada uksi ja aknaid, isegi snepperlukke 
ning nõnda tungida majapidamiste panipaikadesse toitu 
näppama. 

Pesukaru (Procyon lotor)  Foto: Michael Gäbler / Wikimedia Commons

Punapanda (Ailurus fulgens)  Foto: Mathias Appel / Wikimedia Commons

Kõik ei ole loomult kiskjad
Suurem osa kiskjalisi on lihasööjad, aga sugugi mitte kõik. 
Paljud neist, näiteks pruunkaru, on segatoidulised: 
söövad nii loomset kui ka taimset toitu. Ent mõned 
kiskjaliseliigid, nagu näiteks punapanda, binturong 
ja kinkažu, on hoopis vili- või lehetoidulised.
Lehetoiduline punapanda (Ailurus fulgens) valib toiduks 
eelkõige noori lehti (peamiselt bambus), kuna tema 
organism ei suuda tselluloosi lagundada. Tegu on 
haruldase kaitsealuse liigiga, keda on maailmas 
hinnanguliselt alla 10 000 isendi. Punapanda ja 
samuti haruldane liik hiidpanda ehk bambuskaru ei ole 
omavahel lähisugulased.

Hüäänlased

Hülglased

Kärplased

Kaslased

Koerlased

Karulased

Vinuklased

Tsiibetlased

Pesukarulased

Pandalased

Morsklased

Kõrvukhülglased

ALAMSELTS
LOIVALISED

ALAMSELTS
FISSIPEDIA

SELTS KISJALISED

Gepard, mitmes mõttes omapärane loom

100
km/h

Foto: Malene Thyssen / Wikimedia Commons



Kuulsust kogunud 
mürkmadude murdjana
Tsiibetlaste sugukonda kuuluvad mangustid 
on tuntud selle poolest, et nad suudavad tänu 
erakordsele kiirusele murda mürkmadusid. 
Huvitav on seejuures asjaolu, et nad ise ei ole 
maomürgi suhtes resistentsed. 
Agarate maomurdjate, aga ka hiirte-rottide 
püüdjatena on nad köitnud inimeste tähele-
panu. Sajandeid tagasi on neid seetõttu intro-
dutseeritud mitmesse piirkonda, mis ei ole 
nende looduslik levila. Näiteks on neid viidud 
Hawaii saartele, Kuubale, Bahamale jm. Peagi 
sai võõrliigist kohaliku looduse mitmekesisuse-
le suur oht; nüüd on mangustide sissetoomine 
mõnel pool keelatud.

Võimas keemiarelv
Vinuklaste sugukonda kuuluvad 
skungid ja teleedud. Meile mee-
nutavad nad mõningase välise 
sarnasuse tõttu omamaist mäkra, 
kuid ei ole temaga lähisuguluses. 
Vinuklased on kuulsad oma anaal-
näärme nõre poolest: see on või-
mas keemiarelv, millega vaenlasi 
eemale hirmutada. Hullusti haisev 
nõre on tõhus peleti, kuid ärritab 
ka segaja nina- ning silmalimas-
kesti ja võib tundlikematel isegi 
põhjustada ajutist pimedust.

kunk (Mephitis mephitis)  
Foto: Ellicrum / Wikimedia Commons

Suurima sugutiluuga loomad
Erinevalt teistest imetajatest on kiskjalis-
tel sugutiluu (baculum), mis aitab vältida 
peenise lõtvumist. Selle poolest on kõige 
tähelepanuväärsemad loivaliste hulka 
kuuluvad morsad. Isastel morskadel on 
sugutiluu kuni 64 cm pikk. Inimesel on 
sugutiluu taandarenenud.
Paljud loivalised on üldse väga kogukad 
loomad. Nende hulgas leidub ka maailma 
suurim kiskja: Antarktika vetes elutsev 
lõuna-lonthüljes (Mirounga leonina), kes
võib kaaluda kuni neli tonni. Tõsi, arvesta-
des üksnes maismaal elutsevaid kiskjaid, 
peetakse suurimaks ikkagi jääkaru.

kuni 3 m

Oma nõret on skungid 
võimelised pritsima kuni 
kolme meetri kaugusele.!!

Mangust Herpestes javanicus
Foto: Chung Bill / Wikimedai Commons

4
tonni Lõuna-lonthüljes (Mirounga loenina)

Foto: Hullwarren / Wikimedia Commons

lõuna-lonthüljes kaalub nagu
kolm väiksemat autot
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Hallhüljes ja viigerhüljes: 
Eesti ainukesed merekiskjad
Meie kaks hülglaseliiki on välimuse 
poolest võrdlemisi sarnased: neid os-
kab eemalt eristada vaid kogenud 
silm. Ent viigrid on siiski hallhüljestest 
väiksemad, nad on inimpelglikumad 
ning neid on meie vetes vähem. 
Viigerhülge koon on lühem ja üma-
ram, piltliku võrdlusena on viigrit ni-
metatud kassinäoga ja hallhüljest 
koeranäoga hülgeks. 
Kalameestele on hülged sageli suur 
nuhtlus, kuna aplad kalasööjad lõhu-
vad püüniseid, rääkimata saagikaost. 

Nirk: 
maailma väikseim kiskja
Eestis elutsev nirk on ühtaegu maa-
ilma kõige pisem kiskja, kaalub kõi-
gest 60–90 grammi. 
Tema suve- ja talvekarvastik ei ole 
ühesugune: talvel on nirk üleni valge. 
Karv vahetub oktoobris-novembris. 
Põhitoit on hiired. Majas elavat ja 
agaralt hiiri hävitavat nirki on peetud 
õnnetoojaks. 

Nugised kimbutavad 
mesinikke
Metsnugis ja kivinugis on 
üsna sarnased nii välimuse 
kui ka elupaigaeelistuste 
poolest. Arvukaim neist on 
Eestis metsnugis, kes on 
kohati suur nuhtlus mesi-
tarude pidajatele. 
Mõne mesiniku arvates on 
ta märksa suurem pahandu-
setegija kui karu. 

Harilik šaakal: 
meie omamaine liik
See koerlane on Eestisse 
omal jalal jõudnud alles 
hiljaaegu. Esimene isend 
tabati 2013. aastal Pärnu-
maal Ullastes. Ent kohali-
kud elanikud olevat šaaka-
leid kuulnud-näinud juba 
aastaid varem. 
Esialgu kuulutati šaakal 
võõrliigiks, kuid hilisemad 
uuringud on kinnitanud, 
et ta on oma levilat ise 
laiendanud, mistõttu tuleb 
šaakalit pidada Eesti fauna 
liigiks.

Huvitavaid fakte 
Eesti kiskjate kohta
Eestis elavad kiskjalised kuuluvad viide sugukonda. 
Meie suurimad kiskjalised on pruunkaru, hunt ja ilves.

Foto:
Ivo Kruusamägi /

Wikimedia Commons

Eesti esimese
šaakali topis
TÜ loodus-
muuseumis

Metsnugis
Foto: Green Yoshi / 
Wikimedia Commons

Nirk talvekasukas Foto: Remo Savisaar

Hallhüljes
Foto: Remo Savisaar

HülglasedKärplasedKaslasedKoerlasedKarulased
hallhüljes
viigerhüljes

mäger
metsnugis
kivinugis
metstuhkur
    euroopa naarits
ameerika naarits
    harilik saarmas
kärp
nirk

harilik ilves hunt
harilik šaakal
punarebane
kährikkoer

pruunkaru

väiksemad, nad on inimpelglikumad 
ning neid on meie vetes vähem. 
Viigerhülge koon on lühem ja üma-
ram, piltliku võrdlusena on viigrit ni-
metatud kassinäoga ja hallhüljest 
koeranäoga hülgeks. 
Kalameestele on hülged sageli suur 
nuhtlus, kuna aplad kalasööjad lõhu-
vad püüniseid, rääkimata saagikaost. 

euroopa naarits

    harilik saarmas

Looduskaitse-

alused liigid
I kaitse-
kategooria
(kõige rangem)

II kategooria

III kategooria



Ahm ehk kaljukass
Ahmi (Gulo gulo) teine nimetus on kaljukass, 
mille järgi võiks oletada, et tegu on kaslasega. 
Tema sarnasuse tõttu karuga tihkaks mõni ar-
vata, et see loom kuulub karulaste sugukonda. 
Ent ta ei ole üks ega teine, vaid hoopis kärplane. 
Ahm on eestlaste meelest saladuslik liik. Vahel 
harva on tulnud teateid, et mõni jahimees on 
ilmselt näinud ahmi või tema tegutsemise jälgi. 
Eesti fauna hulka ta siiski ei kuulu, kuna tõenda-
tud teateid ahmi olemasolu kohta ei ole. Tema 
elualad jäävad tublist põhja poole. Kuna tegu 
on erakliku ja väga pikki vahemaid läbiva liigi-
ga, võib ta eksikülalisena meie maile sattuda. 
Kliima soojenemise tõttu muutub see võimalus 
siiski üha ebatõenäolisemaks.

EKSIKÜLALISED

Randal
Peale Eesti vetes elutsevate hallhülge ja viiger-
hülge on siia harva eksikülalisena sattunud 
randalhüljes (Phoca vitulina). Eesti kiskjaliste liigi-
nimistusse ta ei kuulu. Meile lähim randali levila 
jääb Lõuna-Rootsi rannikuvetesse ja Taani väi-
nade alale. Randal on hülglane, kelle levila on 
maailmas kõige ulatuslikum.

VÕÕRLIIGID
Eesti seitsmeteistkümne kiskjaliseliigi hulgas on kaks 
võõrliiki. Need on liigid, kelle inimene on tahtlikult 
või tahtmatult aidanud üle mõnest levikubarjäärist, 
seetõttu on nad hakanud levima väljaspool oma 
looduslikku levilat.

Randalhüljes
Foto: Charles Sharp / Wikimedia Commons

Randali levik
maailmas

Ahm 
Foto: Uusijani / Wikimedia Commons

Ahmi levikAhmi levik
maailmas

Kährikkoer
Tüseda keha, koheva saba ja

lühikeste jalgadega kährikkoer toodi
Eestisse 1950. aastal. Ligi üheksakümmend

isendit lasti lahti Pikknurme (Jõgevamaa), Põlula
(Lääne-Virumaa) ja Lihula (Pärnumaa) metskonna maadele. 

                    Asustamise siht oli täiendada meie uluki-
                        faunat: toona oli kähriku karusnahk võrdle-

misi hinnatud kaup. 

Kährik 
on oma-
laadne koerlane 
selle poolest, et teeb taliuinakut Foto: Remo Savisaar

Mink
Foto: Remo Savisaar

Ameerika naarits
Ameerika naarits ehk mink introdutseeriti Eestisse 1960. aastal. 
Tegu on levinud karusloomafarmi liigiga, kes toodi Euroopasse 
Põhja-Ameerikast. Kasvandustest pääses isendeid põgenema, 
kuid neid on ka teadlikult vabadusse lastud. 
Nõnda on see liik saanud levida aladel, mis ei ole tema loodus-
lik levila. Eestis ja mujal Euroopas on ta toidu- ja elupaigakonku-
rentsi tõttu hävitanud paljud euroopa naaritsa populatsioonid.
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Ühed tähelepanuväärsei
mad Eesti loomastiku liigid 
on hunt, karu ja ilves: meie 
suurimad kiskjad, kellel on 
olnud tähtis roll nii siinse 
looduse mitmekesisuse kui 
ka kultuuriliste tõekspida
miste kujunemisel. Sestap 
on vajalik nende seire ja 
teave liikide seisundi kohta.

Peep Männil

Suurkiskjate hundi, ilvese ja 
pruunkaru teaduslikel alus-
tel põhinev kaitse ja ohjami-

ne (arvukuse mõjutamine) sai Eestis 
alguse 2001.  aastal, kui koostati esi-
mene asjaomane riiklik tegevus kava. 
Seda hakati kohe aktiivselt ellu viima. 
Keskkonnaministeeriumi juurde 
loodi suurkiskjate koordinaatori töö-
koht ning koostöös Soome kolleegi-
dega töötati välja rühmakeskne seire, 
mida asuti rakendama. Varem oli liht-
salt kokku liidetud jahimeestelt piir-
konniti saadud arvukus hinnangud ja 
nimetatud seda ametlikuks loendu-
seks. 

Ühtlasi tehti toona õigusaktides 
hädavajalikud muudatused. Neist üks 
olulisim puudutas hunti: temast sai 
suuruluk ning vähendati hundijahi 
pikkust. Senini oli hunt olnud väike-
uluk, keda võis aasta ringi piirama-
tult küttida. 

2008.  aastal võeti ette järgmine 
suurem muudatus: suurkiskjad lisati 
nende liikide nimekirja, kelle tehtud 
kahjusid riik hüvitab; tuge sai haka-
ta taotlema ka kahjude ennetamise 
meetmete jaoks. 

2012. aastal koostati uus suurkisk-
jate kaitse ja ohjamise tegevuskava, 

millest juhindutakse praegugi [vt 2]. 
Kavas on muu hulgas kirjas suur-
kiskjaliikide populatsioonide suu-
rus, mida tuleks kas hoida või seada 
sihiks. Karu, hundi ja ilvese seire 

on põhiliselt keskendunud sigivatele 
üksustele (pesakondadele) ning selle 
alusel on seatud ka sihid: hunte peaks 
meil igal aastal olema 15–25 kutsi-
katega karja, ilveseid 100–130 pesa-

Kuidas läheb meie metsade 
suurimatel kiskjatel?

Viimasel kümnel aastal on meil olnud keskmiselt 24 hundi pesakonda ning pigem 
on meie rahvuslooma arvukus väike. Seda kajastab kasvõi asjaolu, et oma saak
loomade arvukust (nt metskits) ta tippkiskjana mõjutada ei suuda
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konda ning sama-aastaste poegadega 
emakarusid vähemalt 60. 

Andmeid kogutakse mitmel vii
sil. Tuginedes kirjanduse andmete-
le, teame üldiselt, milline on ühe või 
teise suurkiskja populatsiooni soo-
lis-vanuseline koosseis [2]. Nõnda on 
hundi ja karu puhul ühel aastal sigiva-
te emaste osakaal asurkonnas umbes 
10% ja ilvestel 6,5%. Neid näitajaid 
kasutatakse koefitsientidena juhul, 
kui tekib vajadus hinnata populat-
siooni üldsuurust. Ent leidub veel 
hulk meetodeid, mis aitavad populat-
siooni seisundit täpsemalt hinnata. 

Suurkiskjate seiremetoodika on 
meil 2002. aastast kuni tänini püsinud 
üldjoontes sama. Mõningaid muu-
datusi on tehtud andmete kogumise 
ja analüüsi vallas, need on aidanud 
parandada seiretulemuste kvaliteeti. 
Nii põhineb meie suuremate kiskjate 
seire järgmistel alustel:
1. Isendite ja tegevusjälgede juhu-

vaatlused. Iga vaatluse kohta esita-
takse kuupäev, vaatluskoha koordi-
naadid ning vaadeldud pesakonna, 
pere või karja suurus, kus võimalu-
se korral eristatakse noorloomad. 
Vaatlusi analüüsides eristatakse eri 
pesakonnad; selle järgi hinnatakse 
populatsioonide suurust. Vaatlusi 
koguvad enamjaolt jahimehed: see 
on neile kui jahipiirkonna kasuta-
jale seadusega pandud kohustus. 
Peale selle teevad vaatlusi sõltuma-
tud eksperdid.

2. Kütitud isendite kohta kogutak-
se andmeid ja bioproove, mida 
analüüsitakse. Kõikide kütitud, 

aga ka hukkununa leitud isendi-
te kohta tuleb jahimeestel panna 
kirja ning esitada kuupäev ja koha 
koordinaadid, isendi sugu, peami-
sed kehamõõtmed ja nähtavad hai-
gustunnused. Isenditelt võetakse 
proovid selleks, et määrata vanus 
ja emasisendi suguline staatus (kas 
on siginud või mitte); laboris eral-
datakse koeproovist DNA. Sel vii-
sil kogutud andmete põhjal saab 
analüüsida, milline osa populat-
sioonist küttimise või muu surma-
põhjuse tõttu kaob.

3. Kahjustuste seire. Kahjustus-
juhtumite ekspertiise teeb ja kah-
jusid menetleb keskkonnaamet. 
Selle tegevuse põhisiht on korral-
dada kahjude hüvitamist, kuid eks-
pertiisi ülevaatusaktidest saadav 
teave on väga tähtis ka suurkiskja-
te seire seisukohalt.

4. Talvine jäljeloendus püsitransek-
tidel ehk ruutloendus. Jahimehed 
on kohustatud korra talve jook-
sul läbima oma piirkonnas oleva 
12  km pikkuse loendusruudu, 
märkides üles seda ületanud uluki-
te jäljeread. Hundi ja ilvese puhul 
aitab selline ruutloendus üksnes 
täiendada muude meetoditega 

kogutud andmestikku. Karu kohta 
ei anna see aga üldse teavet, kuna 
sel ajal teeb ta taliuinakut.

5. GPS-telemeetria. Alates 2008. aas-
tast on Eestis telemeetrilised jälgi-
misseadmed paigaldatud 15 hun-
dile ja 19 ilvesele. Praegu on aktiiv-
sed seadmed kahel hundil. Nõnda 
saadav teave on seireandmete ana-
lüüsi etapis väga väärtuslik, kuna 
annab meile ülevaate kiskjate ruu-
mikasutuse kohta. Ent võimalik on 
saada infot ka isendite toitumise 
kohta, jälgida kiskja ja saaklooma 
vahelisi suhteid ning vastastikust 
mõju (see eeldab välitöid, andme-
analüüsi). 

Ulukiseiret korraldab, andmeid ana-
lüüsib ja iga-aastasi aruandeid koos-
tab keskkonnaagentuur. Agentuuri 
veebilehelt leiab aruanded alates 
2009.  aastast, kui koostati esime-
ne sedalaadi tervikdokument. Aru-
annetes on käsitletud kõiki jahiuluki-
liike ja põhjalikumalt just neid, kelle 
suremuses etendab tähtsat rolli jahi-
pidamine. Seega, enim tähelepanu 
pälvivad suurulukid, sh suurkiskjad. 
Dokumendis on antud hinnang asur-
konna seisundi kohta ja esitatud ette-
panekud, kui suur võiks olla ühe või 
teise liigi kütitavate isendite hulk.  

Meil on keskmiselt paarküm
mend hundipesakonda. Hunt on 
levinud kogu Eestis, kaasa arvatud 
Hiiu- ja Saaremaal. Eesti hundipopu-
latsioon on osa suurest Balti popu-
latsioonist, mille ida- ja põhjapiiriks 
on Läänemeri ning mis peale Eesti 
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FOTO: Jüri Jõepera

pesakondade arv

kütitud isendite arv

hundi kahjustus-
juhtumite arv

Hunte peaks 
meil igal aastal 
olema 15–25 

kutsikatega karja, ilveseid 
100–130 pesakonda ning 
sama-aastaste poegadega 
emakarusid vähemalt 60.
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hõlmab Läti, Leedu, Põhja-Poola, 
Valgevene ning kolmteist Loode-
Venemaa oblastit [1]. Balti populat-
siooni alal on hundi levik üsna üht-
lane. 

Eestis on viimasel kümnel aastal 
olnud keskmiselt 24 hundi pesakon-
da, see arv kõigub 19 ja 31 vahel. 
Arvestades hundi küttimist ja juur-
dekasvunäitajaid Lätis, on huntide 
asustustihedus seal umbes kaks korda 
suurem kui Eestis. Ülejäänud piirkon-
dade kohta ei ole piisavalt häid arvu-
kuse võrdlusandmeid. 

Mullustel andmetel oli Eestis kaks-
kümmend hundi pesakonda. Kütitud 
isendite hulk oli siis võrdlemisi taga-
sihoidlik ning võib järeldada, et täna-
vu populatsioon veidi suureneb [3].

Hundi looduslik toidubaas on 
meil hea, kuna tema menüü on kül-
laltki lai: pisinärilistest kuni põdra-
ni. Märkimisväärse tagasilöögi toi-
dubaasis põhjustas 2013.  aasta sügi-
sel Eestis vallandunud sigade Aafrika 
katku epideemia, mille tõttu huk-

kus 90‒95% varem hundi põhitoiduks 
olnud metssigadest. Seevastu on üsna 
kiirelt taastunud metskitsepopulat-
sioon, mistõttu on hundil saakloomi 
siiski jagunud. Kitsede arvukus sai 
kannatada erakordselt pikkadel, kül-
madel ja lumerohketel 2009/2010. ja 
2010/2011. aasta talvedel.

Hunt ei erista peremehetuid loomi 
(ulukid) ja kellegi omanduses olevaid 
saakloomi. Nõnda murravad nad või-
maluse korral ka kariloomi, enamasti 
lambaid, kellel puuduvad kohastumu-
sed kiskja rünnaku vastu. 

Lambaid hakatakse aktiivsemalt 
murdma alates augustikuust, kui kut-
sikad on läinud üle lihatoidule, nad 
on suutelised järgnema oma vane-
matele ning liikuma parematele jahi-
maadele. Enamasti murtakse mõista-
gi neid lambaid, kes ei ole kaitstud: 
omanik ei ole kuigi tõsiselt võtnud 
kiskjarünnaku ennetust. 

Ohud hundile. Praegu peetakse 
üheks suuremaks ohuteguriks sala-

küttimist. Paraku on mõnes jahiring-
konnas levinud arusaam hundist kui 
kahjulikust loomast, keda tuleb ikka 
lasta, olenemata loast. 

Haigustest on hunti viimasel küm-
nendil kõige enam räsinud kärntõbi, 
mis rebaste ja kährikute suure arvuku-
se perioodidel levis ka hundile. Mõnel 
aastal on kärntõppe jäänud isegi kuni 
neljandik kütitud huntidest, kergemini 
nakatuvad kutsikad. Talviti on leitud 
ka üksikuid tugevate kärntõve tunnus-
tega hukkunud isendeid. 

Eestis kütitakse hunte küllaltki 
jõudsalt, seepärast püsib nende arvu-
kus üsna väike, võrreldes hundi saak-
loomade populatsiooniga. Nõnda ei 
ole hundid vähemalt viimasel paari-
kümnel aastal suutnud märgatavalt 
mõjutada saakloomade arvukust ‒ 
hunt ei ole olnud võimeline täitma 
oma ökoloogilist rolli tippkiskjana. 
Seetõttu on tema ja ka teiste suur-
kiskjate olemasolu meil tähtis enne-
kõike looduskaitse ja kultuurilise 
väärtuse poolest.

Meie metsade suurimal kaslasel ilvesel ei lähe hästi, kuigi toidubaas on talle taas soodne: saakloomi metskitsi on praegu 
arvukalt. Ametlikke küttimislube pole viimasel aastal samuti antud. Nõnda võib kahtlustada, et kehva seisundi põhjused pei
tuvad salaküttimises
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Ilvese seisund ei ole aastaid para
nenud. Ilves on levinud üle kogu 
Eesti. Vaid Saaremaal ei ole teada sigi-
vaid isendeid, kuigi saarel leidub üksi-
kuid ilveseid. 

Samamoodi kui hundil on meie 
ilveseasurkond osa suuremast Balti 
populatsioonist. Leedus ja Poola põh-
jaosas on ilveste asustustihedus väike 
ning ilves on seal kaitsealune liik. 
Seevastu Lätis on praegu ilveseid roh-
kem kui meil, viimaste aastate kütti-
mishulk on seal küündinud üle saja 
isendi. Venemaal on ilveste asustus-
tihedus väike, peamiselt on see seo-
tud nigela toidubaasiga. 

Eestis oli ilveste arvukus suur möö-
dunud kümnendi lõpus. Siis võimaldas 
rohke järglaskond mõnel aastal küt-
tida koguni 180 isendit. Kõik muutus 
selle kümnendi algul, kui ilveste olu-
liste saakloomade metskitsede arvu-
kus tunduvalt kahanes. Emailvesed ei 
olnud enam võimelised piisavalt poegi 
üles kasvatama; populatsiooni iive 
ongi jäänud negatiivseks. Nimelt on 
ilvese toiduvalik hundi omast märksa 
kesisem ja meie oludes mängib mets-
kits selles võtmerolli. 

Samadel aastatel, kui ilvestel sün-
dis vähem järglasi, suurenes märga-
tavalt ka selle liigi suremus. Sellel 
on olnud mitu põhjust. Näiteks 
mõnel aastal kütiti neid selgelt liiga 
palju. Metskitsede kesise arvukuse 
tõttu lisandus ilveste toidumenüüs-
se aina rohkem rebaseid ja kährikuid. 
Niimoodi laienes kärntõve levik ilves-
tele ning üha rohkem loomi sai selle 
haiguse tõttu hukka. Salaküttimisel 
on samuti olnud oma osa ning tõe-

näoliselt on osa noori isendeid suun-
dunud Lätti, kus toidubaas oli endi-
selt soodne. 

Pärast keeruliste oludega talvesid 
on metskitsede arvukus üllatavalt kii-
resti taastunud. Nõnda on ilveste toi-
dubaas olnud viimastel aastatel jälle 
väga hea. Ometi ei olnud veel möö-
dunud aastani märgata, et liigi arvu-
kus oleks selgelt suurenenud. Ka ilve-
se küttimise lube ei ole mitmel aastal 
antud (küttimiskvoot on 0). Praegu ei 
osata ilveste kehva seisundi põhjuseks 
pidada muud kui salaküttimist [3]. 

Üsna harva juhtub, et ilves mur-
rab mõne karilooma. Seetõttu ei ole 
mõjuvat alust ilveste arvukust küt-
timise abil vähendada. Ilveste tähtis 
roll metskitsede arvukuse vähendaja-
na ilmnes üksnes aastatel 2010‒2011, 
kui kitsede arvukus oli juba väike, 
kuid ilveste oma veel suur. Muul ajal 
on ilveste arvukus sõltunud metskit-
sede omast, mitte vastupidi.

Pruunkarusid ei tasu inimesega 
harjutada. Karu on meil levinud 
Mandri-Eestis, üksikud rändurid on 
aeg-ajalt jõudnud ka saartele. Balti 
populatsiooni Euroopa Liitu kuulu-

vas osas on arvestatav populatsioon 
ainult Eestis. Lätis arvatakse olevat 
kümmekond karu, Leedus ja Poola 
põhjaosas veelgi vähem; neis piirkon-
dades ei ole teada kohalikku juurde-
kasvu. Arvestades aga meie karude 
levikuala aeglast, kuid järjepidevat 
nihkumist lõuna poole, on esimese 
poeginud emakaru leid Läti põhja-
osas arvatavasti lähiaastate küsimus. 

Eestist ida pool on karud levi-
nud kogu alal: meie naaberoblastitest 
on asustustihedus suurem Leningradi 
ja väiksem Pihkva oblastis. Tänavu 
suvel Läti kaudu Valga kanti ränna-
nud rehabiliteeritud Polja ja Proša 
olid samuti pärit Pihkva oblastist. 

Eestis emata jäänud karupoegi 
enam ei rehabiliteerita, kuna niimoodi 
ei saavutata loodetud kasu, vaid hoo-
pis vastupidi, nagu Proša näitel on ilm-
nenud. Siiski tundub see salamisi min-
gil määral jätkuvat, sest eelmisel suvel 
leiti Saaremaalt kaks ebaloomulikult 
inimsõbralikku karupoega, kusjuures 
Saaremaalt ei ole tulnud ühtegi teadet 
seal elava poegiva emakaru kohta.

Karude arvukus on meil praegu 
teadaolevalt vähemalt viimase 150 
aasta suurim: möödunud aastal loen-
dati 82 sama-aastaste poegadega 
emakaru. Samas erineb asustustihe-
dus maakonniti üsna suuresti: Kesk- 
ja Ida-Eesti metsades on asustustihe-
dus kümmekond korda suurem kui 
näiteks Lääne- ja Võrumaal. Võrumaa 
ongi ainus Mandri-Eesti maakond, 
kus aastaid ei ole olnud poeginud 
emakarusid teada [3]. 

Karu on kõigesööja, aga enamjao 
tema menüüst hõlmab taimne toit. 
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Arvestades laia toiduvalikut, on üsna 
lihtne meelitada mesikäppasid kalori-
rikka toiduga. Jahimehed kasutavadki 
seda võtet. Ent kindlasti ei tohi heaks 
kiita ulatuslikku karude lisasöötmist, 
sest kui karul tekib otsene seos toidu 
ja inimese vahel, võib see meile lõp-
peda kurbade tagajärgedega.

Karu tekitab kahjustusi peami-
selt mesilaid rünnates. Kohati lõhu-
vad mänguhimulised karud, eelkõi-
ge noored isendid, ka silopalle. Väga 
harva läheb karu murdma kariloomi.

Karu on Eesti ainus suurkisk-
ja, kes võib inimesele ohtu kujuta-
da. Inimene ei ole talle siiski saak-
objekt, vaid meis võib ta näha ohtu 
iseendale või oma poegadele. Sellel 
sajandil on teada kolm juhtumit, kus 
karu ründas inimest ning inimene 
sai vigastada. Kahel juhul oli tegu 
jahiolukorraga, kus karu oli vahe-
tult enne rünnakut saanu d haavata. 
Kolmanda juhtumi korral oli tegu 
poegi kaitsva emakaru ootamatu 
rünnakuga. Teadaolevalt ei ole karud 

meil rünnanud ühtki naist, samuti ei 
ole ükski inimene nende rünnakus 
surma saanud. Aga selliseid juhtu-
meid on ette tulnud meie naaber-
riikides Rootsis ja Soomes. 

Teadupoolest ei ole Eesti karudel 
mingeid olulisi haigusi, kuigi jahi-
meeste rajakaamerapiltide põhjal 
võib mõnel isendil kahtlustada kärn-
tõbe. Täiskasvanud karude suremuse 
peapõhjus on jahipidamine. Seevastu 
noorte mesikäppade suremuses on 
tähtis osa isakarudel, kes võivad jook-
suajal noorloomi maha murda.

Suurkiskjate tegevuskavas ei ole 
määratud karude arvukuse ülempiiri, 
kuna eelkõige tema leviku servaaladel 
Lõuna- ja Lääne-Eestis võiks arvukus 
veel suureneda. 
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Suurkiskjad
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Pruunkarudel läheb Eestis võrdlemisi hästi, kuigi tema levik on meil väga ebaüht
lane: päris vähe on karusid Lääne ja Võrumaal
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Rahvapärimus
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Hunt on ülendatud meie rahvusloomaks. Veel tänapäeval
gi kasutatakse tema nimetust laialdaselt metafoorina eri 
tähendustes. Sestap on põhjust vaadelda, milline roll on sel 
kiskjal olnud eestlaste ja teiste rahvaste pärimuses.

Tiina Vähi

Hundikalender ja hundipühad. 
Hundi erilist kohta paljude rahvaste 
pärimuses näitavad kalendris hundi-
kuud ja -pühad, mis olid pühendatud 

huntide eest kaitsjatele. Enamasti 
langesid need sügistalvele, aasta 
kõige pimedamale ajale, kui lumi ei 
katnud veel maad ning metsaser-
vast kostis metsatöllude kurjakuulu-
tav ulg. Nõnda andsid nad märku, et 

saabumas on „hundiaeg“. See oli tai-
mekasvuperioodi ja ühtlasi kevadsu-
vise karjatamise lõpp, arvepidami-
se aeg: kui palju suvisest karjast oli 
alles, kui palju oli läinud hundiroaks 
ja kas metsaisand ikka oli saanud 
talle lubatud jao.

Nii on sakslastel olnud hundi-
kuu november ja lätlastel detsem-
ber. Mõnel rahval aga veelgi külme-
mad kuud: venelastel veebruar ning 
eestlastel jaanuar ja veebruar, kui oli 
metsakutsude jooksuaeg. Võrumaal 
ja Setomaal on arhailise nimetusena 
tuntud soekuu, radokuu või soerado-
kuu; radu on tähendanud ka tormi 
ja tuisku. 

Hundid ei jooksnud karjadena üks-
nes inna, vaid ka külma ja nälja pärast. 
Kujutelm pärani lõugadega vastutuult 
jooksvast hundist on folklooris rah-
vusvaheliselt tuntud ja seepärast on 
teda seostatud külma, nälja ja viletsa 
ajaga looduses. See langes rahvausku-
mustes kokku mustade jõudude aktiiv-
susperioodiga. Ehk seepärast peetigi 
hundipühi Lääne-Ukrainas ja Poolas 

Hunt on paljudel rahvastel olnud erilisel kohal. Teda on austatud ja imetletud, omistatud talle palju omadusi ja väge, aga 
ka peljatud
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rahvaste pärimuses
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talve hakul, 6.  detsembril, huntide 
kaitsja püha (N)Mikolai päeval (Eestis 
nigulapäeval). Kirikus annetati siis nii 
pühakule kui ka hundile. Hundipühak 
lasi hundid metsast välja, aga küünla-
päeval (02.02) viipas jumalaema neile 
küünlaga ning hundid läksid kõva 
ulgumise saatel taltsalt metsa tagasi 
[3: 131–133].

Hundiuskumustega seotud kom-
bestik on olnud eri rahvastel väga mit-
metahuline ja nüansirikas, sest pagan-
likud kombed olid segunenud kristli-
kega. Mitmel pool Poolas, Jugoslaavias 
ja Bulgaarias käisid noored jõululau-
päeva õhtul hundimaskidega või -nah-
kadega ringi, lauldes rituaalseid laule. 
Horvaatia ja Serbia külades tehti seda 
ka hundi tapmise puhul. 

Eesti jõulukommetest teame, et 
tehti jõulusokku, -karu jm, aga üks 
näide Martnast räägib ka jõuluhun-
dist [4]. See kujutas endast looma-
sõime asetatud hunti (kirjandusest 
ei selgu, kas surnud hunti või hundi-
maskotti), millega „hunditaltsutajad“ 
noormehed käisid mööda küla talust 
tallu ja kogusid soele ande, mille eest 
see vägev loom õnnistust jagas. 

Jumalate, haldjate ja pühakute 
koerad, keda taevast toidetakse. 
Huntide ja koerte geneetiline sugulus 
ja väline sarnasus ajendas neid müü-
tilisel ja kultuslikul tasandil kõrvuta-
ma. Germaani mütoloogias jooksid 
jumalate, näiteks Wodani/Odiniga 
kaasa hunt ja koer, keda samasta-
ti, sest hunte on nimetatud ka Odini 
koerteks. Mõlema mütoloogiline roll 
oli olla sõjajumala või sõjamehe 
saatja lahinguväljal. 

Rahvausundites oli huntidel 
oma peremees, eestkostja, valitse-
ja, kes oli esialgu metshaldjas, met-
savaim. Hiljem on see üle kantud 
erisugustele kristlikele pühaku-
tele. Lõunaslaavlastel on hunti-
de patroon püha Martin ning ing-
lid Mikael ja Gavrila (Gabriel). Aga 
näiteks Serbias, Kosovos on Savva ja 
Hertsegoviinas Danila. 

Idaslaavlaste pärimuses tuntakse 
püha Georgi (Juri, Jegor) kui hunti-
de kaitsepühakut, kes oma pühade 
(23.04) eelõhtul kogub metsakutsud 

kokku ja määrab igaühele tema saagi. 
Ise ta ratsutab hundi või kõrvi hobu-
se seljas. Hunte nimetati tema koer-
teks (samuti Serbias, Bulgaarias ja 

Bosnias) [3: 131–133].
Legendi pühast Jürist kui huntide 

karjusest tunnevad nii germaani kui 
ka slaavi rahvad, samuti  eestlased (vt 

Odin (ka Wodan või Wotan) oli germaanlaste raua ja viikingiaegne jumal. 
Skandinaavias oli ta sõja, surma, tarkuse ja poeesia ning ennustamise ja nõidu
mise jumal. Odinit austasid eeskätt kuningad, pealikud ja sõjamehed. Tema saatja
teks olid tihti hundid/koerad ja kaks kaarnat
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Arvatavasti on pühale Jürile 
antud nimi püha Georgi 
järgi. Seda 303.  aastal sur-

nud kristlikku märtrit on pühapil-
tidel kujutatud müütilise lohetapja-
na, ta märgib kristluse võitu pagan-
luse üle. Hunt nagu lohegi sümbo-
liseerib metsikut loodust ja sellega 
seostatud paganlust. 

Selles kontekstis sobis pühak 

hunte karjatama, keelates neil teatud 
ajal koduloomi murda. Ent samas 
säilisid tal mõningad loodususundi 
metshaldja tunnused. Ta küll valit-
ses huntide üle, kuid andis neile teis-
te metsloomade, aga ka inimeste ees 
teatud eelise: toitis neid taevast kuk-
kuvate pilvetükkide, leiva jms ning 
lubas võtta inimesele kuuluvast kar-
jast neile määratud jao.

Hunte võime leida ka omavalitsuste vappidelt nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
Näiteks endise Mõniste valla vapil (keskel) oli kujutatud valget mõõgaga hunti. 
Innustust selleks saadi ilmselt kunagiste Mõniste mõisnike Wulfide vapilt (vasakul). 
Kuna nad olid talurahvale head isandad, siis taheti, et nende mälestus elaks omal 
moel edasi. Meie põhjanaabritel on hunt Sipoo valla vapil (paremal). Kohalikke on 
kutsutud ka Sipoo huntideks. See nimetus oli tuntud juba 18. sajandil, aga selle 
algupära on üsna salapärane. Mõnede arvates tuleneb seos viikingitest ja sõnast  
varjäger (varjaagid, viikingid); need mereretklejad purjetasid sinna hundipealiste 
laevadega ning olid sipoolaste esiisad  
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Rahvapärimus
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ka tekstikasti). Oleme kultuurimõju-
tusi saanud nii idast kui ka läänest. 
Püha Jüri kui huntide peremees on 
väga hästi tuntud setode seas [5], aga 
ka Muhus. Muhus räägiti, et jüripäe-
vast kuni mihklipäevani ei vajata kar-
japoissi, kuna püha Jüri paneb jüriööl 
huntidele päitsed pähe ja võtab need 
mihklipäeval ära. Kui hundid uluvad, 
siis toidab püha Jüri neid liha ja lei-
vakuulikestega, aga ka käiakivitük-
kidega (tahhu tükkid), mis visatakse 
nende ette ning millest igaüks saab 
oma osa. Kui seda vaatab pealt põõsa 
taga peidus olev inimene, ei saa hun-
did oma osa. Ja siis hüüab hääl tae-
vast: „Sinno ossa on pössa tagga!“, 
mille peale kriimsilm ründab pei-
dusolevat inimest ja kisub selle lõhki 
(Muhu) [6]. 

Hundi jagu: tema ohver? Hunte ja 
koeri on müütides peetud jumalate 
ja pühakute atribuutloomadeks. Ent 
hoolimata geneetilisest sugulusest 
ja välisest sarnasusest on nende roll 
ja tähtsus olnud inimesele kultuuris 
täiesti erilaadne. Koer on inimese abi-
line, töö- ja lemmikloom. Hunt aga 
metsik kiskja, jumaldatud jõuloom 
või karjakahjur.

Inimesel õnnestus hunt ajapikku 
kodustada ning aretada temast enda-
le truu kaaslane ja abiline, kes toitus 
isanda laualt langenud raasukestest. 
Seevastu ürgisend kui looduse päris-
osa jäi inimese toidulauast sõltuma-
tuks. Võsavillem võttis oma saagi siis, 
kui ta tahtis, ja sealt, kust sai. Teda 
kui tarka metslooma ja kiskjat ei saa-
nud eirata ega taltsutada: hunti kas 
austati või vihati, ent targem oli tema-
ga leppida ning temalt õppida.

Ürgkütid nägid hundis jahikaas-
last, aga ka konkurenti, keda jäljenda-
ti, sest ta ületas vastupidavuses, kiiru-
ses, nägemis- ja haistmisteravuses ja 
intuitsiooni poolest inimest kümme 
korda. Seevastu karjakasvatajate ja 
põlluharijate kultuuris kaotas hunt 
kui paleus oma endise maine: suhtu-
mine temasse muutus veelgi kahetise-
maks. Karjakahjurina oli ta küll nuht-
lus, kuid püsis austus tema kui „mets-
haldja alama“ vastu. Seepärast lubati 
hundil püha Jüri määruse järgi võtta 

karjast talle lubatud osa. Sellises talu-
pojamentaliteedis võib aduda ürgse 
hundiohvri heiastust.

Kuramaa kõrgvaimulik Paul 
Einhorn kirjutas 1627.  aastal, et veel 
tema elupäevade ajal tõid lätlased 
koduses ringis hundiohvrit (sacri-
ficium lupinum). Nad tõid ohvriks 
kitse, nii nagu muistsed kreekla-
sed ohverdasid Paanile ja roomlased 
Faunile talle või lamba [2].

Ajaloolase ja etnograafi Carl 
Friedric Russwurmi andmetel teatas 
Reigi õpetaja 1709.  aastal Hiiumaalt, 
et tema koguduse liikmed käivad 
Püha Hannose mäel oma vanade-
le jumalatele ohverdamas, et hun-
did nende karjale kahju ei teeks [12]. 
Hundile ohverdasid meist põhjapool-
sed, aga ka lõunapoolsed rahvad. 
Saamid on viinud huntidele ja karu-
dele metsaande. Eestis pandi hinge-
deajal ehk jaguajal huntidele metsa 
kändudele sööki.

Baltisakslasest arheoloog ja folklo-
rist Jean Baptiste Holzmayer on 
1879.  aastal oma Saaremaad käsitle-
vas teoses „Osiliana“ kirjutanud hun-
dikultusest. See väljendus saarlas-
te kõnepruugis, kus hunti nimetati 
harva õige nimega, kasutati peiteni-
metusi, nagu vana hall, vana julge ja 
metsalind, ning lasti tal oma karjast 
lambaid murda, öeldes selle peale, et 
mets oli seda teinud [6].

Rahvapärimuses on hundile andeks 
antud tema kiskjaloomus, seda on 
isegi õigustatud ning omistatud selle-
le viljakusmaagilist väge. „Mis hundi 
käes, see hundi kurgus“ ‒ seda enam 
kätte ei saa! Nii nagu ennevanasti ei 
tohtinud saagiga ära jooksvat hal-
livatimeest segada ega asjata hur-
jutada, pidi talle andma ka temale 
kuuluva jao. Hundihammustusel võis 
olla tervendav/viljastav toime. Sellest 
kõnekujund „hundid söönud ja lam-
bad terved“. Kui karud loomi lõh-
kuva, see oleva õnnetuseks, aga kui 
undid lambi lõhkuva, see oleva õnnis-
tuseks, siis lambad siginevad hästi 
(Häädemeeste).

Vene pärimuses võib hundil olla nii 
hea kui ka halb hammas. Ainult hea 
hambaga murdes olevat kari terve ja 
edenevat hästi [11: 435].

AlamSaksimaal Wolfburgi linna ehk 
Hundilinna juures asub samanimeline 
loss, mille kohta on andmeid juba 
1302. aastast. Loss oli kuni 1742. aasta
ni von Bartenslebenite valduses ning 
sellest ajast on väraval nende sugu
võsa vapp, millel on kujutatud jooksvat 
hunti kahe kokkuköidetud viljavihu 
kohal. Hunti võime tõlgendada kui vil
jakuse edendajat 

Aadlisuguvõsad kasutasid oma vappi
del üsna sageli hundi kujutist. Mihhail 
von Speranski oli Eestimaa rüütelkon
na aadlik, aastatel 1819–1820 Siberi 
kindralkuberner, pärast seda keiser
liku kantselei teise osakonna ülem. 
Krahvitiitli sai ta 1839. aastal. Pildil 
on krahvitiitlita Speranski vapp põi
giti poolitatud kilbiga. All hõbedasel 
põhjal on jooksev hunt, saak hambus. 
See sümboliseerib ilmekalt vana rah
vauskumust hundi viljastavast mõjust 
põlluviljakusele, kuid ka tema õigust 
saagile
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Viljakusmaagiline roll. Hundi seos 
vegetatsiooniperioodidega väljen-
dub arhailises viljakuskultuses, mille 
kohta on saadud andmeid arheo-
loogiliste leidude põhjal. Venemaa 
11.–12.  sajandi Galiitsia vürstiriigi 
ja Vana-Rjazani aristokraatide hau-
dadest on leitud käevõrusid, mida 
on tõlgendatud rituaalsete ehete-
na. Neid kandsid naised, kes aasta 
viljakustsükli russalii (šóńąėčé) rii-
tuste (šóńąėcźčå īįš˙äū) ajal tant-
sisid viljakustantse. Ühel käevõrul 
on kujutatud taimesümboolikat ja 
hunti „õitsva“ sabaga kõndimas, taa-
mal taustaks teravilja täis külvatud 
põld, mida on tõlgendatud kui hundi 
tähtsat rolli taimekasvu edendamise 
rituaalides [13]. 

Paljude rahvaste pärimuses on 
mitmesuguseid viljadeemoneid, mis 
võivad olla jäänused mingist vane-
mast hundiga seotud viljakultusest. 
Saksamaal Mecklenburgis, Sileesias, 
Reinimaal ja Baieris tuntakse ruk-
kihunti/koera (Roggenwolf/hund), 
samuti herne- ja kartulihunti [10]. 

Rukkihundi kujutelm on tuntud 
ka Eestis. Matthias Johann Eisen on 
arvanud, et selle taustal võib olla vil-

jakushaldjate (neitside) kujutelm, mis 
hirmuäratava hundi kuju võtnuna 
väljendab õnnistuse andmise asemel 
pigem ohtu. 

Kui mütoloogilise olendi ruk-
kihundiga hirmutati lapsi, et need 
vilja sisse tallama ei läheks, siis hundi 
nägemist põllul või aasal tõlgenda-
ti viljakusmaagilises mõttes hoopis 
positiivselt. Kui näed sutt oma nurme 
peal mängivat ‒ ole rõõmus, saap tõi-
sel aastal sääl hää vili olema ja üle-
üldse üts õnnistedu aastaig tulema 
(1894‒1895). Ei nähta seal hunti, siis 
ikalduvad viljad (Rõuge, 1928). 

Hundi viljakusmaagiline roll slaa-
vi rahvaste pärimuses ei piirdunud 
ainult põlluviljakusega, vaid ka karja-
kasvu ja inimese sigivusega. Näiteks 
karja kallale tungivat ja saaki pure-
vat hunti on sageli märgitud erooti-
lise sümboolikaga, mida seostatak-
se suguaktiga mehe ja naise vahel. 
Seda illustreerib järgnev lugu: Sõidan 
Krakovisse ‒ sepp „rautab“ naist tagu-
mikku vasaraga kännu peal, sõidan 
Krakovist tagasi ‒ hundid söövad 
naist, turja juba ära söönud ja istu-
vad tagumiku peal.

Koituse motiiv väljendub bulgaar-

lastel naistele seatud keelus: need, 
kes magavad meestega, ei tohi „hun-
dipäevadel“ puutuda loomset rasva 
ja kohupiima, et kaitsta karja hundi 
eest. Sümboolne seos hundi ham-
mustuse ja koituse vahel ning hundi 
hamba ja peenise vahel on esitatud 
serbia anekdoodis: Naine, kes kardab 
hunti, peidab end vihma ajal pead 
pidi heinasao sisse ja jääb magama. 
Ligiduses olev karjane näeb paljast 
naisetagumikku ja sooritab suguakti. 
Rahulolev naine arvab, et teda pureb 
hunt ja kiidab tema hambaid.

Kuna hunt väljendab valdavalt 
mehist alget, siis paljude rahvaste 
pulmakommetes nimetatakse peig-
meest hundiks. Bosnias matkivad 
noored mehed hunte, lärmates pul-
mavoodi ümber; mõnel pool uluvad 
kosjasobitajad hundi kombel. Pruuti 
otsivat peigmeest võrreldakse saagi-
jahil hundiga [3]. 

Eestis on meeste ja naiste vaheli-
si seksuaalsuhteid, kus initsiatiiv on 
mehel, väljendatud hundi metafoori-
ga: „hunt kiskus teda“ öeldi tüdruku 
kohta, kes oli poisi juures maganud, 
ka raseda kohta. „Hunti nägema või 
hundi käes olema“ tähendas mehega 

„Hundiaeg“ algab rahvapärimuste järgi siis, kui suvine valge aeg on lõppenud ning looduses võtavad võimust süngemad 
toonid ja jahedus. Näiteks sakslastel on hundikuu olnud november ja lätlastel detsember, meil aasta esimesed kuud
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kokku elamist. „Hunt käis selles peres 
murdmas“ öeldi juhul, kui peretüt-
rele tuli kosilane; „hunt viis lamba 
ära“ tähendas, et keegi kosis peretüt-
re; „Hundi tehtud“ ‒ lapsega tüdruku 
kohta [11]. 

Eriline sümbol või atribuut oli 
(hundi) saba: seda kasutati viljakus-
maagias. Antiikajast pärit uskumu-
se kohaselt pidi olema elusa hundi 
sabas eriline armumürk ehk amato-
rium virus, mis märkis tema keha-
vedelikke, kas lima, ila või spermat 
[8], millel arvati olevat maagiline 
vägi. Loomasaba aga sümbolisee-
ris mitmes rahvausundis mehe pee-
nist [15]. 

Selles kontekstis võiks Eesti päri-
muses meheleminekueas tüdrukute 
vihtlemist hundisabaga, ka rebasesa-
baga (Torma), tõlgendada maagilise 
manipulatsioonina, mis matkis sugu-
ühet mehega ning mille siht oli taga-
da tulevasele noorikule hea sigivus. 
Tulevase abielunaise viljakusega oli 
kaudselt seotud hunthänna ajamine: 
meheleminekueas neiud kogusid vei-
mevaka jaoks sugulastelt ja tuttava-
telt ande. 

Hundi metafoori kasutatakse eesti 
pärimuses enamasti mehe kohta, see-
vastu slaavi folklooris leidub tekste, 
kus hundiga seotud seksuaalmaagili-
sel sümboolikal on nii mees- kui ka 

naisalge. Näiteks pulmalauludes või-
dakse ka pruuti nimetada emahun-
diks. Pruudi ema võtab peigmehe 
vastu ümberpööratud kasukas, mille 
peale lauldakse, et ämm on muutu-
nud hundiks ega taha tütart mehele 
anda. Näiteks Narva kandis ja Peipsi-
äärsel Eesti rannikul nimetatakse 
huntideks kõiki pruudi sugulasi, kes 
tulevad teisel pulmapäeval peigmehe 
majja, pruut aga nimetab huntideks 
kõiki peigmehe vendi [3: 127, 128].

Nimi on märk. Nomen est omen 
(’nimel on tähendus’) ja seetõttu ei 
antud neid juhuslikult, nagu teeb seda 
tihti tänapäeva inimene. Muistsel ajal 
oli nimeandmine seotud uskumus-
tega, et nime ja selle omaja vahel on 
mingi salapärane side; nimi sisaldab 
midagi olendist endast, on selle hing. 
Selle näiteks on rahvusvaheliselt tun-
tud vanasõna „Kus hundist kõneldak-
se, seal hunt ongi“. 

Nime andmine tähendab otsesesse 
kontakti astumist sellega, kelle nimi 
anti või keda nimetati. See tähendas 
ka katsumust, mis võis tuua kahju, 
kui nimetatav tuli ja sai inimese oma 
meelevalla alla ning tegi oodatud hea 
asemel hoopis kurja [9]. Selline ambi-
valentsus on ka hundi nime nimeta-
misel eesti traditsioonis. Sellepärast 
ongi tal metsloomadest kõige roh-

kem peitenimetusi, suisa mitusada 
[11: 458].

Hunt on külamees, võrdväärne ini-
mesega, kellega kohtumisel hoitakse 
oma teepoolele. Mehenimi Villem on 
antud ka hundile: võsavillem. See näi-
tab, et hunti on peetud inimesesarna-
seks, kellega on asjalik, aga ka läheda-
selt tundeline suhe. Hunti on austatud 
metsaisandana, -kuningana, -esiisana. 
Karjaseloitsus on teda näiteks nime-
tatud metsa ilusaks isandaks, metsa 
kuldseks kuningaks, metsa itti ja ätti.

Hundisõnades tuleb selgelt näh-
tavale meie esivanemate aupaklik 
suhtumine hundisse kui võimalik-
ku metsa- ja metsloomade isandas-
se, kellega ei tahetud mingil juhul 
pahuksisse minna. Samas soovitati 
tal oma karjast eemale hoida ja tõr-
juti kaugemale, kasvõi naabri karja 
juurde.

Nimetamisel on kaks poolt: peite-
nimetustes ilmneb kartus ja austus, 
ent kui inimesele, tema (elu)kohale 
või tegevusele on antud nimi hundi 
järgi, viitab see tihedale seosele või 
koguni mingile müütilisele sugulu-
sele.

Rahvausundi uurija Oskar Looritsa 
andmeil leidus 16.  sajandi ürikus 
pärisnimi Hundi-hõim. Pastor ja 
kroonik Christian Kelch on oma teo-
ses „Liivimaa ajalugu“ (1695) maini-

Hunti kohtame ka ornamentikas: tema hambaid meenutavat kujundit on kasutatud näiteks ehetel. Sel hundihambamo
tiivil on kaitsemaagiline tähendus. Pildil on vasakul käevõru fragmendid (14. saj, Siksali kalmistu), paremal ülal hoburaud
sõlg (12. saj, Savastvere aare) ja all käevõru tükid (13. saj, Lõhavere linnus)
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nud, et paljud eestlased panid oma 
lastele nimesid metsloomade ja lin-
dude järgi [7].

Kiskjanimetustest on veel nüüdis-
ajalgi levinud, kuigi harva, pärisnimi 
Susi ning karunimed Kahr ja Kahrut, 
Karo. Perekonnanimedena on Hunt 
ja Susi praegugi väga levinud. Vana-
Liivimaal kandsid mõned aadlisugu-
võsad hundi nime või sisaldus see 
nimes liitena, nagu von  Wolffid, 
von Wulffid jt. Hunti kui vapiloo-
ma võime näha Vana-Liivimaa aadli-
ke vappidel, näiteks von  Wolffi vapil 
on kujutatud hõbedasel kilbil hunti, 
von Wollfeldtide vapi sinisel kilbil on 
jooksev hunt [1].

Hunti on seostatud nii inimese 
välimusega („hundipilk“) kui ka tema 
sugukonnaga (päris-, perekonna- ja 
hõimunimede kaudu), ühtlasi inime-
se kodu ja kodukohaga kohanimede 
kaudu, nagu Hundilaane, -mäe, -soo 
jms. Evar Saar on Võrumaa koha-
nimesid uurides teinud kindlaks, et 
susi, soe leidub 69 nimes. Paljudes 
nimedes on võimalik otsene tulene-
mine metsloomast, näiteks Soesaar, 
Soemägi, Soesuu ‘-soo’, Susivariku 
mets jne [14].

Rahvapäraseid hundinimetusi on 
antud paljudele taimedele, nagu hun-
dihambad, hundihambarohi, hundi-
hammas, hundikurikad, hundimarja-
puu, hundinui, hundipakid jne. 

Hunt väljendab inimese tegevu-
si ja omadusi tegevus- ja omadus-
nimedes ning fraseoloogilistes väl-
jendites, nagu „hundikaigast andma“ 
(peksma), „silmad põlevad kui hun-
dil“, „hundipilk“ (terava silmavaatega 
inimese kohta). 

Hunti kohtame ka ornamentikas 
hundiambamotiivis: seda hambaid 
meenutavat kujundit kasutatakse nii 
ehetel kui ka tekstiilidel kaitsemaagi-
lises tähenduses. Ta võis tähendada 
ka millegi mõõtu. Kui sulane kõrtsis 
liialdas huntidega (viinamõõt) ja järg-
misel päeval talutööle ei ilmunud, siis 
võis ta peremehelt saada hundipas-
si. See võis tähendada töökoha üles-
ütlemist, aga ka kogukonnast välja-
heitmist (lindpriiust).

Hundil on kindlasti eesti rahva-
pärimuses tähtis koht, kuid vaevalt 

saame ennast samamoodi kui muist-
sed hetid, roomlased ja türklased 
pidada hundihõimuks. See on kahel-
dav, sest ei folkloor ega arheoloogi-
lised leiud ei võimalda tõlgendusi, et 
meil on olnud sedalaadi hundikultus. 

Mõningad pärimusandmed siiski 
vihjavad, et ka Vana-Liivimaa etno-
sed, kelle hulka me kuulusime, on 
omapärasel moel austanud hunti ning 
seetõttu võime temas näha kultuu-
risümbolit. Rahvasuu on öelnud, et 
hundil on ühe mehe jõud, aga ühek-
sa mehe tarkus. Ent aegade jook-
sul talle antud tähenduste erinevu-
se tõttu võiks öelda, et on tal on ka 
üheksa mehe nägu.

Viimasel ajal on eestlaste hulgas 
hakanud silma modernne „hundikul-
tus“, mis väljendub hundimetafoori 
ohtras tarvituses kultuuri-, äriette-
võtete ja muudel logodel: Pöffihunt, 
Motohunt, Telehunt, Pizzahunt, 
Rehvihunt ja Rauahunt, Kultuurihunt, 
Teatrihunt jne. 

Hunt on igal elualal kogunud üha 
enam populaarsust. Hundimärgid 
ja -pildid on trükitud riietele ja 
ehetele, mida me iga päev kanna-
me. Tätoveeringutena on ta nii 
mõnelegi pugenud juba naha alla. 
Hundile on püstitatud Tallinna 
kaks ausammast. Kas annab see 
uus „hundihullu(stu)s“ alust mõelda 
eestlastest kui „hundihõimust/hun-
dirahvast“, kel hunt on siiani veres ja 
rahvusloom? 
Tiina Vähi (1956) on võrdleva usundiloo 
uurija ja folklorist.
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Hunt on eestlasel hinges. Seda kajastab kasvõi hundimetafoori kasutus ettevõtete 
nimedes ja logodel
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Suurkiskjad

Mullu sügisel hakati Eestis huntide arvukuse uuringutes 
esimest korda kasutama DNAmeetodit. Esialgu on meil 
tegu ühekordse uuringuga, ent mõned riigid kasuta
vad seda moodust liigiseires märksa sagedamini. Siinse 
uuringu tulemusi loodame kajastada peagi. 
Marko Kübarsepp

Selleks et anda hinnang meie 
kohaliku hundipopulatsioo-
ni arvukusele, on aastast 2002 

rakendatud mitmesuguseid loen-
dusmeetodeid. Kõige olulisemad 
on peamiselt jahipiirkondades teh-
tavad liigipõhised juhuvaatlused ja 
nende analüüs, aga ka jahihooajal 
kütitud isenditelt kogutav biomater-
jal. Arvestatavat lisamaterjali huntide 
arvukuse kohta annavad nii keskkon-
naagentuuri korraldatavad välitööd 
kui ka telemeetrilised uuringud. 

Peale tavapäraste loendusmeetodi-
te on mitmes riigis, näiteks Soomes, 
Rootsis ja Norras, hakatud järjest 
enam rakendama geeniuuringuid. 
Ka Eestis avanes mullu hea võimalus 
katsetada uusi seiremeetodeid. Nii 
otsustati keskkonnaagentuuri juhita-
va ELME projekti („Elurikkuse sot-
siaal-majanduslikult ja kliimamuu-
tustega seostatud keskkonnaseisundi 
hindamiseks, prognoosiks ja andmete 
kättesaadavuse tagamiseks vajalikud 
töövahendid“) raames teha uuring, 
et hinnata geneetiliste meetodite abil 
Eesti hundipopulatsiooni suurust. 

Senise huntide loendusmetoodi-
ka tulemuste usaldusväärsus on teki-
tanud hulgaliselt küsitavusi eelkõi-
ge jahimeeste hulgas. Seetõttu on 
vaid ühel hooajal tehtava katse oluli-
sim väljund kontrollida senise metoo-
dika paikapidavust ning tulemuste 
täpsust kitsamate piirkondade, s.o 
hundi reviiride kaupa. Nõnda oota-
sid uuringu korraldajad ennekõike 
jahimeeste kui kaalukama huvirühma 
aktiivset osavõttu. Suur tänu kõigile, 
kes kaasa lõid!

Huntide DNAuuring hõlmab kolm 
etappi. Esimene etapp vältas mullu 
novembrist kuni tänavu märtsini. Siis 
koguti hundi põhilistest elupaika-
dest Mandri-Eestis uurimismaterjali. 
Põhiliselt koguti hundi väljaheiteid, 
milles peale seedumata osiste lei-
dub sooleepiteelist pärinevaid rakke. 

|748|  

Uudne hundiuuringute meetod

Üks ajakohasemaid seiremeetodeid on GPStelemeetria, kus uuritavale liigile pannakse kaela jälgimisseade. Praegu lippab 
meie metsades kaks GPSkaelusega hunti. Niimoodi hangitav teave on teiste seiremeetodite oluline täiendus
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Nendest rak-
kudest on võima-
lik eraldada selle omanikule 
kuuluv DNA. 

Proove koguti aktiivsel hundijahi-
hooajal, analüüsiks võeti neid ka küti-
tud isenditelt. Samuti hõlmab uuring 
huntide süljeproove, mis on saadud 
murtud kariloomadelt. Need proovid 
on võetud kahjude menetlustoimin-
gute käigus. Kõiki kogutud arvata-
vaid hundiproove võrreldakse kind-
luse mõttes ka koerte DNA-ga ning 
kahtlase päritoluga proovid jäetakse 
uuringust kõrvale. 

Alates tänavu aprillist on käsil 
teine uuringuetapp: laboris eralda-
takse ekskrementides leiduv DNA 
ja tehakse fragmentanalüüs. Viimane 
etapp hõlmab laialdasemat andme-
analüüsi, mille põhisiht on anda hin-
nang liigi arvukusele. Tulemused sel-
guvad eeloleval sügisel.

Uuringus eristatakse üksteisest eri 
isendid, ühtlasi selguvad analüüside 
tulemuste põhjal eri pesakondades-
se kuuluvad hundid, võttes arves-
se proovide leiukohti. Ideaaljuhul 
on võimalik leida vastus küsimusele, 

mille vastu tun-
nevad huvi paljud: „Kui 

palju Eestis hunte on?“. Täpsemini 
väljendudes saame teada siiski mini-
maalse arvukuse, sest kõigilt Eesti 
huntidelt ei pruugi väljaheiteproove 
olla kogutud. Lisaks tuleb arvestada 
ka asjaolu, et tulemused selguvad aja-
nihkega: saame ülevaate, kui palju oli 
meil hunte proovide kogumise ajal 
ehk 2018. a novembrist kuni 2019. a 
märtsini.

Siinkohal tuleb tõdeda, et märk-
sa olulisem näitaja kui täpne isendi-
te arv on hundipopulatsioonis ühel 
pesitsusperioodil sündinud pesakon-
dade arv ja liigile sobivate elupaika-
de täituvus. Ühtlane levikupilt koos 
iga-aastase järelkasvuga näitab kõige 
paremini asurkonna elujõudu ja käe-
käiku. 

DNApõhine meetod ei ole siis
ki imevahend, mis võimaldab anda 
vastused kõigile seni üles kerkinud 
küsimustele. Uuring ise on kindlas-
ti uuenduslik, kuid ilma muu vaat-
lusandmestikuta on ülimalt keeru-
line või lausa võimatu kokku panna 

tervikpilti populatsiooni arvukuse 
ja muude oluliste näitajate kohta. 
Nii ei pääse endiselt üle ega ümber 
muudest selle liigiga seotud seire-
tegevustest. 

DNA-uuringul on üsna ranged 
kvaliteedinõuded nii välitöödele kui 

ka kogutud materjalile. Proovides lei-
duva DNA kogus ei ole ühesugune 
ning ka kvaliteet võib ekskrementi-
des sisalduvate ensüümide tõttu olla 
muutlik. Tuleb arvestada, et DNA 
laguneb väliskeskkonnas kiiresti, 
mistõttu ei pruugi paljudest kogutud 
proovidest soovitud andmeid saada. 

Kuna proove on laboris äärmi-
selt kulukas analüüsida, on tähtis olla 
kindel, et uurimismaterjal on pärit 
asjaomase liigi isendilt. Seega, ilma 
väljaõppe ja kogemusteta inimestel 
on sääraseid välitöid väga keeruline 
teha. Nõnda seab just sobivate töökä-
te puudus uuritava materjali kogumi-
sel olulisi piiranguid. 

Peale muude probleemide on 
geneetilised meetodid liikide arvu-
kushinnangute selgitamisel seni 
kasutatud võtetest igas mõttes kõige 
mahukamad. Seetõttu on need kasu-
tusel peamiselt vaid jõukates riikides. 
Sellised uuringud annavad populat-
siooni seisundi kohta aga usaldus-
väärsema tervikpildi, aidates ühtlasi 
täiendada muid seireandmeid. 

DNA-uuringu käigus kogutud 
ekskremendid aitavad peale hunti-
de arvukuse saada ka teist laadi tea-
vet. Näiteks annab see hea võimalu-
se teha kogu Eestis ekskrementidel 
põhinev huntide toitumisuuring. See 
oleks väga huvitav uurimisvaldkond 
ulukibioloogia õppuritele. 
Marko Kübarsepp (1976) on ulukibio-
loog, keskkonnaagentuuri eluslooduse 
osakonna peaspetsialist.
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Hundi väljaheidetest võib leida tema sooleepiteelist päri
nevaid rakke, kus omakorda leiduva DNA põhjal saab 

teha liigiuuringuid. Nõnda koguti mullu novemb
rist kuni tänavu märtsini MandriEestis hulga

liselt hundijunne, et DNAmeetodi põhjal 
teha kindlaks huntide arvukus Eestis
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Juhan Javoiš

Vaadates pealkirjas olevat 
kõnekäändu veidi ebatavalise 
nurga alt, võib tõdeda, et kui 

hunt on söönud, siis jäävad ka lambad 
terveks. Teine vanasõna jälle ütleb, 
et süües kasvab isu. Tõsi ta on, hunt 
on elusolend ja kui elusolenditel kõht 
täis sööta, siis kipub neid juurde sigi-
nema. Kui teeme ühel hallivatimehel 
elu liiga mõnusaks, on varsti kümme 
platsis. Nagu vanarahvas ütleb: kuri 
karjas.

Hunt on hea näide looduskaitse, 
üldse inimeksistentsi risttuulte kohta. 
Heanaaberlikkuse proovikivi. Ühest 

küljest tahaksime ju kõike (loodust) 
endale, teisest küljest on üle naabri-
te (naaberliikide) laipade ikkagi väga 
kõle helgesse tulevikku marssida. Ja 
siis veel see Euroopa Liit oma loodus-
direktiiviga, mis ei luba meil võsavil-
lemit kuulutada lindpriiks nagu näi-
teks sääski või puuke.

Eks tuleb siis kuidagi saada kirik 
keset küla. Leida tõesti võimalus, kui-
das lambad oleksid võimalikult ter-
ved, ent hundid ometi etendaksid 
ökosüsteemis oma võimalikult loo-
duslikku rolli. Kuidas seda kõige 
valutumal moel saavutada? Põhimõte 
võiks olla lihtne: vaatame, millises 
Eesti piirkonnas teevad hundid kõige 

rohkem kurja koduloomadele – sealt 
võiks nad ära küttida; kus aga elavad 
pigem oma looduslikku elu, millise 
vanajumal neile enne inimese laiu-
tamist ette nägi, seal võiks lasta neil 
rahus olla. Täpselt sellise uurimistöö 
võtsidki 2012.  aastal ette zooloogid 
Raido Kont ja Jaanus Remm [1], et 
korraldada tõhusamaks Eesti jahisüs-
teem. Kaardile pandi kõrvuti kahed 
andmed: hundikahjustused kariloo-
madele (◊ 1) ja huntide arvukus, läh-
tudes jahimeeste kogutud teabest 
(◊ 2). Tulemuseks oli näidis mudel, 
mis pakkus nn hundi hoiualad, kus 
kahjustusi on vähe, aga huntidel hea 
elada, teisalt aga kohad, kus suhte-
liselt vähesed hundid teevad palju 
kahju (◊ 3).

Muidugi on see alles pika töö algus. 
Mudelit tuleb aasta-aastalt uute and-
mete põhjal täpsustada, uuenda-
da, kalibreerida, sobitada maastiku 
ja muude oludega. Aga üldpõhimõ-
te tundub ju olevat hea ja õige  ... 
ainult et – ega hunt pole lill, kes 

Hunt söönud 
ja lambad terved

Kooselu hundiga on inimese heanaaberlikkuse ja nutikuse proovikivi. Võsavillemi toimetused võivad olla meile rängad nii 
emotsionaalsest kui ka majanduslikult vaatekohast. Torgus Saaremaal toime pandud kuritöö
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püsib vaguralt seal, kuhu inimkäsi 
ta istutab, ega tüki naaberpeenrasse. 
Võsavillem on erakordselt liikuv liik, 
kelle puhul mitmekümnekilomeetri-
sed uurimisretked pole mingi harul-
dus. Täna siin, homme seal, katsu sa 
püüda tuult lagedal väljal ja teda kotti 
panna ...

Et veidi selgust saada, tegin juttu 
mudeli autorite Raido Kondi (RK) ja 
Jaanus Remmiga (JR).

KUSKIL ME PEAME NEID JU HOIDMA
JJ: Mul tekkis teie mudeli kohta 
põhimõtteline küsimus. Kui võta-
me mudeli aluseks, hävitame hun-
did kahjustuspiirkonnast ja lase-

me neil mõnusasti elada sealsa-
mas kõrval laanes, kas ei juhtu siis 
nii, et laanest tulevad lihtsalt uued 
hundid tapetute asemele ja kahjus-
tused jätkuvad?

RK: Jah, põhimõtteliselt küll. Meie 
analüüsi eesmärk oli arvutada välja 
piirkonnad, kus tasuks hunte hoida, 
et kahjustuste hulk oleks võimalikult 
väike. Kui me tahame hunte säilitada, 
siis kus seda oleks kõige mõistlikum 
teha. Aga kuidas hunte oma hoiuala-
del võimalikult paigal hoida, see on 
omaette küsimus, mis väärib ka kind-
lasti põhjalikku arutelu.

JJ: Mul on silme ees selline liht-
sustatud pilt. Hunt elab hoiualal, 

öösel tuleb küttimisalale – näiteks 
viiekümne kilomeetri kaugusele – 
murrab lambad maha, läheb hom-
mikul hoiualale tagasi. Ja päeval 
inimesed passivad püssidega küt-
timisalal, aga nad ei saa murd-
jat kätte, sest hundil on hea kin-
del paik, kuhu ohu korral pakku 
minna.

JR: Kui nad iga päev niiviisi käituk-
sid, siis oleks see pidanud kajastuma 
ka hundi arvukuse andmetes. Hunt ei 
saa ju kahjustuskohtade vahet sõelu-
da, ilma et ta jälgi jätaks. Jälgi peaks 
siis leiduma enam-vähem sama palju 
nii metsas kui ka karjamaal. Leitud 
hundijäljed olid peamine näitaja, 
mille järgi me arvukust hindasime. 
Ometi selgus, et suure jälje tiheduse ja 
muude arvukusnäitajatega alad asu-
sid mujal kui suurte kahjustustega 
alad. Kahjustusaladel oli jälgi suhteli-
selt vähe, küllap siis seal hundid käi-
sid suhteliselt vähe.

HUNDI NUTIKUS TULEB INIMESELE 
APPI
JJ: Aga kujutlegem, et hundika-
ri elab kuus päeva nädalas oma 
hoiualal, teeb sinna üheksaküm-
mend protsenti jälgi, ja siis üks 
päev nädalas tehakse kiire rööv-
retk lambakarja, väikse liigutusega 
palju pahandust.

JR: Pigem on see ikkagi erand. Kui 
lambakarjal on ka korralikud hundi 
vältimise meetmed – korralik aed, 
lambakoer – ja kui hunte tõesti seal 
karja ligiduses hoolega kütitakse, siis 
hundid tarkade loomadena õpivad 
ära, et neil tasub pigem otsida saagiks 
metsloomi, mitte panna oma elu kaa-
lule lammaste juures.

RK: Üldiselt on andmetest välja 
tulnud, et iga hundikari, ükskõik kus 
nad Eestis elavad, kõik võivad põh-
justada mõningal määral kahjustu-
si, teha röövretki. Aga aeg-ajalt teki-
vad lihtsalt kuskile mõned eriti kõvad 
kahjustajad, keda suhtarvuna on siis-
ki vähe.

JR: Jah, huntidega koos elada 
tähendab paraku, et kahjustusi täie-
likult vältida ei saa. Aga hea planee-
ringuga saame kahjustusi tunduvalt 
vähendada.
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◊ 1. Hundi murtud kariloomade hulga 
ja kahjustusjuhtumite tõenäosus
indeksi ruumiline jaotus Eestis aasta
tel 2007–2012. Kahjustuste asukohad 
on tähistatud täppidega. Ruutude 
värvus tähistab kahjustuste ulatust: 
mida punasem, seda suuremad kah
justused

◊ 2. Hundi keskmistatud asustustihe
duse jaotus Eestis aastatel 2006–2011; 
mida tumedam värvus, seda rohkem 
on kohatud hunte ja nende jälgi. 
Õigupoolest kirjeldab värvus hun
tide viibimissagedust eri kohtades. 
Hundikarjade territooriumid hõlmavad 
kogu Eesti ala, lihtsalt mõnes kandis 
viibivad territooriumiomanikud sage
damini, teisal harvem 

◊ 3. Soovitatavad eri küttimisinten
siivsusega alad, lähtudes kahjustuste 
hulgast ja hundi arvukusest vaadeldud 
ajavahemikul. Punasega on märgitud 
10% enim kahjustatud alasid Eestis. 
Mudeli järgi võib seal küttida kõige 
intensiivsemalt. Rohelised, eriti aga 
sinised ruudud tähistavad alasid, mis 
on püsivalt olnud huntidega asusta
tud, ent kus nad on ometi tekitanud 
suhteliselt vähe kahjustusi. Võttes 
aluseks sinised alad ja praegused kait
sealad, on ovaalidega pakutud valik 
soovitatavaid huntide hoiualasid. Mujal 
võiks küttida mõõdukalt. Mõistagi 
tasuks mudelit aastaaastalt uute 
andmete alusel uuendada. Halli tooni 
tumedus kaardil märgib lammaste 
arvukust vaadeldud ajajärgul

Huntidega koos 
elada tähendab 
paraku, et kahjus-

tusi täielikult vältida ei saa. 
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JJ: Ent kui nüüd taas väga pilt-
likult väljenduda, siis kas ei oleks 
lihtsam nõnda, et jahimehed lähe-
vad justnimelt sinna huntide 
„pessa“, sügavale metsa, kus neid 
on kõige rohkem ja ehk ka lihtsam 
tabada. Ja kütivad seal arvukuse 
piiramise limiidi täis. Allesjäänud 
hundid siis tasapisi taastuvad seal 
laanes ega tüki eriti välja pahan-
dust tegema. Jahimeeste elu oleks 
siis ehk lihtsam.

JR: Esmalt ei tohi muidugi unusta-
da, et hunt on looduskaitsealune liik. 
Üks aspekt on see, et looduskeskkon-
nas hunte küttides lõhume kergemini 
ära karja tuumiku. Kui vanaloomad 
maha lasta, siis noored on välja õpe-
tamata, nad ei oska käituda. Nad ei 
oska metsloomi kuigi hästi küttida ja 
neil tekib kiusatus minna karilooma-
de kallale.

Kui meil on niikuinii vaja osa 
hunte küttida, siis mõistlikum on küt-
tida neid just seal, kus nad kahjustusi 
tekitavad.

Imetajad on hästi õppimisvõimeli-
sed. See on paljudest katsetest teada, 
et loomad jätavad meelde kohad, kus 
neile tekitatakse surmahirm, kus nad 
tajuvad ohtu elule. Neid kohti hak-
kavad nad vältima. Ja mõistlik oleks 
tekitada neile see refleks justnimelt 
karjamaal. Kui tekitada see ohutun-
ne neile sügavas metsas, siis võib 
tagajärjeks olla, et huntidele tundub 
mõistlik tulla metsast välja lambakar-
ja juurde. Seal on süüa, on turvaline.

JJ: Jah, jahimehi ei ole, sest jahi-
mehed on kõik metsas, eks.

HUNTIDE OMA PIIRIVALVE
RK: Eestis on see mure, et maa on 
väike ja metsad, karjamaad ja muud 
maastikud on tihedalt vaheldumisi, 
üksteisele väga lähedal. Kui tahame 
hoida hundikarja hoiualal kinni, siis 
oleks vaja nii-öelda puhvrit: nende 
ümber teisi hundikarju, kes ei lubaks 
neil oma territooriumilt välja lii-
kuda. Aga selleks oleks vaja märk-
sa suuremaid loodusmaastiku ala-
sid, kui meil Eestis on võtta. Igale 
meie pakutud hoiualale (◊ 3) mahub-
ki laias laastus ainult üks kari. Kui 
nende ümbert teised karjad hävita-
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Hunt võib inimesele hambusse jääda ka sedakaudu, et hävitab jahimeeste 
vorstisaagi. Kui nüüd piirata veelgi hundijahti metsades, kus niigi leidub sõralisi 
vähem kui kultuurmaastikel, võib see mõnegi jahimehe kiruma ajada. Sedalaadi 
olukorrad panevad proovile meie kultuuri ja ühiskondlikud normid: kas lähtume 
algeeldusest, et kõigile peab jaguma võrdselt võimalusi küttida, või näeme suure
mat pilti ja tunnistame, et paratamatult elame eri kohtades ja looduse poolest eri 
oludes. Pildil on neljapealise hundikarja murtud metskitse jäänused AlamPedja 
looduskaitsealal
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da, siis muidugi hakatakse rohkem 
väljas käima, laiendatakse oma ter-
ritooriumi.

JR: Meie mudeli järgi hoiualade 
ümbert ei hävitata hunte täielikult, 
vaid hoitakse neid lihtsalt küttimisega 
ohjes (◊ 3). Eriti suurte kahjustustega 
piirkondi, kust hundid tõesti võima-
lust mööda sootuks välja kütitakse, 
on suhteliselt vähe. Piiritlesime selli-
se alana ainult kümme protsenti Eesti 
maismaast (◊ 3, punased alad).

LÕHUTUD KARJADE PROBLEEM
RK: Tegelikkuses on siin mängus 
väga palju praktilisi nüansse, mida 
tuleb ajapikku õppida arvesse võtma. 
Paraku on küttimisel juhuslikkuse 
osa päris suur. Eestis on enamas-
ti kütitud peaaegu kõiki hundikarju, 
ja kui näiteks üks karja vanalooma-
dest ära kütitakse, siis sageli tähen-
dab see ülejäänud karja koosolemise 
lõppu. Seetõttu ongi meil enamjaolt 
väiksed karjad: ema ja isa koos esi-
mese aasta kutsikatega. Normaalse, 
kaheksa- kuni kümnepealise hundi-
karja struktuuri ei kujunegi välja.

Paljud probleemid tulevadki sel-
lest, et karjad lagunevad ära. Eestis 
küll koeri väga sageli ei murta, aga 
osa neid juhtumeid on kindlasti seo-
tud sellega, et hundikarja juhtloomad 
on maha lastud ja noored jooksevad 
laiali. Kui siis alale saabub uus hundi-
kari, võivad nad hakata oma uut val-
dust puhastama peale teiste huntide 
ka koertest. Seega tasuks võimaluse 
korral vältida karjade täielikku vahel-
dumist, sest mida sagedamini terri-
tooriumid omanikku vahetavad, seda 
suurem on probleemide oht.

JJ: Miks nad koertest puhasta-
vad?

RK: Sest koer on geneetiliselt, aga 
paljuski ka käitumise poolest peaae-
gu sama liik. Teda tajutakse konku-
rendina.

JJ: Aga miks vanad olijad ei 
puhasta? Kas nad saavad aru, et 
koer ei sega neid?

JR: Püsiva hundikarja stress on 
madalam, loomulikumal tasemel, 
hundid on rahulikumad, nad saa-
vad aru, et ei pea ennast kehtestama 
nii palju. Nad suudavad adekvaatse-

malt tajuda, kes on tegelikult konku-
rent ja kes mitte. Kui loom on stres-
sis, siis ta võib üle reageerida, näha 
tonti seal, kus seda pole. Oletan, 
et püsivad karjad ei lähe ka muude 
koduloomade murdmisega nii ker-
gesti üle piiri kui uued tulijad. Kogu 
süsteem toimib optimaalsemalt, on 
stabiilsem.

RK: Eks üldiselt vanad olijad ongi 
saanud oma territooriumi nii kaua 
pidada just seetõttu, et neil pole 
harjumust koeri ja teisi koduloomi 
murda. Muidu oleks nad juba ära 
kütitud. Ilmselt osale noortele hun-
tidele tundub koer petlikult hõlbus 
suutäis. Võib kujuneda halb harju-
mus.

JJ: Vana ja tark loom otsib pigem 

vähem riskantse metslooma?
JR: Korralik, väljakujunenud hun-

dikari suudab murda teistsuguseid, 
suuri saakloomi. Tihtipeale on just 
üksikud kehvas seisus hundid sunni-
tud riski peale välja minema, inime-
sega tülli sattuma. 

1.  Kont, Raido; Remm, Jaanus 2013. Maastiku 
tsoneerimine hundi erineva ohjamisinten-
siivsusega aladeks. Aruanne. Tartu. www.
keskkonnaagentuur.ee/failid/Maastiku_tso-
neerimine_erineva_hundi_ohjamisintensii-
vusega_aladeks.pdf.

2. Remm, Jaanus; Kont, Raido; Absalon, 
Martin 2014. Suurkiskjate ohjamisalade 
loomise otstarbekus ja võimalused. OÜ 
Rewild. www.rewild.ee/portfolio/reWiLD 
Suurkiskjate ohjamisalad.pdf.

Juhan Javoiš (1975) on Eesti Looduse 
toimetaja.
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Kuidas on õnnestunud huntide küttimist 
mudelipõhiselt ümber korraldada? 
Keskkonnaagentuuri elusloodu-
se osakonna peaspetsialist Peep 
Männil: 

Praktikas rakendame koos 
kahte uuringut, mis üksteist 
täiendavad: peale hundi-

mudeli veel teist mudelit, mis on 
välja selgitanud Eesti suurkiskja-
te kõige otstarbekamad ohjamis-
alad [2]. Suurkiskjaid pole otstar-
bekas hallata maakonniti, sest tihti 
jooksevad maakonnapiirid just läbi 
suurte loodusalade ehk kõige sobi-
likumate elupaikade. Alates eel-
misest aastast olemegi tegelenud 
hundiga täielikult ohjamisalade ehk 
karjade põhiselt. 

Põhimõtet kaitsta osa hundikar-
ju oleme rakendanud juba pikemat 
aega. Millised karjad jätta kütti-
mata? Siin on kolm põhilist vali-
kutegurit. Esiteks elavad need kar-
jad suurtes looduslaamades, teiseks 
ei tekita kahjustusi ja kolmandaks 
eelistame noori karjasid, kus on 
peale ema ja isa üksnes alla aas-
tased pojad. Sellistel juhtudel on 
kõige suurem risk, et kui üks vana-
loom tapetakse, siis teine ei saa 
looduses poegade toitmisega hak-

kama ja võtab õnneks koduloomi. 
Vanemad on sellistes karjades tihti-
peale noored ja vähekogenud. 

Kui looduslaamas elav kari on 
suur ja tugev, siis oleme üldiselt 
mõne küttimisloa ikkagi välja and-
nud isegi siis, kui kahjustusi ei ole, 
lihtsalt et vältida salaküttimise 
ohtu, sest jahimehed on hundijahist 
üldiselt väga huvitatud. Jahimehed 
tajuvad hundis konkurenti, kuigi 
tegelikult on Eestis hunte nii vähe, 
et metsloomade arvukust nad mär-
gatavalt ei mõjuta.

Jahimehi on väga erisuguseid, 
aga üldiselt tajun, et aasta-aastalt 
saadakse üha paremini aru sellest 
põhimõttest, et mitteprobleemseid 
hundikarju tasub probleemsete 
arvelt säästa. Väikseid paranduset-
tepanekuid oleme saanud, aga üle-
üldist suurt vastuseisu ohjamisala-
depõhisele jahikorraldusele õnneks 
ei ole. Eestis kütitakse aastas umbes 
40% hunte, enam-vähem juurde-
kasvu jagu. Nii suurt küttimismah-
tu tasub kindlasti väga hoolikalt 
suunata: luba küttida võiks anda 
just probleemaladel, et kahjustusi 
ennetada või vähemalt leevendada. 
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Tegutse teadlikult

Martin Tikk

Eestis elab 65 liiki imetajaid. 
Neist suurem osa on eri liiki 
närilised ja käsitiivalised. Meie 

looduse salapärasemateks loomadeks 
on tihti peetud neid, keda nähakse 
väga harva. Kohtumised hundi, karu 
ja ilvesega ei ole kindlasti igapäeva-
sed. 

Kolm eesti tuntud loodusfotograa-
fi Remo Savisaar, Ingmar Muusikus 
ja Sven Začek jagavad muljeid koh-
tumistest harva tabatavate loomade-
ga. Kuidas õnnestuks juhtuda kokku 
Eesti suurkiskjatega? Mismoodi siis 
käituda, sattumata ohtu?

Karu vaateväljal. Remo Savisaare 
hinnangul on kohtumised pruunka-
ruga pigem spontaansed. Ta selgi-
tab: „Sel aastal olen aprillist saadik 
aktiivselt töötanud Alutaguse mets-
konna laante vahel. Kohtumised on 
aset leidnud üsna juhuslikult, looma 

toiduga peibutamata ning rajakaa-
merate abita. Praeguseks on minu tee 
seal ristunud üheteistkümne karuga. 
Kõigist nendest kordadest vaid ühel 
korral sai karu märgatud, olles autos. 
Auto on turvaline koht, kust tavaini-
mene võib karu jälgida. 

Minu soov on võimaluse korral 
olnud võtta olukorrast maksimum 
pildilises mõttes, see tähendab, et 
kõigil juhtudel, kui olen kohanud 
karu, olen hinnanud olusid: keskkon-
da, valgusolusid ja tuule suunda ning 
võimalust teha häid pilte ja läheneda 
ohutult ja märkamatult – alles see-
järel olen asunud ettevaatlikult lähe-
male hiilima. Sealjuures on esmane 
muidugi ohutus: mul peab olema hea 
ülevaade olukorrast. 

Teiseks, tuleb jääda märkamatuks, 
et looma häirimata üldse oleks või-
malik talle lähemale pääseda. Karul 
on meeltest paremini arenenud kuul-
mine ja haistmine; nägemine on 
pigem kesine. Lähenedes pean ena-

masti silmas mingit kindlat kaugust, 
milleni soovin pääseda, et teleoptikat 
kasutades pilt ära teha. 

Tänavu kevadel vaatlesime sõbra-
ga emakaru poegadega. Pildi tegemi-
seks oli valgust üsna vähe. Emakarust 
lahutas meid oma kuussada meetrit. 
Nii kaugelt pildistades jäävad karud 
täpina ja ma ei näinud isegi manuaal-
selt teravustada – tuli lähemale hiili-
da! Emakaru oli poegadega metsasihil 
toitumas, lastes värskel rohelisel hea 
maitsta. Aeg-ajalt kontrollis emane 
ümbrust. Kui olin jõudnud kuueküm-
ne meetri kaugusele, paistsid karud 
juba hästi kätte ja sain teravuse käsitsi 
paika krutitud. Siis, kui karuema taas 
ümbrust kontrollis, oli see õige foto-
hetk käes.“ 

Inimesed tunnevad karu ees hirmu. 
See tuleneb enamasti teadmatusest, 
väärinfost ja võimendatud hirmu-
lugudest. Tundes looma käitumist ja 
olles hankinud kogemusi, kaob ka 

Kohtumine kiskjaga: 
muljeid ja õpetussõnu fotograafidelt

Noor hunt tuli kitsepulma kaema, ent pidi pettunult lahkuma: kitsed olid võsavillemist kiiremad
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hirm, kuid ettevaatlikkus peab jääma. 
Kui märkate karu turvaliselt kaugu-
selt, üle kolmekümne  meetri eemal, 
on Remo Savisaare soovitus nautida 
hetke. 

Karu on väga inimpelglik, ena-
masti piisab sellest, et ta märkab ini-
mest või tunneb tema lõhna, ja mesi-
käpp läheb ise ära. Aga kui karu vii-
bib lähemal kui kolmkümmend meet-
rit, tasub hakata vaikselt rääkima: 
sellest peaks piisama, et karu lah-
kuks. Kindlasti ei tohiks karu hirmu-
tada ega ise jooksu pista, sest siis võib 
loom käituda ettearvamatult.

Juhtum ilvesega. „Värske ilvese jäl-
jerida kulges mu ees, oli märts,“ rää-
gib Ingmar Muusikus. „Ilves oli lii-
kunud mööda metsateed, teinud 
mitu kõrvalepõiget raiesmikele, 
kuid tulnud tagasi, jätkanud teekon-
da ja seda aktiivselt märgistanud. 
Pulmade aeg! 

Astusin mitu kilomeetrit mööda 
ilvese jälgi, kuni leidsin teerajalt kahe 
hundi hunnikud. Korjasin parajasti 
junne teadlaste uuringu tarvis kokku, 
kui hakkas kostma kõrges toonis huil-
geid. Ilves hüüdis! Ta oli vaid paarisa-
ja meetri kaugusel võsase raiesmiku 
taga metsaservas. Hääl tuli üha lähe-
male. Viimaks nägin teda puude vahel 
liikumas. Oli eriti tähnilise kasukaga 
haruldaselt kaunis isane loom. 

Ilves seisatas korraks tüvede vahel, 
lastes kuuldavale järjekordse hõike. 
Surusin ärevust maha ja viivitasin 
pildistamisega. Viimaks jõudis ilves 
minust viiekümne meetri kaugu-
sel metsasihile välja. Esimesed kati-
kuklõpsud panid teda pead minu 
poole keerama. Pildistamine jõudis 
kesta üheksa sekundit. Ilves tegi esi-
mese pika hüppe üle lageda teera-
ja, kolmanda hüppega ületas kraavi, 
vajudes selle servas läbi jää, seitsmen-
daga oli juba võsa varjus. Varsti kõla-
sid tema kutsuvad huiked kaugemalt 
raiesmikult.“ 

Noor võsavillem metskitsepul
mas. Sven Začek kõneleb kohtumi-
sest hundiga: „Viis aastat tagasi olin 
Valgamaal välja vaadanud koha, kus 
kolmel õhtul metskitsede pulmamän-

gu vaadata-jäädvustada. Esimesel 
õhtul hilinesin natuke, mistõttu oli 
pulmatants juba alanud. Ei soovinud 
pulmalisi häirida ja jälgisin eemalt 
ning pidasin plaani järgmisel õhtul 
varem kohal olla. 

Teisel õhtul olin aegsasti platsis 
ja jäin pulmalisi ootama. Päike vajus 
pilvede taha, kui järsku tormas emas-
loom üle künka sellise hooga, millist 
ma kitsede puhul veel näinud polnud. 
Paari sekundi pärast järgnes paarilise-
le ka sokk, samuti enneolematu tor-
mijooksuga. Mõlemad kadusid ragi-
naga metsa. 

Enne kui jõudsin aru pidada, kas 
tegemist on mingi modernse lisa-
ga metskitsede pulmatraditsiooni-
des, ilmus nähtavale kitsede kiiren-
daja. See oli noor võsavillem, kes 
oli samuti kitsepulma tulnud, kuid 
minust natuke isekamal eesmärgil. 
Hundu nuuskis õhku, luges jahikat-
se ebaõnnestunuks ja lahkus tuldud 
teed pidi. Järgnesin talle vastutuult 
ja mul õnnestus kontvõõras pisi-
kese hiilimise tulemusel ka pildile 
saada.“ 
Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonna-
korralduse ja -poliitika eriala magistrant.

Esimesed katikuklõpsud sundisid ilvest pead fotograafi poole keerama. Pildistada 
sai üheksa sekundit, siis oli loom pikkade hüpetega kadunud

Emakaru kolme pojaga on fotograafile suurepärane tabamus, ent juhuslikule lii
kujale metsas võib see kohtumine osutuda ohtlikuks
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Sada rida Eesti loodusest
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Tuulikki Bartosik

Mul on selgelt meeles üks kesk-
suvine õhtupoolik, kui olin 
vanematega sõitnud Võrust 

Rõugesse, et kalmistul esivanemate hauad 
korda teha. Vaatasin Kaussjärve äärde 
viivalt teerajalt päikeseloojangut, soojad 
kiired nägu paitamas, ja mõtlesin, et siin 
ongi maailma kõige parem koht. 

Nüüdseks on teeraja ääres kasvanud 
suured pajud liliputtideks lõigatud, aga 
päike mõjub sama soojalt ning maailma 
parima koha tunne on aina süvenenud. 
Elu on mind viinud oma muusikat män-
gima väga erisugustesse kohtadesse, aga 
niimoodi reisida ja rabeleda suudan ainult 
tänu esivanematelt saadud loodusemõist-
misele ja teadmisele, et Võrumaa loodus 
koos oma paksude metsade ja sügavate 
järvedega ootab mind alati tagasi.

Kui varasuvel Rõugesse kolin, siis algu-
ses on kõrvad ja silmad ikka veel lülitatud 
linnarežiimile. Ma ei märka kõiki putu-
kaid, ei kuule lindude hõikeid, ei tunne 
loomade ega taimede lõhnu. Mul on nagu 
müts silmini pähe tõmmatud. 

See müts kaob täiesti iseenesest näda-
la jooksul. Hakkan kuulma, kuidas sooku-
red kaugelt lähenevad, kuidas kobras oma 
harjumuspärastel aegadel järve sulpsab, 
kuidas räästa alla on pesa teinud nutikad, 
aga närvidele käivad vaablased ning kui-
das naabri lehmad muutuvad kannatama-
tuks, soovides karjamaalt koju saada. 

Märkan, millised taimed on oma õied 
lahti löönud, millised õitsevad tänavu 
hiljem ja kas lemmikravimtaimedelt on 
loota head saaki. Üks lemmik on mu oma 
niidul kasvav metsik münt, mis on nii aro-
maatne, et teeb silmad ette kallitele Aasia 
teesortidele. Angervaksade õitsemise aeg 
on aga lausa lust ja lillepidu. Selleks ajaks 
on mu haistmismeel tavaliselt juba maare-
žiimil: iga päev tõmban kopsud magusat 
ja uimastavat angervaksa lõhna täis. 

Öösel on kõik hääled ja lõhnad veelgi 
tugevamad. Öö on minu meelest parim 
aeg, et lemmikmetsades musitseerida. 

Juba mitu aastat olen käinud oma loo-
mingut öistes Võrumaa metsades lindis-
tamas. Alati enne minekut vaatan lendu-
sid kajastavalt veebilehelt, kas lähenemas 
on mõni lennuk, et selle tasane, aga mär-
gatav mürin parimasse metsaakustikasse 
auku ei hammustaks. 

Teinekord, kui on soe kevad, saab juba 
aprilli alguses metsas pilli mängida. See 
aeg on imetabane, sest saabunud on rän-
davad sulelised, kes tihti mu mängust 
hämmingusse satuvad. Algul on nad vait, 
aga päris kiiresti kohanevad ning lisavad 
mu muusikasse omamoodi meloodiaid ja 
rütmi. Suve edenedes nad enam nii reipalt 
kaasa ei laula. Olenevalt sellest, mida ja 
kuidas soovin lindistada, sätin oma män-
gimisi looduse rütmide järgi. Parim on 
lindistada siis, kui metsas on 15–20 kraa-
di sooja, sääsed on juba taandunud, valit-
seb tuulevaikus ning külakoerad on maha 
rahunenud. 

Võrumaal tunnen, et loomise vägi pres-
sib ennast igalt poolt läbi ja olen looduse-
ga üks. Looduse helid voogavad minust 
läbi ja saavad muusikaks. Ilma selle kon-
taktita ei suudaks ma ilmselt üldse muu-
sikat teha. 

Alati, kui reisin uude kohta, lähen kõi-
gepealt loodusesse: kuulan, vaatan ja nuu-
sutan. Ammutan endasse selle koha olus-
tikku. Vahel viibin pikemat või lühemat 
aega Rootsis: käin uudistamas sealseid 
metsi. Kui valel Läänemere-kaldal viibi-
mine on liiga pikaks veninud, siis ei paku 
kaljused metsad enam seda kontakti ja 
rahu, mida igatsen. Kõige äärmusliku-
mas olukorras olen tundnud, kui hoian 
Rootsis puu ümbert kinni, et ta karjub 
mu peale: justkui minu ja puu vibratsioo-
nid ei ühtiks. Siis jooksin metsast lihtsalt 
minema. 

Võrumaa metsad on mulle parim stuu-
dio ja harjutusruum ning kontserdisaal. 
Seal tunnen kontakti ümbritsevaga ning 
saan vabalt hingata ja lasta loomingul 
tulla. 
Tuulikki Bartosik (1976) on rahvusvaheliselt 
tegutsev muusikalooja ja akordionimängija. 
Ta on pannud aluse Eesti muusika- ja teatri-
akadeemia pärimusmuusika erialale, juhenda-
nud laste etnolaagreid ja andnud välja kuus 
albumit. Tema uus sooloalbum „Torm veeklaa-
sis“ ilmub oktoobris; koostöös Põlvamaal resi-
deeruva helikunstniku John Grzinichiga saab 
sellel kuulda ka Lõuna-Eesti loodust, vt ka 
www.tuulikkibartosik.com.
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Juhani Püttsepp

Paar hektarit nurme paari 
künka vahel ja nende peal. 
Ühes küljes taluhooned, 

teises kõrge mets, mujalt serva-
mas madalam võserik. Üle hei-
namaa kulgeb vana, kunagi hobu-
sega sõidetud talutee Uuri külla. 
Maad on viimased kümmekond aas-
tat olnud ühistu kasutuses. Ühistu 

niidab, pallitab ja suve lõpul koris-
tab saagi.

Erilisemaks muudab Tuuka küla 
Savi talu nurme suure kivi alt immit-
sev allikas, kust talupere on ikka 
võtnud vajaduse korral joogivett. 
Allpool hargneva looga seostub 

ka lagendikuserva puude vahele 
kümmekond aastat tagasi raja-

tud laudonn. Loodusfotograaf 
Ingmar Muusikus on seda 
pojale ehitatud mänguonni 
nimelt ise varjena rakendanud.

|758|  
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Üks Eesti paigake

Tuuka heinamaa, õhtune huntide mängupaik. Päeval puhkasid nad kilomeetri kaugusel kinnikasvaval heinamaalapil: Ingmar 
leidis sealt kuuskede alt lamamisasemed

tuuka vana heinamaa:
sute ühe suve mänguplats

Kaks kutsikat on sattunud raja
kaamera vaatevälja

Vana taluheinamaa Suure Munamäe taguses Haanjas, 
ülejäänud Eestile ikkagi eriliselt kõrges paigas, pilve
dele lähemal, oli möödunud hilissuvel ühe hundipere 
mängumaa.
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Hundipere Tuukaõhtud. Möödu-
nud aasta 16. augusti õhtul sain temalt 
ootamatu telefonisõnumi: „Just prae-
gu ulgus Tuukal talu taga isahunt. 
Võimas!“. 

Tean Ingmarit aastast 2001, kui 
hakkasime koos tegema lugusid aja-
lehele Eesti Ekspress. Kõigi nende 
peaaegu kahekümne aasta jooksul 
on Ingmarit saatnud soov pildista-
da me loodusmaastike uhkust hunti, 
ent võrdlemisi kasina eduga. Ja nüüd 
tulevad hundid laulma talu taha, kus 
ta oma suvesid veedab!

„Ei ole huntidest Tuukal küll kuna-
gi enne juttu olnud,“ kõneleb Savi talu 
perenaine, Ingmari ämm Asta Heero, 
kes on seda heinamaad aastakümneid 
rehaga riisunud.

Läinud aastat mäletame väga hea 
õuna-aastana, uibuoksad nõtkusid 
viljade raskuse all ka Tuukal. Ingmar 
vedas varisenud õunu talu juurest 
paarisaja meetri kaugusele allika 
juurde.

Ettenägelikult seadis ta samasse ka 
rajakaamera, mis jäädvustaski hulga 
kääriva-kosutava õunahunniku küla-
lisi-maitsjaid: herilased, admiralid, 
metskits, halljänes, rebane, kährik ...

„Noored pasknäärid lõid õunte 
ümber lärmi ja läbi jalutas valge-
toonekurg,“ kirjeldab Ingmar Tuuka-
sündmusi veebilehel „Hunt – Eesti 
rahvusloom“. Viimaks jäädvustas 
rajakaamera ka kolm hundikutsikat. 

Kõik teavad, kuidas koer juua lar-
bib, kui ta ringi leekinud on. Miks siis 
nende vanemad vennad juua ei peaks 
tahtma! Allikal on tähtis roll, et susid 
Tuukal peatusid, aga nad sõid ka 
õunu. Ja veel üks asjaolu heinamaal 
pakkus huntidele huvi: heinapallid.

Ühel Tuuka-õhtul, kui ema-isa ja 
kõik kutsikad koos olid, valdas neid 
eriliselt kena mängutuju.

„Aeti üksteist taga, kutsikad kat-
susid omavahel rammu, keegi kraapis 
vahepeal auku, keegi püherdas maas,“ 
seisab Ingmari päevikus. „Kahel kor-

ral hüppas vanaloom, mulle tundus, 
et hundiema, elegantselt ja kergelt 
heinapalli otsa. Kaks kutsikat, kes tal 
sabas olid, seda ei suutnud. Üks laps 
korra üritas hüpata, kostis küüniste 
kraapimist palliümbrise nööril, kuid 
peale ta ei saanud.“

Ka Tartumaa jahimeeste eestveda-
ja Jaak Volmer on näinud hundikut-
sikaid Alam-Pedjal põhupallide vahel 
ja pallide otsas mängimas. „Kui auto 
seisma jätsin ja vaatama jäin, oli see 
nende jaoks märk ja nad läksid plön-
tadi-plöntadi joostes metsa tagasi.“

Tuukal suvitanud hundikari mur-
dis mullu sügisel lambaid Piipsemäel, 
aga jahihooaja alguseks oli kari arva-
tavasti siirdunud Venemaale või Lätti.

Sel aastal ei ole hundid Haanjas 
endast märku andnud, kuigi Ingmar 
on Tuuka ümbruses hoolikalt ja ootu-
sega jäljeridu uurinud. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

|759| 

Sel allikal on olnud tähtis roll selles, et susid Tuukal peatusid

Nähes ühe hundipere tegemisi lähedalt, tunned nende 

vastu tingimata sümpaatiat 
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Kesköine 
kohtumine 
karuga 

Valdava osa pilte olen tei-
nud varjest, oodates loomi 
ja linde. Põhiliselt on minu 

objektiivi ette sattunud metssead, 
karud, rebased ja mägrad, harvem ka 
metskitsed ja põdrad. Lindudest olen 
enim jäädvustanud kotkaid, harulda-
sim on olnud kaljukotkas. 

Suur unistus on näha võsavillemit 
ja püüda ta pildile. Aga viimastel 
aastatel on karude arvukus silma-
nähtavalt suurenenud ja seetõttu olen 
minagi suunanud objektiivi rohkem 
nende poole. 

Viis viimast jaaniööd olen ma 
veetnud karuvarjes. Üks meelde-
jäävamaid hetki oli möödunud aasta 
mais, kui tegin ülesvõtteid tavalises 
fototelgis: tol õhtul tuli telgi ette kuus 
karu. Esimest karu näha oli muidugi 
meeltülendav, kuid teiste karude 
ilmumine tegi ärevaks. 

Nagu tavaks, olin ka tänavu 
jaanipäeva paiku seadnud end sisse 
onni ning võisin hakata karumõmmi 
ootama. Hämaruse saabudes ilmus 
oodatud karu asemel hoopis suur 
kult. Ta oli ilmselgelt millestki 
häiritud ja rahutu. Pärast pikki tunde 
tuli ka karu. Hoolimata sellest, et 
olen karuga mitmel korral kokku 
juhtunud, tundub iga kohtumine 
nagu esimene.

Olin fotograafiapisiku saanud juba 
nooruspõlves, kuid tõsisemalt 

nakatusin kümme aastat 
tagasi, kui elukaaslane 

kinkis mulle Nikoni 
digipeegelkaamera. Sellest 

ajast alates olen jäänud truuks 
Nikoni seadmetele. 

Praegu kasutan 
Nikon D4s kaamerat 
ja Nikon 300  mm 
F 2.8 objektiivi koos 
1,7 x konverteriga.

Tarmo Sammal
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Intervjuu

Suurkiskjate uurija Marko 
Kübarsepaga vestelnud Riho Kinks

Sa oled pärit Tallinnast, aga juba 
noore poisina olid kõva jäljekütt 
ja tahtsid hirmsasti maale ja metsa 
saada. Nüüd oled sa juba pikka aega 
elanud Soomaal ja uurinud suur-
kiskjaid. Ka see on unistuste elu?
Teatud mõttes kindlasti. Aga eks 
ka sellisel elulaadil ole omad kitsas-
kohad. Nii on rutiin sageli lahutamatu 
kaaslane ka väga paeluvates tegevus-
tes. Kuid kokkuvõttes olen loomuli-
kult väga rahul.

Ma olin tõesti kaksteist või kolm-
teist aastat vana, kui hakkasin uluki-
te vastu suuremat huvi tundma. Et 
loomade elu paremini mõista, kolasin 
otseses mõttes mööda erinevate liiki-
de jälgi ja üritasin aru saada, miks nad 
just nii käituvad. 

Vanaisa kinkis mulle Nikolai 
Rukovski raamatu „Mööda ulukite 
jälgi“. Ega ta seda tühja koha pealt 
ei teinud, sest lastele tavaliselt sel-
liseid raamatuid ei kingita. Ju mul 
siis oli mingeid kalduvusi selles val-
las. Raamatus olid ka juhendid, kuidas 
valmistada ulukite jälgedest kipsjäl-
jendeid. Isa tõi siis koolivaheajal mulle 
linnast kipsi, misjärel asja ette võtsin. 
Kogus olid esindatud umbes pooled 
meie ulukitest. Kindlasti puudusid ka 
suurkiskjate jäljendid, sest neid loomi 
meie kandis lihtsalt ei olnud. Ma ei tea, 
kust selline huvi alguse sai, aga see köi-
dab mind praegugi. 

Soomaal elavad nii karud, hundid 
kui ka ilvesed – see on vist üks 
nende tuumikalasid.
Kindlasti on see väikese Eesti mõistes 
suur loodusmaastik. Ja mitte ainult 
Soomaa, vaid ka nüüdset rahvuspar-
ki ümbritsevad massiivid. Hõreda 
inimasustuse tõttu on see paik läbi 
aegade olnud eelistatud elupaik meie 

kolmele suurkiskjale. Karude poolest 
ei ole piirkond just väga rikas olnud. 

Ilvese käekäik sõltub siin pigem 
tema võtmeliigi metskitse asustus-
tihedusest. Viimasel kümnel aastal 
on aga metskitse madala arvuku-
se tõttu ilvese arvukus olnud kohati 
väga nirus seisus, suurtest kiskjatest 
Soomaal kindlasti kõige vähearvu-
kam. Nii on ridamisi ette tulnud aas-
taid, kus tuhandel ruutkilomeetril ei 
ole sündinud ühtegi ilvesepesakon-
da, aga aastat viisteist tagasi sündis 
samas kuus ilvesepesakonda. 

Kõige paremini on selles piirkon-
nas läbi aegade läinud vaieldama-
tult hundil. Soomaa rahvuspargis ja 
selle lähiümbruse maastikes on aas-
tast 2003 igal pesitsushooajal ilma-
valgust näinud üks kuni kolm pesa-
konda hunte ja teadaolevalt on siin 
üles kasvanud sada kuuskümmend 
kaheksa hundikutsikat. Nii võib seda 
piirkonda vaieldamatult pidada üheks 
olulisemaks hundi asurkonna tuu-
mikalaks Eestis. 

Ka minu enda sattumine siia ei 
olnud juhuslik. Eestimaal ringi vaa-
dates tundus see paik halli värvi uuri-
misobjektiga tegelemiseks kõige sobi-
likum olevat. Seda on ta siiamaani.

Suurtest loomadest on hunt pälvi-
nud konkurentsitult kõige rohkem 
tähelepanu. Tema kohta on tohu-
tult palju rahvapärimust, temast 
on kirjutatud palju raamatuid, teh-
tud filme, hunti uuritakse kõige 
rohkem. Ka karu satub aeg-ajalt 

muinasjuttudesse ja meediasse, aga 
ilvese kohta ei ole peaaegu mitte 
midagi. Miks see nii on?
Ajaloolises plaanis vaadatuna on hunt 
olnud põhjapoolkeral elavatest loo-
madest ilmselt kõige halvema maine-
ga metsloom. See on põhjustatud nii 
igipõlisest hundi ja inimese omavahe-
lisest konkurentsist kui ka religioos-
setest tõekspidamistest. Lisaks veel 
lugematu arv hirmulugusid ja müüte. 
Nii on ajalugu inimese kujutluses vor-
minud hundist sootuks kellegi muu, 
võrreldes sellega, kes ta tegelikult on. 
Muidu on ta loom nagu iga teinegi. 

Ilves on igat sorti tähelepanu mõt-
tes jäänud tõesti vaeslapse rolli eel-
kõige põhjusel, et see üksildase, var-
julise ning pigem tagasihoidliku ole-
musega loom satub inimestega harva 
vastamisi.

Ma olen elus palju metsas ringi 
mütanud, aga karu ja hunti olen 
näinud vaid kaks korda, ja ilvest 
mitte kordagi. Igasuguseid jälgi on 
muidugi palju silma hakanud.
Üldiselt kipub olema nii, et enamasti 
jäävad meile suurte kiskjate olemas-
olust nähtavaks vaid nende tegevus-
jäljed. Ja sedagi siis, kui vaadata oskad. 
Nii võib julgelt öelda, et kes selliste 
loomadega kusagil kõnnumaal kokku 
on saanud, peaksid õnnelikud olema 
ja iga sellist hetke täiel rinnal nautima. 

Enamikul meist ei õnnestu neid 
vabas looduses aga kunagi näha. Nii 
kulus mul endalgi aastaid mööda jälgi 
kolades, enne kui ühel heal päeval õnn 
naeratas ja juhtumisi kriimsilm üle 
metsasihi vilksas. Aga see oli meelde-
jääv elamus. Seda enam, et olin kohtu-
mist pikka aega oodanud. Nüüdki tee-
vad sellised kohtumised rõõmu.

Soomaal on ümberringi karud, 
hundid ja ilvesed, aga ka lambakas-
vatajad. Mida naabrid sinu tege-

Karul läheb hästi, 
hunti ja ilvest võiks rohkem olla

Ajaloolises plaanis 
vaadatuna on 
hunt olnud 

põhjapoolkeral elavatest 
loomadest ilmselt kõige 
halvema mainega metsloom. 
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Marko Kübarsepp on sündi
nud 16. juunil 1976 Tallinnas. 
Lõpetas 2003. a Tallinna peda
googikaülikooli biolooginakesk
konnaspetsialistina, uurimistöö 
selgitas hundi toitumis ja 
liikumismustreid AlamPedja 
looduskaitsealal ja lähiümbruse 
maastikes. 1998–2004 teinud 
vabakutselise välibioloogina uluki
bioloogia uuringuid ja inventuure. 
Aastast 2005 töötanud keskkon
naagentuuris peaspetsialistina, 
tegelnud peamiselt suurkiskjate 
asurkondade seire, kasutamise ja 
uuringutega seotud küsimustega. 
Praegune uurimisteema on hun
diasurkonna olulisemad populat
siooniökoloogilised parameetrid. 
Eesti loodusuurijate seltsi liige 
(2002).
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mistest ja jutust üldse arvavad? Kas 
tülli pole läinud?
Mis siin ikka tülitseda. Eks oleme 
seda küsimust loomakasvatajatega 
arutanud ja pigem näivad inimesed 
olevat üsnagi mõistvad. Hundid on 
siin ju tegelikult kogu aeg elanud ja 
kohalikud elanikud õppinud nendega 
koos elama. 

Üldiselt kasvatatakse Soomaal 
lambaid siiski suhteliselt vähe. Minu 
lähim naabrimees kasvatab lambaid 
viie ja poole kilomeetri kaugusel suur-
te soode ja metsade vahel. Kuuldavasti 
ei ole hundid tema loomi kolmküm-
mend aastat puutunud. Aga ta on ka 
väga hoolas peremees, paneb lambad 
igal õhtul öökorterisse. Ega siin suurte 
metsade vahel teistmoodi saagi. 

Aga seda ei saa siiski öelda, et siin-
sed hundid lammastest mööda vaa-
taks. Ühe hundikarja keskmine ter-
ritoorium on lihtsalt sedavõrd suur, 
tuhat ruutkilomeetrit. Ja nii leitakse 
igal aastal maiustamiseks mõni hoo-
letuma karjakasvataja kari väljaspool 
rahvusparki. 

See on nagu vanarahva jutt, et hun-
did kodu juurest ei murra.
Teatud juhtudel võib see tõesti nii-
moodi olla, aga seda siiski kuni esi-
mese korrani. Seepärast tasub alati 
ettevaatlik olla ja endast olenevad 
ettevaatusabinõud tarvitusele võtta. 
Mõtlen eelkõige korralikku piirde-
aeda ja teatud juhtudel ka spetsiaalset 
ööaedikut. Need vahendid on abso-
luutne miinimum, millega iga alga-
ja loomakasvataja peaks arvesta-
ma, enne kui esimesed loomad koju 
tuuakse. 

Väga oluline on kõikvõimalikud 
pudulojused ulukifaunast isoleerida 
võimalikult efektiivsel moel, siis ei 
pea kindlasti villakerade pärast muret 
tundma. Kahjuks käivad aga asjad 
sageli vastupidises järjekorras. Abi 
hakatakse otsima siis, kui hundid on 
ennast karjamaal juba püsivalt sisse 
seadnud. Hiljem on väga keeruline 
neid kariloomadest eemal hoida ning 
sageli ei jää muud üle, kui kaaluda 
letaalsete vahendite kasutamist. Nii 
koolitab inimene sageli ise oma loha-
kusega kiskjad enesel külas käima.

Tüüpilise oportunistina on hundil 
metsatukkades uitavate lammaste üle 
vaid hea meel. Oluline on kõht täis 
saada ja seda võimalikult väikese riski 
ja vähese pingutusega. Vabalt peetava-
te kariloomade puhul on need kritee-
riumid hundi mõistes igati täidetud.

Huntidele ja ka ilvestele on ammu 
pandud GPS-saatjaga kaeluseid. 
See on justkui aegunud metoodika 
ega ületa isegi enam uudisekünnist. 
Uuem popp asi on DNA-uuringud. 
Aga kuidas suurkiskjaid viieküm-
ne aasta pärast uuritakse või sei-
ratakse? Kas tulevikus ei pea enam 
üldse arvuti tagant püsti tõusma: 
igal pool on sensorid, kaamerad ja 
muu seesugune?
Meetodi valik oleneb ju tegelikult 
uuringu eesmärgist, millele täpselt 
vastust otsitakse. Julgen kahelda, et 
GPS-saatjad kuidagi aegunud metoo-
dika oleks. Tõenäoliselt on tegemist 
siiani ühe suurepärasema tööva-
hendiga loomade elu uurimisel. Kui 
varem oli see pigem taskukohane vaid 
jõukamatele riikidele, siis tänapäeval 
on sellest saanud teatud liikide seires 
väga laialdaselt kasutatav vahend. 

Ka molekulaarbioloogia kiire 
areng pakub järjest uudseid võimalu-
si uurida elusloodust. Nii on geneeti-
lisi meetodeid läänemaailmas tegeli-
kult juba üsna pikka aega praktisee-
ritud. Olenevalt olukorrast on vaid 
geneetilise meetodi abil saadud tule-
musi sageli väga keeruline interpre-
teerida. Ehk siis ilma väga hea tausta-
infota liigi muude oluliste parameet-
rite kohta jääb soovitud tulemus tih-
tilugu saavutamata. 

Kuidas aga viiekümne aasta 
pärast andmeid kogutakse, pole 
ausalt öeldes aimugi. Seda enam, et 
IT-valdkonna areng on olnud seda-

võrd kiire. Tehisintellektist räägitakse 
üha enam. Pole midagi imestada, kui 
robotid tulevikus välitöid tegema saa-
detakse. Loodetavasti asi nii hulluks 
siiski ei lähe.

Peaaegu kümme aastat tagasi oled 
ühes intervjuus öelnud, et Eestis 
on suurkiskjate uurimine üsna keh-
vas seisus, sest inimesi ei ole ja raha 
on veel vähem. Milline on olukord 
praegu?
Eks ta oligi suhteliselt kehvas seisus. 
Esimese suurkiskjate kaitse- ja ohja-
miskava koostamisel selgus, et meil 
puudub nende liikide kohta igasu-
gune elementaarne teadmine. See oli 
tõsine kitsaskoht nii seiremetoodika 
rakendamisel, tulemuste interpretee-
rimisel kui ka küttimislimiitide välja-
töötamisel. 

Viimasel kümnendil on teh-
tud terve rida suurkiskjatega seotud 
uuringuid ja tänu paljude inimeste 
panusele oleme tunduvalt targemaks 
saanud. Raha võib olla kui palju iga-
nes, kõige suurem puudus on kindlas-
ti inimestest, kes tulihingeliselt, säde 
silmis, oleks nõus metsas müttama. 
Tänapäeva noored on selles valdkon-
nas pigem huvitatud tubastes töödes 
kaasalöömisest. Aga on ka üksikuid 
erandeid.

Eesti on nii pisike riik, et palju-
del liikidel on meie naaberriiki-
dega ühine populatsioon. Meil on 
vaid kaks naabrit, kellega loomad 
saavad omavahel läbi käia. Kui 
palju me nende suurkiskjate sei-
sundist teame ja kuidas nendesse 
seal suhtutakse?
Eks karu, hundi ja ilvese käsi käib 
sõltuvalt riigist mõneti erinevalt. 
Venemaast teame suhteliselt vähe 
ja järjest keerulisem on sealt adek-
vaatset infot kätte saada. Ja nii nagu 
Venemaal ikka, käivad seal asjad 
sageli teistmoodi. Peipsi-tagustel ala-
del on hundi asustustihedus koha-
ti tunduvalt madalam kui Eestis. See 
on tingitud märksa agressiivsemast 
küttimisest ja mõneti vaenulikumast 
suhtumisest sellesse liiki. Aga nii karu 
kui ka ilvese kohta andmed praktili-
selt puuduvad. 
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Intervjuu

Viimasel kümnendil 
on tehtud terve 
rida suurkiskjatega 

seotud uuringuid ja tänu 
paljude inimeste panusele 
oleme tunduvalt targemaks 
saanud.
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Lätiga on seis tunduvalt parem. 
Sealsed ulukite seireandmed on kõi-
gile huvilistele ka veebis kättesaada-
vad. Hundiasurkonna asustustihedus 
on meie lõunanaabrite juures koha-
ti oluliselt kõrgem. Ilvese asurkond 
on samuti Lätis märksa paremas sei-
sus kui Eestis. Karu on Lätis esinda-
tud vaid üksikute isenditega ja sedagi 
Põhja-Lätis. 

Kas Lätis üldse on sigivaid karusid 
või ainult läbirändajad mujalt?
Läti territooriumil siginud karu-
de kohta info puudub. Põhja-Lätis 
märgatud üksikud noored rändsed 
karud on tõenäoliselt pärit Eestist. 
Poegadega emasloomade levik on 
hästi toimiva asurkonna oluline tun-
nus. Hoolimata väikesest küttimis-
survest Eestis ning soovist karu levi-
kut ka Läti suunal soodustada, on 
poegadega emakarude hulk jäänud 
tagasihoidlikuks. 

Valdav osa Eesti reproduktiivsest 
karupopulatsioonist elutseb Ida- ja 

Lääne-Virumaal, Jõgeva maakonnas 
ning osal Järvamaast. Nii Lääne- kui 
ka Lõuna-Eestis on karusid tunduvalt 
vähem. Saari kõrvale jättes on Valga- 
ja Võrumaa aga kõige karuvaesemad 
maakonnad. 

Kas karul on hundiga omavaheline 
konkurents või ei taha ta millegi-
pärast temaga koos elada?
Meie ulukifaunas on viimasel küm-
nel aastal toimunud hulganisti muu-
tusi. Suured fluktuatsioonid uluk-
sõraliste arvukuses on tinginud ka 
suured kõikumised kiskjate arvuku-
ses. Nii on näiteks metssiga olnud 
läbi aegade kõige olulisem hundi toi-
duobjekt. Metssea arvukuse tugev 
langus Aafrika katku tõttu põhjus-
tas aga olukorra, kus ilvesest ja hun-
dist on saanud arvestatavad toidu-
konkurendid. Mõlemal on peami-
seks saakliigiks olude sunnil kujune-
nud metskits. Selle tõttu piirab hunt 
osas elupaikades olulisel määral ilve-
se levikut. 

Euroopa pruunkaru on aga val-
davalt taimtoiduline loom. Loomset 
toitu tarbib ta peamiselt vaid kevadi-
ti enne vegetatsiooniperioodi algust 
ning samuti enne taliuinakut. Sageli 
meelitavad karusid ligi huntide mur-
tud saakloomade jäänused. Eriti oluli-
ne lisapala on see kevadel taliuinakust 
ärkavatele karudele. 

Peep Männil kirjutab selles Eesti 
Looduse numbris, et ilveste arvu-
kus ei ole mingil müstilisel põhju-
sel hakanud taastuma, kuigi mets-
kitsi on jälle palju. Kas selle kohta 
on midagi selgunud?
Hoolimata erinevatest abinõudest on 
ilvese arvukus jäänud sisuliselt kolme 
aasta tagusesse madalseisu ega näita 
olulisi paranemise märke. Kindlasti 
on sellel probleemil erinevaid põh-
jusi. Meil puudub sellest täielik üle-
vaade ja see teeb üsnagi murelikuks. 
Välja on pakutud põhjuseid: illegaal-
ne küttimine, parasitoosid ning kind-
lasti piirkonniti ka hundi mõju. Selle 
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Ilmselt 2,5aastane isahunt sai endale GPSsaatjaga kaeluse tänavu 29. augustil Pärnumaal Kanakülas. Tema abil loodetakse 
saada teavet huntide koduterritooriumi suuruse ja kasutamise, toitumise ning reproduktsiooni kohta
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küsimuse lahendamine nõuaks suu-
remahulist uuringut.

Karu, ilves ja hunt on Eestis ja 
kogu Euroopas väga tähtsad kait-
sealused liigid. Neile on Eestis 
koostatud kaitse- ja ohjamiskava. 
Saan aru, et karu ja hunti on vaja 
ohjata, aga probleemsetest ilves-
test ei ole ma midagi kuulnud. 
Milleks on vaja ilvest üldse ohjata 
või küttida?
Üldjuhul ei ole ilvese puhul tõesti 
tegemist ulukiga, kes inimeste vara 
kahjustaks. Kuid on ette tulnud ka 
erandeid ja mõned lambad langevad 
igal aastal selle kiskja saagiks. 

Suurkiskjate kaitse- ja ohjamis kava 
on koostatud huvigruppide koostöös 
ja selle liigi kõrge arvukuse korral on 
vähemalt kava koostamise ajal ühe 
huvirühma esindajad tajunud koha-
tist ohtu metskitse asurkonnale. Nii 
on arvukuse korrastamiseks luba-
tud ilvest vähesel määral küttida, kui 
populatsiooni hetkeseisund seda või-
maldab. 

Tuleb ka arvestada, et ajalooliselt 
on ilves olnud meil jahiuluk, mistõttu 
küttimise keelustamine tekitaks hoo-
piski vastupidise tulemuse. Kardan, et 
me keegi ei ole selliseks eksperimen-
diks valmis.

Karudel läheb meil praegu päris 
hästi. Hunte ja ilveseid võiks roh-
kem olla?
Hundi puhul on tegemist kõige polii-
tilisema ulukiga, tema käekäik sõltub 
eri osapoolte omavahelistest kokku-
lepetest. Nii on suurkiskjate kaitse- ja 
ohjamiskava järgi saavutatud konsen-
suslik kokkulepe säilitada igal aastal 
Eestis viisteist kuni kakskümmend 
viis hundipesakonda. Arvestades 
sobivate elupaikade täituvust, võiks 
hunte loomulikult rohkemgi olla, 
kuid inimeste taluvuspiir ütleb ena-
masti miskit muud. 

Vaid paarisajaisendilise popu-
latsiooni korral on väga kerge üle-
küttimisega asurkonnale liiga teha. 
Seepärast on hundi küttimisstratee-
gias viimasel kümnel aastal kasutu-
ses olnud praktika, kus küttimislimii-
ti jagatakse kahes osas. Esimene osa 

jagatakse suuremate hundikahjustus-
tega piirkondadesse. Lumikatte tekki-
des lisandub jäljevaatluste põhjal hul-
galiselt olulist teavet, mis võimaldab 
hinnata asurkonna hetkeseisu tervi-
kuna ning samas ka selle piiramise 
vajadusi. 

Oluline oleks hunti hoida ilma 
jahindusliku sekkumiseta ja karja 
struktuuri lõhkumata vähemalt meie 
suuremates loodusmaastikes. Oma 
väga suurte koduterritooriumide 
tõttu ulatuvad nende rännakud aga 
sageli metsamassiividest väljapoo-
le. Pelgalt sute nägemisest asula pii-
rimail saab tihtilugu probleem, kus 
ainsa lahendusena nähakse püssi-
meeste sekkumist.

Nii on vahel päris keeruline hundi 
parema käekäigu eest seista. Küttide 
huvi hunti jahtida on suur, eriti veel 
nüüd, kui metssigu napib. See uluk 
täitis enne igas mõttes jahimehe 
päevi. Praegu näed kohati hundijäl-
gi rohkem kui metssea omi ja see 
teeb mõnel mehel meele mustaks. 
Kes näeb hundis otsest konkurenti, 
kes aga huvitavat jahiulukit. On ka 
neid, kes hundis hoopiski liitlase ära 
tunnevad. Tore on see, et jahimeeste 
endi seas on tekkinud erinevate vaa-
tenurkade esindajad ning varasemad 
jäigad seisukohad on hakanud tasapi-
si muutuma. 

Soovime, et meil oleks rohkem 
karusid, ilveseid ja hunte, aga prae-
gu räägitakse ka Rail Balticust, 
põhimaanteede neljarealiseks ehi-
tamisest ja Eesti-Venemaa piirita-
rast. Kuidas selles valguses tulevik 
tundub?
Rail Balticust kujuneb tõenäoliselt nii 
karu, hundi kui ka ilvese jaoks edaspi-
di kindlasti suur probleem. Hoolimata 
rajatavatest pääsudest ulukitele toi-
mib ehitatav raudtee suurkiskjatele 
kui otsene levikubarjäär. Suure tõe-
näosusega isoleerib see raudteetrass 
kakskümmend viis protsenti hundile 
sobivatest esinduslikest elupaikadest 
ülejäänud Mandri-Eesti asurkonnast. 

Karude arvukus on Lääne-Eestis 
olnud suhteliselt madal. Peale Rail 
Balticu trassi kasutuselevõttu vähe-
neb kindlasti karude arvukus tras-

sist lääne poole jäävatel aladel, kuni 
kaob tõenäoliselt pikemas perspek-
tiivis sootuks. Kuna kiirraudtee on 
kindlasti otsene levikubarjäär, siis on 
üsna selge, et nende liikide jahindus-
lik kasutamine pole tulevikus suure 
tõenäosusega sellisel kujul enam 
mõeldav. 

Kui vaadata praegu GPS-saatjat 
kandvaid loomi, siis näiteks huntide-
le on nii Tallinna–Pärnu, Tallinna–
Viljandi kui ka Tallinna–Tartu maan-
tee juba praegu väga arvestatavad 
liikumisbarjäärid. Suure keskkonna-
mõjuga rajatised mõjutavad territo-
riaalsete madala asustustihedusega 
liikide arvukust ja levikut, need prot-
sessid on märksa keerulisemad, kui 
see alguses paistab. 

Lõpuks on nii, et Eesti hundid, 
karud ja ilvesed on jaotunud kol-
meks-neljaks isoleeritud populat-
siooniks, mis vaikselt hääbuvad?
Jah, see oht on teatud mõttes alati ole-
mas. Täpselt sama probleem eksistee-
rib nüüdseks mitmel pool Euroopas. 
Võtame näiteks isoleeritud ilvese-
populatsioonid Saksamaal ja Šveitsis. 
Vältimaks inimtegevuse tõttu isolat-
siooni jäänud asurkondade geneeti-
lise mitmekesisuse allakäiku, asusta-
takse ilveseid veresegamise eesmär-
gil inimeste kaasabil üle levikutõkete 
ühest asurkonnast teise.

Milles probleem – teeme loomade-
le läbikäiguteed! Kas nad kasuta-
vad neid?
Teatud liikide puhul toimivad need 
üsnagi edukalt, aga suurkiskjate 
puhul ei ole taolised läbikäiguteed 
ennast kahjuks õigustanud. Kõige 
parem lahendus oleks ehk kohati ava-
tud trassikoridor, kuid sellega kaas-
neb taas hulgaliselt muid ohtusid. 
Kahjuks siin kõiki rahuldavad lahen-
dused puuduvad. Ääretult kurb on 
see, et looduskeskkond on jätkuvalt 
viimaste hulgas, millele mõeldakse. 

Praegu räägitakse palju ka klii-
ma muutustest. Kas suurkiskjate 
kohta on tehtud mingeid ennustu-
si, kuidas see võiks nende seisun-
dit muuta? Vaatasin, et praeguses 
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kaitse- ja ohjamiskavas ei ole sellest 
veel juttu.
Ei ole kuulnud, et siinsete suurkisk-
jate kohta oleks keegi selliseid prog-
noose teinud. Aga kliima soojene-
mine mõjutab pikemas perspektiivis 
kindlasti meie ulukifauna koosseisu 
eelkõige uute liikide kujul. Mis suur-
kiskjatesse puutub, siis tähendab soo-
jem kliima pikemas ajaskaalas meie 
piirkonnas üldjuhul paremaid toitu-
misvõimalusi. Kui ulatuslikud need 
muutused olema saavad, näitab siiski 
lähitulevik.

Eestisse on juba tulnud šaakal. 
Pesukarud on juba Leedus või ka 
Lätis, varsti on nad kohal ka meil. 
Kas kliima soojenemisega tuleb 
ilvesele ja hundile saakloomi juur-
de ja alguses läheb neil elu pigem 
paremaks?
On enam kui kindel, et saaklooma-
dest meie suurkiskjatel puudust ei ole. 
Siinsed elupaigad on olnud järjest toot-
likumad, sest intensiivne metsaraie ja 
järjest pehmemad talved hoogustavad 
uluksõraliste arvukuse kasvu. Aga kas 
praegusest veel külluslikum toidubaas 
ka kiskjatele head elu tähendab, selles 
julgen ma kahelda. Ehk saab kiskja-
tel küll toitu rohkem olema, aga kind-
lasti mitte kiskjaid endid. Hoolimata 
saakloomade rohkusest jätkab inime-
ne piinliku täpsusega suurte kiskjate 
arvukuse reguleerimist ka edaspidi.

Eestis käisid hiljuti Polja ja Proša, 
Venemaal üles kasvatatud emata 
jäänud karupojad. Ka meil kasva-
tati kunagi Nigulas karupoegi üles. 
Saan aru, et Eestis ei ole seda enam 
tükk aega tehtud, aga mida leitud 
karupoegade siis tehakse?
Kui vaadata Nigula rehabilitatsiooni-
keskuse praktikat, siis ka seal kujune-
sid uuele elule turgutatud karupoega-
dest sageli ebatüüpilise käitumisega 
isendid, mõneti nagu Polja ja Proša. 
Õnnetud karud, kellele metsaelu on 
pigem vaev ja viletsus. 

Inimeste kasvatud karud harjuvad 
ruttu oma uute kahejalgsete vane-
matega, unustades metsaelu sootuks. 
Karude kasvatamine nii, et nad ini-
mesega kokku ei puutuks, on väga 

keeruline või lausa võimatu ettevõt-
mine. Eriti keeruline on teha seda 
siinsetes suhteliselt tiheda inim-
asustusega maastikes, kus metsaelu-
le turgutatud loomad väga hõlpsasti 
taas tee inimesteni leiavad. Lustakad 
karud on kindlasti toredad, kuid ena-
mik ühiskonnast ei ole nõus ei nüüd 
ega ilmselt ka tulevikus agulitänavatel 
karudega võidu jooksma. 

Ei saa unustada tõsiasja, et karu on 
loodud siiski metsas elama. Seepärast 
on kõigile parem, kui juhuse läbi lei-
tud karupojad või muud loomalapsed 

jäävad sinna, kust nad leiti. Ja loomu-
likult peaks leidja sealt esimesel või-
malusel lahkuma. Võib üsna kindel 
olla, et enamikul juhtudest on leitud 
loomal vanem kusagil läheduses, kuid 
inimese kohalolu tõttu pelgab ta oma 
järeltulijatele läheneda. 

Loomade hukkumise statistika näi-
tab, et ka Eestis on enesekaitseks 
lastud karusid. 
Jah, on küll. Huvitaval kombel on 
karud rünnanud enamasti vaid relva-
ga metsas viibivaid kodanikke. 
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Marko Kübarsepa lemmikaastaaeg on talv. Võimaluse korral veedab ta oma puh
kuse lumistes ja jäistes paikades. Teravmäed, Billefjord, 2017. a märts

Suurkiskjate uurimisel ja kaitsmisel on väga oluline rahvusvaheline koostöö ja 
kogemuste vahetamine. Nende huntidega kohtus Marko Kübarsepp 2018. a rah
vusvahelisel hundikonverentsil Ameerika Ühendriikides Minneapolise loomaaias
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Soomlastest kaaslaste Kari ja Ripaga võtsime mullu mais 
ette reisi PõhjaAmeerika lääneranniku kõrbetesse. Meie 
ekspeditsioonide põhisiht on olnud liblikad: otsime varem 
kirjeldamata liblikaliike. Ent käime tutvumas ka teele jää
vate maailmakuulsate huviväärsustega. Peatun mõnedel 
seikadel, mida meil õnnestus California, Arizona, Utah’ ja 
Nevada põnevas looduses kogeda.

Aleksander Pototski

Kõik teavad, et autod on 
Ameerika Ühendriikides 
suured ning teed on väga 

head. Palju on kahe-, kolme-, nelja- ja 

isegi viierealisi maanteid, eriti suur-
linnade piirkonnas. Peale nende jättis 
meie reisiseltskond märkimisväärselt 
palju kilomeetreid selja taha asfaldita 
tolmuteedel.

Meil oli Los Angelese lennujaa-

mast broneeritud Eesti mõistes üli-
suur ja võimas maastur Chevrolet 
Suburban. Nõnda saime hõlpsasti 
läbida kõrbeid ja kanjoneid, problee-
me ei valmistanud ka mahukas pagas. 
Ripa sai magada auto pagasiruumis ja 
Kari magas nagu alati auto esiistmel. 

Mina veetsin ööd oma telgis. Ehkki 
mind on korduvalt hoiatatud, näi-
teks Lõuna-Aafrikas leopardide, lõvi-
de ja mürgiste madude, Lõuna- ja 
Põhja-Ameerikas puumade ja hunti-
de, Kesk-Aasias skorpionide ja kur-
jade inimeste eest. Muide, puumad 
on isegi Los Angelese lähiümbruses 
võrdlemisi laialt levinud loomad. 

Hoolimata kõigest olen elus ja 
terve ning võimaluse korral eelistan 
ööbida telgis, sest siis saan hingata 
värsket õhku, kuulata ööhääli ning 
olla loodusele lähemal. Elu on õpe-
tanud, et paljusid hädasid saab väl-
tida, kui suhelda inimestega, austa-
da kohalikke kombeid, tunda loodust 
ning olla mõõdukalt ettevaatlik ja 
ettenägelik. 

Öine koiottide ulg. Metsiku Lääne 
reisil andsid telgis veedetud ööd 

Metsikus 
Läänes 1

Suur kanjon on üks Metsiku Lääne suursuguseim vaatamisväärsus. Ligi 30 km laiuse ning 446 km pikkuse oru on miljonite 
aastate jooksul uuristanud Colorado jõgi ja selle lisajõed
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mulle võimaluse kuulata paeluvat 
koiottide ulgumist; autos magajatel 
jääb see täisilus kogemata. 

Koiott ehk preeriahunt on levinud 
kogu Põhja- ja Kesk-Ameerikas. Ta 
on hundist väiksem ja rebasest suu-
rem ‒ keskmise koera suurune loom. 
Kuigi koiott on kirjanduse andme-
tel peamiselt öise eluviisiga, nägi-
me mitut looma luusimas ka päeva-
sel ajal. 

Põhja-Ameerika põlisrahvaste 
indiaanlaste mütoloogias ja legendi-
des on koiotil kindel koht triksteri 
ehk vembuvanana: ta on kaval, tark ja 
vallatu loom, kes rikub häid käitumis-
tavasid, petab ning saab ka ise petta. 

Preeriahunt on üldjuhul positiivne 
kangelane, talle on omistatud inim-
likke omadusi. Ta kord varastab päi-
kese, kord tule ning seejärel õpe-
tab inimestele tule kasutust, läheneb 
naistele ja sooritab muidki vigureid, 
kuid enamik koioti vempudest lõpeb 
mingi äpardusega. Usuti, et koiott oli 
esimene ravitseja ning hiljem ka ars-
tide suunaja.

Indiaani rahva navaho mütoloo-
gias on koiott peale tembutamise ka 
armastuse, sõja ja jahinduse jumalus, 
samuti maagia looja. Loomismüütide 
järgi on koiotti peetud isegi maailma 
ja esimeste inimeste loojaks. Mõnel 
Põhja-Ameerika hõimul on koiott 
tootemloom, keda austatakse. Usuti, 
et hõimurahvas võib temast pärineda, 
mistõttu on usulistel põhjustel keela-
tud koiotte jahtida.

Aastal 1911 kirja pandud lugu 
koiotist kõlab järgmiselt: „Koiotile 
anti pärast sügisest saagikoristust 
häid maisiseemneid. Kuid selle ase-
mel et neid tulevase istutamise jaoks 
säästa, sõi ta peaaegu kogu maisi 
ära. Kui suvine vihmasadu lõpuks 
tuli, oli ta unustanud ette valmista-
da head põllumaad. Lõpuks viskas 
ta seemned tühermaale. Kogu kas-
vuaja jooksul magas koiott rahulik-
ku und. Ta ei õppinud õigeid laule, et 
laulda maisile, kui see kasvas. Teades, 
et ta pidi laulma maisile, mõtles ta 
ise välja suvalise laulu. See oli kole. 
Kõigest hoolimata kasvas mais ikka-
gi. Aga taimest ei kasvanud mais, sest 
ta ei olnud kunagi kuulnud maisilau-

le. Tühermaale kasvas teine taim: see 
oli Ban Wiw-ga ehk metsik tubakas, 
mida tuntakse ka koiotitubakana“ [1].

Liblikaid tuule käes ei püüa. Esimese 
liblikate ööpüügi Metsikus Läänes 
võtsime ette Mojave kõrbes äärmi-
selt tugeva õhtu- ja öötuulega. Telk 
oli tugevasti kinnitatud, peale tava-
päraste telginööride ja metallvaiade 
ka suurte kividega. Ometi laperdas 
see tuules, nagu tahaks kohe lendu 
tõusta. Tormise öö tagajärjed selgusid 
hommikusel ülevaatusel: uhiuus telk 
oli kohe esimesel ööl saanud kõvas-
ti kannatada, olles mõnest kinnitus-
kohast katki rebenenud.

Kõrbetes ja mägedes puhub õhtuti 
üsna tugev tuul, mis päikeseloojangu 
järel tavaliselt suunda muudab. See 
muutus on seotud päevaste soojade 
ning õhtuste ja öiste jahedate õhuvoo-
lude liikumisega. Liblikapüüniseid 
paigaldades tuleb osata seda asja-
olu arvestada. Isegi liblikate meelis-
biotoobis tuule kätte asetatud püüni-
sed jäävad tavaliselt tühjaks. 

Eriti hästi oskab õigeid püünise-
paiku valida Ripa. Tema tunneb suu-
repäraselt liblikate bioloogiat ning 
kujutab ette, kuidas nad käituksid, 
kus lendaksid, millise teekonna valik-
sid ning kuhu maanduksid. See toi-
mib!
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Üks suurim liblikas, keda Metsiku Lääne ekspeditsioonil kohtasime, oli paabusilm
lane Hyalophora columbia. Hogi kanjon, Kaba Creeki org, Utah
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Kari uurimisobjektiks ole-
vad pisikesed tõmmukoilased (sgk 
Scythrididae) on laialt levinud kogu 
maakeral. Oleme neid kohanud nii 
Kesk-Aasias, Kaug-Idas, Lõuna-
Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas. 

Meie Põhja-Ameerika ekspedit-
siooni käigus õnnestus Karil leida ligi 
nelisada tõmmukoilast umbes kahe-
kümne viiest liigist. Praegu me veel 
ei tea, kui palju on nende seas varem 
teadusele tundmata liike. Nimelt on 
suurel hulgal USA teadusasutus-
te entomoloogilistel leidudel DNA 
triipkood, kuid leide ei ole ametlikult 
nõuetekohaselt kirjeldatud. 

DNA triipkoodi meetod lubab 
DNA lühikeste geenimarkerite järgi 
määrata organismi kuuluvuse konk-
reetse taksoni hulka, kuid ei võimalda 
senise klassifikatsiooni raames koos-
tada fülogeneetilist puud. Selle asja-
olu tõttu võtab leitud liikide määra-
mine märksa rohkem aega: keerukam 
on välja selgitada, kas oleme leidnud 
varem kirjeldamata liigi või mitte. 
Kari arvates võib meie avastatud või-
malike uute liikide kirjeldamine sel-
listes oludes kesta aastaid.

Kõrbepallid tulnukate maandumis
paigas Area  51. Kõrbepalliks ehk 
ogamaltsaks (Salsola sp.) nimetatak-
se kõrbes või stepis kasvavaid tai-
mepõõsaid, mis küpsedes murduvad 
tuule tõttu varrest lahti ning rulluvad 
maapinnal üle lageda maa. Nõnda 
levitavad nad oma seemneid. Üks 
kõrbepalli emastaim suudab toota 
mitukümmend tuhat, mõnede and-
mete järgi koguni kuni kakssada viis-
kümmend tuhat seemet! 

Heal lapsel on mitu nime, nõnda 
ka sellel taimel. Ameerikas öeldak-
se ogamaltsa kohta Russian Thistle 
ehk vene karuohakas, aga ka vene 
takjas. Samuti võib kohata nimetust 
Tumbling Tumbleweed, mis võiks 
eesti keelde tõlgituna kõlada kui vee-
rev kõrbepall või rulluv veerpall. 

Kõrbepall on siin kandis tul-
nukas ehk võõrliik: ta on Euraasia 
päritolu. Taim on Ameerikasse 
Lõuna-Dakotasse sisse toodud 
1873.–1874.  aastal Venemaalt koos 
linaseemnetega. Esimene kirja-

lik teade uue, seni teadmata taime-
liigi kohta pärineb Lõuna-Dakotast 
1880.  aasta oktoobrist. Juba kümne 
aasta pärast kirjutati, et „tülikas umb-
rohi on muutunud .. teatud paigus 
niivõrd jõuliseks, .. et paljud farmerid 
on pidanud kodu jätma“ [3: 126]. 

Üheksateistkümnenda sajan-
di lõpuks oli ogamalts juba levinud 
kuueteistkümnes Ameerika osariigis 
ja kolmeteistkümnes Kanada provint-
sis: see ala hõlmab rohkem kui kahe 
Eesti suuruse territooriumi. Näiteks 
Nevada tuumapolügoonil oli ta esi-

mene taim, kes hakkas alal pärast 
tuumakatsetusi kasvama. Ameerika 
Ühendriikide, Venemaa, Usbekistani 
ja Türgi teadlased otsivad nüüd koos 
kõrbepalli looduslikke vaenlasi, lib-
likaröövikuid, mardikaid ja seeni, et 
nende abil ogamaltsa levikut piirata. 

Kõrbepall on tänu Clint Eastwoodi 
vesternitele muutunud hulkurlu-
se ning kõrbestunud, mahajäetud ja 
inimtühja Metsiku Lääne sümboliks. 
Praegusel ajal on kõrbepall levinud 
ka Austraalias, Lõuna-Aafrikas ja 
Argentinas [3, 5].

Kõrbepall ehk ogamalts (Salsola sp.) on PõhjaAmeerikas võõrliik, kes toodi sisse 
19. sajandi teisel poolel ning hakkas kohe jõudsalt levima

Area 51 piirkonnas savikõrbes kohatud 
süsiklane (Blaps sp.) võttis meid nähes 
kaitsepositsiooni

Kindral Shermani hiidsekvoia ehk 
mammutipuu on suurima tüve
mahuga (1487 kuupmeetrit) täna
päeval säilinud puu ja üks suurimaid 
elusorganisme maakeral. Pildil on ka 
reisiseltskonna liige Ripa
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Paljude kõrbe- ja poolkõrbe roht-
taimede küpsetel seemnetel on tera-
vad servad ja konksud, mille abil nad 
kinnituvad loomade külge ning saa-
vad niiviisi levida. Torkivad ogakesed 
hõõrusid väga valusasti meiegi nahka. 
Iga natukese aja tagant tuli jalatseid, 
sokke ja pükse puhastada sadadest 
kinnitunud seemnetest. Veel suurem 
nuhtlus oli puhastada habrast libli-
kavõrku, mille külge seemned end 
samuti haakisid.

Kohtumine mammutipuudega. 
Hiidsekvoia ehk mammutipuu 
(Sequoiadendron giganteum) on 
Põhja-Ameerikas Hilis-Juurast ja 
Vara-Kriidist (160–140  mln  a tagasi) 
tänapäevani säilinud igihaljas okas-
puu. Nüüdisajal elav vanim hiidsek-
voia on umbes 3500-aastane, kuid 
arvatakse, et vanimad hiidsekvoiad on 
siin elanud koguni 4500–5000 aasta 
vanuseks. Paraku on paljud vanad 
võimsad puud viimase 100–150 aasta 
jooksul maha raiutud. 

California osariigis Sekvoia rah-
vuspargis kasvav Kindral Shermani 
(General Sherman) nime kandev 
hiidsekvoia on praegu säilinud puu-
dest kõige suurema tüvemahuga 
(1487  kuupmeetrit), kuuludes selle 
poolest maakera suurimate elusorga-
nismide hulka. Selle puu kõrgus ula-
tub 84 meetrini.

Hiidsekvoia on levinud Californias 
1400–2200 meetri kõrgusel Sierra 
Nevada mäestikus. Puuliik on huvitav 
mitmes mõttes. Näiteks on tulekah-
jud talle peaaegu hädavajalikud. Need 
aitavad hiidsekvoia käbidel avaneda, 
põlengujärgsel tuhamineraalidega 
küllastunud pinnasel saavad seemned 
aga jõudsalt idaneda. Pealegi puhas-
tab tuli maapinda konkureerivatest 
taimedest, mahalangenud puutüve-
dest ja okstest ning puukahjuritest. 
Mammutipuud kaitseb tule eest paks 
koor ja kõrgel asetsev võra, kahjur-
putukate ja seente eest aga parkaine-
rikas puit. 

Hiidsekvoia seemnetel aitab ava-
neda peale tulekahjude veel siklas-
te sugukonda kuuluv sekvoia sikk 
(Phymatodes nitidus), kes muneb 
käbidele ning kelle vastsed uuristavad 

käbi kattesoomuseid. Selle tõttu kat-
keb kattesoomuste veevarustus ja kui 
käbi on kuivanud, langevad seemned 
maapinnale. 

Samuti aitab seemneid avada 
Douglasi orav (Tamiasciurus doug-
lasii), kes närib nooremate käbide 
kattesoomuseid ning selle käigus lan-
gevad nii mõnedki seemned maa-
pinnale. 

Hiidsekvoiat on võimalik kasva-
tada ka Eestis. Ta kasvab kohevatel 
lubja rikastel muldadel ja talub lühi-
kest aega kuni 20–25-kraadist külma. 
Ent pinnapealse juurestiku tõttu on 
hiidsekvoia nooremas eas tundlik tal-
lamise suhtes.

Peale hiidsekvoia arvatakse maail-

ma vanimate puude hulka California 
Valgemägede (White Mountains) igi-
mänd (Pinus longaeva), kelle vanus 
on hinnanguliselt veidi alla 4800 
aasta, kuid võib ulatuda ka üle 5000 
aasta. 

Mojave kõrb ja Surmaorg. Põhiosa 
Mojave kõrbest asub California ja 
Nevada osariigi lõunapoolses piir-
konnas, hõlmates ka väikese osa 
Utah’ edelanurgast ja Arizona loode-
osast. Nime on kõrb saanud seal elava 
mohave indiaanihõimu järgi. 

Mojave kõrb on piiristatud põhi-
liselt puutaolise lühilehise tääklii-
lia (Yucca brevifolia) leviku järgi. 
Kõrbemaastik on siin üsna mitme-

Lühilehine tääkliilia (Yucca brevifolia) Joshua Tree rahvuspargis Mojave kõrbes

Kõrbemaastiku taimestikku kuuluvad mõistagi kaktused, mis iseäranis õitsemise 
ajal pilku köidavad. Pildil on õitsev Echinocereus engelmannii 
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kesine: leidub eri kõrgusega madalaid 
mägesid ja orge, samuti soolajärvi ja 
soolakuid. 

Loomadest oleme Mojave kõrbes 
ja ümbruskonnas kohanud must saba-
hirve, koiotti ja kõrbe-sooküülikut, 
taimedest jäi silma peale kauni lühile-
hise tääkliilia ka kaks liiki madalakas-
vulisi tääkliiliaid, samuti mitut liiki 
kaktused ning kadakas.

Mojave kõrbes asub kurikuulus 
Surmaorg (Death Valley). Tegu on 
nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerika 
madalaima paigaga: madalaim punkt 
jääb 85,5  meetrit allapoole merepin-
da. Mojave kõrb on Põhja-Ameerika 
kõige kuumem paik: siin on mõõ-
detud maailma kõrgeim õhutempe-
ratuur 56,7 °C ning maailma kõr-
geim loodusliku maapinna tempera-
tuur 93,9 °C. Meie ekspeditsiooni ajal 
küündis seal õhutemperatuur kõigest 
42 soojakraadini, sest Surmaorus oli 
alles kevad. Üksiti on see paik Põhja-
Ameerika kõige kuivem koht: all orus 
tuleb aastas vaid 40–50  mm sade-
meid.

Tasub teada, et 40–50-kraadine 
õhukuumus võib paljudele elusorga-
nismidele mõjuda surmavalt, mistõt-
tu on kohalikel liikidel omad kohastu-
mused. Põhiline on siin kõrbelooma-
de aktiivne ränne jahedamatesse pai-
kadesse. Mõni liik, näiteks mardika-
liste sugukonda kuuluv kõrbe süsikla-
ne (prk Tenebrionidae) peidab ennast 
palavamal ajal liiva sisse. 

Kuumuse tõttu on kesised lood vee 
ja niiskusega, seepärast on hädavaja-
lik kohastuda kuivusega. Paljud tai-
med ja loomad, kaasa arvatud putu-
kad, sisalikud ja maod, koguvad niis-
kust öösiti: päeva ja öö suure tem-
peratuurierinevuse tõttu hakkab siis 
õhus leiduv väheldane niiskus kon-
denseeruma veetilkadeks.

Mõistagi on Surmaorus rohkesti 
põnevaid kohti. Üks neist, Zabriskie 
Point, Amargosa aheliku (Amargosa 
Range) osa, asub piirkonna ida-
osas. Erosiooni toimel kujundatud 
Zabriskie Pointi künkad on tähele-
panuväärsed värvinüansside poolest: 
iseäranis lummav on vaatepilt õhtu- 
ja hommikutundidel, kui päike loo-
jub või tõuseb. Paik on saanud nime 
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Reisikiri

Surmaorus asub kuivanud Manly järv, mille põhja katab kivistunud soolamuda
segu. Vesi katab seda ala vaid kevaditi või tugeva vihma järel 

Zabriskie Pointi maastikud on tuntud oma sakiliste „kaljude“ poolest. Siia tullakse just 
päikesetõusude ja loojangute ajal, kui valgusemäng pakub väga lummavaid vaateid

Suures kanjonis märkasime kivisuslikut (Otospermophilus variegatus, ka Citellus 
variegatus), kes elutseb järskudel nõlvadel ja kaljulõhedes 
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poola päritolu ameerika ärimehe ning 
Pacific Coast Boraxi ettevõte asepre-
sidendi ja peamänedžeri Christian 
Brevoort Zabriskie auks. Ettevõte 
tegutses 20.  sajandi alguses, kaevan-
dades Surmaorus peamiselt boorak-
sit. Sellega täidetud vagunid veeti 
sealt kaheksateistkümne muula ja 
paari hobusega Mojave kõrbe kaudu 
lähima raudteeni, mis jäi 266 km kau-
gusele. 

See Surmaoru piirkond on saanud 
maailmakuulsaks tänu Michelangelo 
Antonioni 1970.  aastal valminud fil-
mile „Zabriskie Point“. Vaatasin seda 
kassatulu mõttes läbikukkunud filmi 
oma tudengipõlves 1980. aastate algu-
ses Tartu ülikooli filmiklubis. Film 
Ameerika üliõpilaste protestidest ja 
hipiliikumisest, kahe noore armu-
loost Surmaorus Pink Floydi muusika 
saatel jättis hinge sügava mulje. Pärast 
mullust käiku Surmaorgu ja Zabriskie 
Pointi tekkis soov filmi uuesti vaada-
ta, nüüd juba teise pilguga.

Geoloogiline ime: Suur kanjon. 
Suur kanjon andis meile hea ülevaa-
te emakese Maa geoloogiast. Tegu on 
ühe maailma suurima loodusobjekti-
ga, mis on kujunenud vee uuristava 
toime tõttu. Siinset maastikku ei ole 
vorminud liustik, nagu võiks oletada. 
Midagi samalaadset, kuid tunduvalt 
väiksemas mõõtmes, oleme näinud 
Kasahstani Šarõni ehk Tšarõni jõeoru 
kanjonis. 

Suure kanjoni kujunemislugu on 
ühtaegu Colorado jõe ajalugu. Just 
Colorado jõevee uuristav toime mil-
jonite aastate jooksul ning maakera 
geoloogilised protsessid on määra-
nud selle maastiku suurvormi tekke 
kulu. 

Colorado jõgi on umbes 60  mil-
jonit aastat vana. Kahe litosfää-
ri hiigelploki ehk laamade kokku-
põrke tõttu kerkis üles Kaljumäestik 
ja koos sellega tõusis Colorado jõe-
sängi piirkond. Platoo kerge algas 
Hilis-Kriidis umbes 75 miljonit aas-
tat tagasi. Sääraste võimsate protses-
side mõjul muutis toonane ürg jõgi 
suunda, muutus ka jõesängi kalla-
kus ja jõevoolu kiirus. Nõnda hak-
kas vooluvesi üha intensiivselt oma 

sängi uuristama, kujundades miljoni-
te aastate jooksul erakordselt võim-
sa ja sügava Suure kanjoni ning veel 
mitu väiksemat kanjonit [4].

Enne 19.  sajandi keskpaika käi-
sid Suurt kanjonit uudistamas vaid 
üksikud eurooplased ning piirkond 
oli põhiliselt teada ainult kohalikele 
indiaanlastele. 19.  sajandi teisel poo-
lel korraldati sellesse piirkonda aga 
mitu uurimisretke. 

1857.  aastal võttis USA armee 
Joseph Christmas Ivesi juhatusel ette 
ekspeditsiooni Colorado jõe suud-
messe California lahes. Ivesi ülesan-
ne oli reisida just selleks retkeks ehi-
tatud aurulaevaga Explorer mööda 
Coloradot üles nii kaugele kui võima-
lik. 1858. aasta algul oli ta sunnitud 
laevast loobuma praeguse Hooveri 
paisu asukoha lähedal. Seejärel jõu-
dis ekspeditsioonirühm jalgsi lääne-
poolsesse Suure kanjoni piirkonda 
Diamond Creeki läheduses. 

Ives on hiljem öelnud: „Viimati uuri-
tud piirkond [Grand Canyon] on mui-
dugi täiesti väärtusetu. Piirkonda pää-
seb ainult lõunast ning pärast kohale-
jõudmist ei ole seal midagi muud teha 

kui ainult lahkuda. Meie valgete mees-
kond oli esimene ja ilma kahtluseta 
ka viimane, kes külastas seda kasutut 
piirkonda. Tundub, et looduse poolt 
on määratud, et Colorado jõge tema 
üksildasel ja majesteetlikul teekonnal 
kunagi ei häirita“ [2].

Ivesi ekspeditsioonist võttis osa ka 
Põhja-Ameerika geoloogia pioneer 
John Strong Newberry. Ta kirjeldas 
esimesena kanjonit kui „kõige hiil-
gavamat kihiliste kaljude paljandit .. 
maailmas“. Newberry sai Suure kan-
joni piirkonnast esimese geoloogilise 
puursüdamiku, milles ta kirjeldas pal-
jusid kivimikihte. Geoloog märkis, et 
„kanjon ja selle ümbruskonna maas-
tik oli ulatusliku vee uuristava toime 
ja erosiooni tagajärg“.

1869. aastal läbis paadiga Colorado 
jõe Suure kanjoni Rocky Mountaini 
piirkonnas ambitsioonikas uurija ja 
geoloog John Wesley Powell. Tema 
oli selle piirkonna innukas populari-
seerija ning esimene mees, kes läbis 
Colorado jõe selle kogupikkuses.

1870. aastate lõpus uuris Colorado 
platood ning Suure kanjoni geoloo-
giat Ameerika geoloog ja sõjaväe-
ohvitser Clarence Edward Dutton. Ta 
avaldas 1882. aastal raamatu „Tertiary 
history of the Grand Cańon district“, 
mille on illustreerinud geoloog ja loo-
duseuurija William Henry Holmes. 
See teos on üks kaunimaid kirjuti-
si Colorado platoo ja Suure kanjoni 
maastikust. Raamatu leiab ka interne-
tist aadressil archive.org/details/ter-
tiaryhistoryo00dutt/page/n11. 

1.  Green, Rayna; Fernandez, Melanie 1999. 
Encyclopaedia of Native North America: 
1–213.

2.  Ives, Joseph Christmas 1861. Report upon 
the Colorado River of the West, explored 
in 1857 and 1858 by Lieutenant Joseph C. 
Ives. Washington.

3.  Johnson, George 2013. Umbrohi vallu-
tas Lääne. – National Geographic 27 (12): 
116–131.

4.  Price, Greer L. 1999. Grand Canyon 
Geology. Grand Canyon Association: 1–61.

5.  Stark, Milt 2000. A Flower-Watcher’s Guide 
to Wildflowers of the Western Mojave 
Desert with Emphasis on Uses by Native 
Americans: 1–160.

Aleksander Pototski (1958) on bioloog, 
õppejõud ning Eesti lepidopteroloogide 
seltsi asutajaliige ja juhatuse esimees. 
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Uurimisreisid Suure kanjoni piirkonda 
said hoo sisse 19. sajandi teisel poolel. 
Geoloog ja sõjaväeohvitser Clarence 
Edward Dutton ning kunstiandega 
looduseuurija William Henry Holmes 
üllitasid oma ekspeditsiooni põhjal 
1882. aastal raamatu, kust leiab paik
konna kohta sisukat teavet ja ilusaid 
joonistusi  

Enne 19. sajandi 
keskpaika käisid 
suurt kanjonit 

uudistamas vaid üksikud 
eurooplased.
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Luubi all
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Planeet Maa on bakterite valitseda. Nad on siin olnud aega
de algusest saadik ja tõenäoliselt on nad siin ka siis, kui 
meid, inimesi, enam pole. Mis kõige naljakam, bakterite
le meeldib olla hulgakesi koos, samamoodi kui rakud loo
made kudedes. See komme oli neil juba ammu enne hulk
raksete loomade teket ehk meie evolutsiooniliini ilmumist. 

Riho Teras

Kui tihti me mõtleme bakte-
ritele? Arvan, et mitte eriti 
sageli. Vast kõige rohkem siis, 

kui tervis on läinud käest ära. Nohust 
lirtsuv nina ja köhast ragisevad kop-
sud võiks bakterite olemasolu meelde 
tuletada, meediastaar on aga nn liha-
sööjabakter: väike, õudne ja ebameel-
div. Siiski pole baktereid vaja karta, 
sest meil on neid elamiseks vaja ning 
ainult tühine osa bakteritest on ini-

mesele ohtlikud. Enamik baktereid on 
meile tundmatud.

Me elame õigupoolest bakterite 
pilves: neid on õhus, mullas, vees, ini-
meste peal ja inimeste sees. Neid on 
kõikjal. Me oleme kohanenud nende-
ga elama, ilma nendeta me ei saakski 
hakkama. Nad kaitsevad meid, aita-
vad omastada toitaineid, sünteesivad 
meile vitamiine ja nende abil saab 
valmis nii mõnigi meie lemmiktoidu-
aine. Ent bakteritele oleme enamasti 
lihtsalt mööbel või siis vahel ka toit.

Planeedil Maa on rohkem bak-
tereid kui tähti universumis. 
Arvutuslikult peaks Maal olema 1030 
bakterit [4], samal ajal kui universu-
mis olevat umbes 1022 kuni 1024 tähte 
[7]. Maagiline arv, sest just tähtede 
jagu baktereid (1023) elab inimkon-
na peal ja sees. Kummatigi ei saagi 
aru, mis olevus see inimene on, kas 
eukarüoot või kogum baktereid. Alles 
hiljuti arvati, et inimeses on rohkem 
bakterirakke kui inimrakke, kuid uue-
mad arvutused on seda suhet kallu-
tanud inimrakkude kasuks. Iga euka-
rüootse raku kohta on inimeses üks 
bakterirakk [4]. Inimesel on bakte-
rid koondunud peamiselt jämesoolde, 
nahale ja suuõõnde – sinna, kus bak-
teritele leidub rohkelt toitu. 

Siiski, arvestades biomassi, on pla-
needi Maa valitsejateks taimed, enne-
kõike maismaal elavad puud. Nendes 
olev süsinik hõlmab kolmveerandi 
kogu biosfääri biomassist. Bakterid 
on teisel kohal, hõlmates umbes küm-
nendiku planeedi Maa biomassist. 
Taimed ja bakterid kokku annavad 
95% Maa biomassist; loomade, seal-
hulgas inimese osa on tühine [1].

Maismaad valitsevad taimed ja 

Bakterite planeet – 
biokile planeet

Mis muudab kivid vees ajapikku libedaks? Õige vastus on biokile
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ookeane algloomad, kuid enamik 
baktereid asub hoopiski ookeani põh-
jas ja maakoore ülakihis. Täpsemalt, 
ookeanipõhja pinnases kuni kilo-
meetri sügavusel ning maismaapin-
nases kuni viie kilomeetri sügavu-
sel [1, 4]. Umbes kolm korda vähem 
baktereid elab ookeani vabas veeki-
his, sada korda vähem kogu mais-
maa põhjavees, tuhat korda vähem 
kõigis taimedes kokku ning miljon 
korda vähem loomades. Bakterid ela-
vad atmosfääris kuni 75 km kõrgusel, 
kuid võrreldes bakterite üldarvuga on 
neid seal tühine osa (umbes 107 korda 
vähem kui pinnases) [4]. 

Biokile (biofilm), bakterite pea
mine eluvorm. Enamik baktereid ei 
ela üksinda vedelikes ringi hulpides, 
nagu tavaliselt ette kujutatakse. Laias 
laastus ainult kümnendik bakteri-
test elab planktiliselt (biokileväliselt), 
kuid ülejäänud 9/10 elab hulgakesi 
koos biokiles. Nii on lihtsam, sood-
sam ja ehk ka lõbusam, sest bakterid 
suhtlevad omavahel. 

Biokile on bakterite paikne elu-
vorm, mis areneb välja olenevalt 
keskkonnatingimustest ja bakteri lii-
gist. Tihti võrreldakse biokile struk-
tuuri linnaga. Mõlemal on kõrghoo-
ned elamiseks, tänavad transpordi 
tarbeks ning neil on enam-vähem 
kindel piir. Tudengid armastavad võr-
relda biokilet ühiselamuga: bakterid 
kihiti koos nagu ühiselamus. 

Samas, biokile areng ja struktuur 
sõltub nii bakteriliigist kui keskkon-
natingimustest, kus bakter asub. 
Sama liik võib olenevalt keskkonnast 
moodustada erisuguse biokile ning 
samas keskkonnas võib liikide biokile 
olla erinev [3].

Biokile tekkis umbes samal ajal 
kui elu Maal, umbes 3,4–3,7 miljardit 
aastat tagasi. Täpse aja üle, millal elu 
Maal tekkis, vaieldakse tänini. Kuid 
ehk polegi täpne aeg nii oluline, vaid 
hoopiski see, et esimene elukas Maal 
oli prokarüoot, ja biokiles elamine 
tekkis üsna samal ajal. Biokile andis 
bakteritele turvalise, suhteliselt sta-
biilse elukeskkonna, kus nad olid võr-
reldes planktiliste rakkudega paremi-
ni kaitstud keskkonnamuutuste eest 

[8, 11, 13]. Ning seda seniajani. 
Biokile mõju tervele planeedi-

le on olnud ja on praegugi meele-
tult suur. Ainuüksi fotosünteesivad 

bakterid vabastasid algelises biokiles 
atmosfääri hapnikku, mis oli Maale 
nii geoloogilises kui ka bioloogili-
ses mõttes pöördumatu tähtsuse-

KINNITUMINE MIKROKOLOONIA TEKE

Biokile areng

KÜPS BIOKILE LAGUNEMINE

Biokilega kaetud puulehed voolavas vees. Biokilel on aineringes tähtis roll, sest 
bakterid suudavad elusaine jäänuseid kiirelt lagundada. Biokilet kasutatakse bio
puhastites, kus biotiigis ujuvatel mattidel kasvavad taimed. Taimejuurtele tekib 
biokile, mis aitab vett puhastada lämmastiku ja fosforiühenditest
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ga. Inimühiskonnas nähakse biokilet 
tavaliselt probleemina, eriti meditsii-
nis. Tõsi, on pakutud, et biokile põh-
justab ainuüksi USA meditsiinis aas-
tas kahju 94 miljardi dollari eest ning 
kroonilised infektsioonid põhjusta-
vad kuni pool miljonit surmajuhtu 
[11, 14]. 

Biokilet iseloomustab rakuväline 
maatriks, mis seob bakterid kitina 
tombuks kokku. Maatriks võib koos-
neda nii polüsahhariididest, valku-
dest kui ka DNA-st. Rasvhapped 
on maatriksis haruldased. Biokile 
moodustub tavaliselt tahkele pinna-
le, kuid võib tekkida ka vedeliku ja 
õhu piirpinnale või paikneda agre-
geerunud bakterite kogumina vede-
likus või õhus. Biokiles on tavaliselt 
mitu bakteriliiki koos või koosneb 
see lausa bakterite, vetikate ja algloo-
made segapudrust.

Biokile arengu võib jagada nel
jaks etapiks: kinnitumine, mikro-
koloonia teke, küpse biokile kuju-
nemine ja biokile lagunemine. Kõik 
infektsioonid, jahutussüsteemide 
ummistused ja toidu saastumine 
saavad alguse bakteri kinnitumisest 
mingisugusele pinnale. Mida kare-
dam on pind, seda paremini bakte-
rid sellele kinnituvad. Eriti oluline 
on see implantaatide paigaldami-
sel inimese kehasse, sest ainult ühe 
bakteri kinnitumine implantaadile 
võib aluse panna uuele biofilmile ja 
põhjustada kroonilist infektsiooni. 

Seniajani otsitakse materjali, mille-
le bakterid ei kinnituks või kinni-
tuks halvasti. Seega, kõik algab kin-
nitumisest.

Kinnitumine võib toimuda kahte 
moodi: mittespetsiifiliselt või spetsii-
filiselt, kasutades retseptori ja ligandi 
seostumist. Näiteks inimese tuntud 
soolebakter Escherichia coli seob end 
sooles nn Fim-piilide abil mannoosi 
külge. Kui soolestikurakkude pinnal 
pole mannoosijääke, siis on bakteri 
kinnitumine niru [12].

Vahel tekitab elu kohanemine olu-
dega hämmastavat nutikust. Imetajad 
püüavad bakteritest vabaneda vedeli-
ke ja pooltahke aine liigutamise abil. 
Näiteks vere liikumine veresoontes, 
pisarate voolamine, sülje liikumine 
suuõõnes, peristaltika soolestikus ja 
isegi urineerimine puhastab koepin-
dasid bakteritest. Vedelike liikumine 
tahkel pinnal või tahkete pindade lii-
kumine üksteise peal tekitab nihke-
pinge, mille abil tõmmatakse bakterid 
kudede küljest lahti ning väljutatakse 
kehast. Veresoontel olevad bakterid 
kistakse verre, kus nad on immuun-
süsteemi rakkudele paremini kätte-
saadavad. 

Ent kummalisel kombel on E. coli’l 
vaja inimrakkudele kinnitumiseks 
justnimelt nihkepinget, mille abil 
bakter piltlikult öeldes saab aru, et 
on keskkonnas, kus toitained pidevalt 
liiguvad. Kui vedelikud või pooltahke 
aine epiteelkoe suhtes ei liigu, siis ei 
jää bakter epiteelile kinni [12].

Imetaja immuunsüsteemi rakud 
makrofaagid, mis söövad baktereid, 
kasutavad bakterite kinnitumis-
strateegiat ära. Kui makrofaag avas-
tab veresoontes E.  coli, siis ta esitleb 
bakterile mannoosijääke ning sikutab 
pisut oma kulendit, et bakter kinni-
tuks tugevamini tema külge. Seejärel 
kisub makrofaag bakteri epiteelirak-
kudelt lahti, sopistades kulendi bak-
teri „kõhu“ alla ning rebides katki 
Fim-piilide ja mannoosi ühenduse. 
Järgneb pidulik lõuna [9]. 

Mittespetsiifiline kinnitumine toi-
mub tavaliselt kogu raku pinnaga 
ning sel juhul pole kindlaid marke-
reid, millele bakter kinnituks. Näiteks 
bakterid, mille pind on hüdrofoobne 
(vett tõrjuv), kinnituvad igale hüd-
rofoobsele pinnale ja vastupidi, hüd-
rofiilse (veelembese) pinnaga bak-
ter kinnitub hüdrofiilsele pinnale. 
Hüdrofoobse pinnaga rakk ei kipu 
kinnituma hüdrofiilsele pinnale, sest 
tõukejõud ei lase tal luua pinnaga 
kontakti. 

Kuid bakterid on äärmiselt paind-
likud otsima igasuguseid võimalusi. 
Vajaduse korral leidub valdavalt hüd-
rofoobsete bakterite populatsioonis 
ikka mõni rakk, mille pind on hüd-
rofiilne ning mis on suuteline kinni-
tuma ja moodustama biokile hüdro-
fiilsel pinnal. Samuti on bakterid või-
melised väga kiiresti oma rakupinna 
omadusi muutma ja kinnituma pea-
aegu igale poole [2, 6]. Seetõttu on 
äärmiselt keeruline leida materjali, 
millele bakter ei kinnituks.

Luubi all

Bakterid Pseudomonas putida poolvedelas söötmes (vasakul pildil on nad värvitud helendava membraanivärviga). Tavaliselt 
liiguvad bakterid sellises söötmes viburite abil edasi ega moodusta liitunud kogumikke. Siin pildil on aga geneetiliselt 
muundatud bakteriliin, millel bakteripinna liimvalkude geen on pandud tavalisest rohkem ekspresseeruma. Seetõttu on osa 
baktereid kleepunud üksteise külge: hakanud looma biokilet
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Kinnitunud bakter hakkab pinnal 
jagunema ning paneb aluse mik
rokolooniale, millest areneb küps 
biokile. Selles etapis tekib biokile 
maatriks, luues bakterite ümber sta-
biilse keskkonna, mis aitab üle elada 
ebasoodsaid tingimusi, nagu kuivus, 
antibiootikumid, immuunsüsteemi 
rünnak jms. Või vastupidi, biokile 
hoiab baktereid soodsates oludes, kui 
toitainete juurdevool on pidev. 

Küpset biokilet iseloomustab spet-
siifiline struktuur, mille saavutami-
seks kutsub mõni bakteriliik esile 
osa biokiles olevate rakkude surma. 
Näiteks inimese haigustekitaja 
Pseudomonas aeruginosa hästi struk-
tureeritud seenekujulise biokile aren-
guks on vaja, et osa baktereid sureks 
ja vabastaks DNA keskkonda, mida 
kasutatakse uute rakkude kleepimi-
seks olemasolevale biokilele [3].

Küps biokile on peapõhjus, miks 

kroonilised infektsioonid alluvad hal-
vasti ravile. Esiteks moodustavad bio-
kile pealmised kihid kaitsva kilbi, mis 
takistab ravimite, esmajoones anti-
biootikumide difundeerumist bioki-
le süvakihtidesse. Teiseks on bioki-
le süvakihtides osa baktereid meta-
boolses soikeseisundis, mille tõttu ei 
pruugi antibiootikumid neile mõju-
dagi. 

Selline tavaline antibiootikum 
nagu penitsilliin paneb metaboolselt 
aktiivsed bakterid saluudina plahva-
tama, kuid soikeolekus bakteritele 
ei mõju. Bakteri kestas on peptido-
glükaanikiht, mis hoiab raudvõrguna 
bakterit koos ega lase raku sise rõhul 
teda lõhki ajada. Selleks et bakter 
saaks kasvada ning jaguneda, on tal 
vaja seda võrku pidevalt ümber teha. 
Penitsilliin takistab peptidoglükaani-
kihti modifitseerivaid ensüüme nii, 
et raudvõrk küll lõigatakse katki, kuid 

uued ühendused jäävad kinni joot-
mata, mille tagajärjel bakter lõhkeb. 
Metaboolses unes viibivad bakterid ei 
pea aga peptidoglükaanikihti modi-
fitseerima, sest nad ei kasva, ning see-
tõttu penitsilliin neile ei mõju. Seega, 
biokiles on alati baktereid, mille vastu 
antibiootikumid on võimetud. Uue 
biokile tekkimiseks piisab ühest ellu 
jäänud bakterist [15].

Biokile võib laguneda kahel moel: 
bakterid vabanevad küpsest biokilest 
välistegurite mõjul, tavaliselt tükkide 
rebenemisega, või algatavad bakterid 
ise biokile lagunemise. Kui bakteri-
populatsioonile tervikuna on biokile 
kasulik, siis üksikbakterile on biokile 
lõks. Biokile süvakihtides jäävad bak-
terid nälga ja peavad kannatama jääk-
ainete kuhjumise all [3].

Mõnikord „otsustavad“ bakterid 
biokilest jalga lasta. Seda on eriti 

Rohkelt lihtsasti seeditavat suhkrut toidus paneb hambabakterid rõõmust ruiga
ma. Biokiles saavad ülekaalu happeid tekitavad bakterid, mille moto on „Söö ruttu, 
karu tuleb!“. Sellised bakterid lagundavad lihtsuhkrud kiiresti hapeteks, mis oma
korda lagundavad hambaid. Eriti tugev ja pikka aega hammastel olnud biokile 
mineraliseerub ning seda nimetatakse hambakiviks. Ülemisel pildil on hambakivi 
põhjustatud igemepõletik, alumisel samad hambad pärast ravi

Mõisteid
Eukarüoot on päristuum-
ne organism. Tema raku DNA 
asub tuumas, mis on tsütoplas-
mast membraani abil eraldatud. 
Kõik Maa elusolendid jaotatakse 
kolme suurde rühma: bakterid, 
arhed ja eukarüoodid. Bakterid 
ja arhed on prokarüoodid ehk 
eeltuumsed, neil pole tuuma 
ning DNA on membraaniga tsü-
toplasmast eraldamata. 

Hüdrofoobne aine ei lahus-
tu vees. Hüdrofoobsed ained 
on näiteks õli, bensiin ja rasvad. 
Hüdrofiilne aine lahustub vees. 
Sellised on näiteks lauasool ja suh-
kur. Ka vesi ise on hüdrofiilne. Kui 
segada kokku õli ja vesi, siis need 
ei segune, sest nende ainete mole-
kulid tõukavad üksteist eemale.

Piili on bakteri valguline 
jätke, mis ulatub rakust välja. 
Piilid on lühemad kui viburid. 
Piilisid on väga erisuguseid; nad 
osalevad mitmesugustes protses-
sides, nagu liikumine, konjugat-
sioon, kinnitumine, kaitse jm.
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ilmekalt kirjeldatud kosmopoliitse 
levikuga bakteri Pseudomonas putida 
puhul laborioludes. See bakter on nn 
hea bakter, mis koloniseerib taime-
juuri ja kaitseb taimi haigustekitajate 
eest. Kui toitu on külluses, moodus-
tab P. putida väga kiiresti biokile. Ent 
niipea, kui toitainete hulk keskkon-
nas hakkab vähenema, lasevad bakte-
rid biokilest jalga, otsimaks paremaid 
jahimaid [10]. 

Naerata, sul on ilus biokile! Lapsena 
õpetatakse meid hambaid pesema, 
muidu sööb bakter hambasse augu. 
Kaariest tekitavad tõesti bakterid 
ning lääne kultuuriruumis tuleb ham-
baid hoolega pesta. 

Kuid ega me hambapesu järel suud 
bakterivabaks saa. Iga inimese suuõõs 
on koduks umbes paarisajale bakteri-
liigile, mis moodustavad hammaste-
le biokile üsna kohe, kui oleme ham-
bad puhtaks nühkinud. Esmalt jäävad 
hammastele kinni süljevalgud ja see-
järel kinnituvad süljevalkudele esime-
sed biokile bakterid. Nendele oma-
korda uued bakterid ja lõpuks on meil 
hammastel korralik mõnus struktu-
reeritud biokile, mis – üks kahest 
– kas kaitseb hambaid või hoopiski 
söövitab sinna auke [5].

Bakterite elu on lihtne: nad ei 
varja, et nende elu ülim eesmärk 
on ennast paksuks süüa. Ehk teisi-
sõnu, võimalikult kiiresti kasvatada 
biomassi, et oleks, mille abil jagune-
da. Kui pidada silmas kõiki baktereid, 
siis nad on äärmiselt nutikad süntee-
sima biomassi peaaegu eimillestki. 
Nad on võimelised isegi kõhugaasist 
energiat saama, ent kui keskkonnas 
vedeleb n-ö lihtsaid suhkruid, nagu 
sahharoos või glükoos, siis bakterid 
eelistavad neid. 

Kui mõelda nüüd suhkrurikastele 
jookidele, ükskõik, kas sinna on suhk-
rut lisatud või mitte, siis pidev suhk-
rulahuse juurdevool biokilele paneb 
bakterid rõõmust ruigama. Sest 
lahustunud kujul kergesti omastata-
vad süsinikuallikad pääsevad hõlpsas-
ti biokile kanalite kaudu bakteriteni. 
Biokiles saavad ülekaalu happeid teki-
tavad bakterid, mille moto on „Söö 
ruttu, karu tuleb!“. Sellised bakterid 
lagundavad lihtsuhkrud kiiresti hape-
teks, mis omakorda lagundavad ham-
baid. Seega, magusate jookide joomi-
ne on parim, mida teha hambaauke 
tekitavate bakterite heaks.

Kuigi biokilet on uuritud juba eel-
mise sajandi lõpust alates, on prae-
guseks ikka veel liiga vähe teada bio-

kile arengu ja seda mõjutavate tegu-
rite kohta. Just bakterite mitmekesi-
sus ja biokile arengu paindlikkus on 
põhjus, miks ikka veel napib tead-
misi bakterite ürgse eluviisi kohta – 
biokile pole täna see, mis eile. Aga 
teadmisi on hädasti vaja, et soodus-
tada nii meditsiini, põllumajandust, 
toiduainetööstust kui ka inimeste 
igapäevaelu. 
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Luubi all

arhed 
1029; 7 Gt

bakterid 
1030; 70 Gt

taimed (peamiselt puud) 
1013; 450 Gt

loomad
1021; 2 Gt

seened
1027; 12 Gt

algloomad
1027; 4 Gt

Prokarüoodid
Arvukus ja biomass kokku:
1030; 77 Gt

Eukarüoodid
Arvukus ja biomass kokku:
1027; 468 Gt

Elusorganismide arvukus ja biomass Maal [1, 4]. 

Biomassi poolest 
valitsevad Maad puud, 
teisel kohal on bakterid



101 Eesti looduspaika
Indrek Rohtmets. Toimetanud Eha 
Kõrge, kujundanud Mari Kaljuste. 
Varrak, 2019. 215 lk

Sarja „101 Eesti ...“ kahekümne 
viiendas raamatus on esitatud 
bioloogi ja literaadi, Horisondi 

kauase peatoimetaja, kodumaa loo-
duse ja kultuuriloo teejuhi Indrek 
Rohtmetsa valik Eesti paikadest, mis 
on talle südamelähedased mälestus-
te kaudu. „Mõnikord on meenutused 
ilusamad ja eredamad kui kunagi-
ne tegelikkus, aga selline see inime-
ne juba on. Ilusat ilusamaks mõtelda 
pole ju mingi patt!“ (lk 9)

See ei ole käsiraamat ega 
matkajuht, aga ometi loodab autor, 
et kirjutatu ergutab lugejat mõtlema 
nende kaunite looduspaikade peale, 
kus me kodumaa taeva all olema 
tundnud ennast siia kuuluvana ja 
kuhu tahaksime kunagi tagasi tulla, 
et mälestusi värskendada.

Kirjeldatud looduspaigad asuvad 
üsna ühtlaselt üle Eesti, alates Alam-
Pedjast ja lõpetades Üügu pangaga. 
Sinna vahele mahuvad näiteks Peetri 
jõe paljandid, Iisaku-tagused kriivad, 
Kurõsuu, Tagamõisa poolsaar, 
Otepää Pühajärv ja Vilsandi majaka 
ots. 101. looduspaik on aga koduõu.

„Ükskõik kui palju sa ka looduses 
ringi rändad, saad eri paikadega 
lihtsalt tuttavaks või koguni sõbraks, 
koduõuega kasvad aga kokku. [---] 
Koduõu võib olla see looduspaik, 
kus inimene saab loodusega oluliselt 
lähemalt kokku kui looma- või 
botaanikaaias. Andku nende aedade 
pidajad mulle andeks, minu eesmärk 
on rääkida vahetust kogemusest. 

Koduõuel toimuvat jälgides võib 
kasvada ka huvi looduse vastu ja just 
huvi on see, mis lähendab. 

Viimastel aastatel on paljude 
suvekodude raamaturiiulitele ilmu-
nud mitmesugused määrajad. Vähe-
sed õpivad looduseuurijaks, aga kui 
keegi on teinud esimese sammu ja 
selgitanud raamatu abil omal käel välja, 
kes see punase kurgualusega väike lind 
hekis hüppab, siis on see tõsine samm 
ka looduse väärtustamise ja hoidmise 
poole. Seega, koduõu võib olla vägagi 
hinnaline looduspaik“ (lk 211).

Heinikud
Kuulo Kalamees ja Vello Liiv. 
Toimetanud Kalle Hein, Irja Saar, Ilmar 
Anvelt. „Eesti elurikkus“ 3. Küljendanud 
Eesti Loodusfoto. TÜ loodusmuuseum 
ja botaanikaaed, 2019. 158 lk

Sarja „Eesti elurikkus“ kolmas 
raamat sisaldab Eestist leitud 
kindla molekulaarse määran-

guga 43 heinikuliigi originaalkirjel-
dusi, värvipilte, andmeid ökoloogia 
ja seente leviku kohta. Samuti tutvus-
tatakse siin lühidalt tekstina veel 22 
liiki, kes võiksid Eestis leiduda. 

Määramistabelid on eesti ja inglise 
keeles ning iga liigi kohta on ka pikem 
ingliskeelne tutvustus. Lühemalt kir-
jeldatakse heinikute ehitust, ökoloo-
giat ja söödavust ning peale registri 
on teoses põhjalik oskussõnastik.

Monograafia autorid on heinikuid 
ja üldse Eesti seenestikku uurinud 
üle poole sajandi. Tasub märkida, 
et seente ja eoste fotodel on juures 
fungaariumi eksemplari number: 
pildistatud isendid on jäädvustatud 
säilikutena teaduskogudes.

Raamatu kirjastamist ja trükkimist 
on rahastanud Eesti sihtkapital 
Kanadas Toronto mükoloogiaseltsi 
liikme ja kauaaegse esimehe Vello 
Sootsi vahendusel. Teost saab osta TÜ 
loodusmuuseumist ja botaanikaaiast 
15 euroga. 

Sarjas „Eesti elurikkus“ on varem 
ilmunud „Riisikad“ (2011) ja „Tarnad“ 
(2016).

Rahutu meri. Autobiograafia
Inno Salasoo. Saatesõna kirjutanud 
Mare Kõiva. Kujundanud Triin Liira. 
Eesti kirjandusmuuseum, EKM teadus
kirjastus, 2019. 381 lk

Botaaniku ja keemiadokto-
ri, eestluse hoidja Austraalias 
Inno Salasoo autobiograa-

fia on varasema mälestusteraamatu 
„Viiskümmend aastat vastu tahtmist 
välismaal“ (1994) omanäoline süven-
dus ja edasiarendus, milles autor 
heidab halastamatu avameelsusega 
valgust ka oma elutee seni varjatud 
sündmustele.

Salasoode perekonna juured on 
Eestis, siin möödus ka autori lapsepõlv 
ja kooliaeg. 1944.  aasta sõjakeeris viis 
pere algul Saksamaale, seejärel uue 
migratsioonilainega Austraaliasse. 
Auto biograafia on värvikas lugu autori 
elust teadlase, samal ajal ka harukordselt 
tegusa ja mitmekülgselt loomingulise 
isiksuse ning suure pere isana. 

Teos pakub rikkalikku uurimis- 
ja mõtlemismaterjali, see on vahetu 
tunnistus inimlikest valikutest, 
vastutusest, suhtumisest, armastusest. 
Raamatu esitlus oli autori osavõtul 
6.  septembril Tartus Inno Salasoo 
90. sünnipäeval. 

OKTOOBER 2019   EEsti LOODUs                    59|779| 

Raamatud



60             EEsti LOODUs  OKTOOBER 2019

Kliima

Millal lõpeb sügis ja algab hilissügis? Kas vananaistesuvi oli 
juba ära või alles tuleb? Paraku on kindel selgus ainult ast
ronoomiliste aastaaegadega: nende algus on kirjas minuti
pealt ja seda saab alati kalendrist järele vaadata.

Ain Kallis 

Oktoobrikuus on ilmateadla-
sed eristanud õige mitut kli-
maatilist aastaaega: sügist 

ja hilissügist. Nõnda saab sügiseks 
pidada aega, kui ööpäeva keskmine 
õhutemperatuur langeb püsivalt alla 
13 soojakraadi. Keskmiselt algab see 
Eestis 6.  septembril ja kestab umbes 
seitse nädalat. Klimaatiline sügis 
algab sisemaal märksa varem kui ran-
nikul. 

Hilissügis algab siis, kui taimede 
kasvuperiood lakkab ja ööpäeva kesk-
mine õhutemperatuur langeb püsivalt 
alla viie soojakraadi. Siis tuleb märksa 
sagedamini ette lauspilviseid ja vih-

maseid päevi ning öökülmi. Hilissügis 
algab meil keskmiselt 25.  oktoob-
ril, Mandri-Eestis kuni nädala jagu 
varem ja rannikul hiljem. 

Mõnikord ei taha suvine soojus 
kuidagi lahkuda. Näiteks arvutati 
2005.  aastal hiliseimaks suve lõpuks 
ja sügise alguseks Ristnas 13.  oktoo-
ber [1].

Rahvapärased nimetused aasta
aja kohta. Eriti palju rahvapäraseid 
nimetusi on pandud ilmade poolest 
segasele ajale sügisel, kui saabub uus 
soojade ilmade periood. Euroopas 
on neist kindlasti kõige tuntum nn 
vananaistesuvi, Põhja-Ameerikas aga 
indiaani suvi. Mis on sääraste kum-

maliste nimetuse taga?
Vananaistesuvi tulenevat Saksa-

maalt (Altweibersommer). Vanas kee-
lepruugis tähendanud sõna weiben 
kudumist: hilissügisel õhus lenda-
vad kastes pärlendavad härmalõngad 
(ämblike niidid) meenutavad vane-
mate daamide pikki halle juukseid. 
Muide, härmaniitidesse sattumine 
toovat naisterahvastele õnne: armu-
mise, pulmaloori. 

Saksa mõju on ilmselt kandunud 
ka mujale: seda suveliiki kutsutak-
se Venemaal babje leto, Poolas babie 
lato, Hollandis oudewijvenzomer, rää-
kimata Eestist. Kuna slaavi baba ei 
tähenda mitte ainult jämedakõlalist 
„eite“, vaid ka „vanaema“ (nt baba 
Njura), on seda sügisest aega sage-
li tõlgitud vanaemasuvena. Sestap 
on meil seda jätkusuve selgitatud ka 
nõnda: „Vananaistesuvi on rahulik, 
soe ja hellitav, nagu hea vanaema. Ei 
paugu, on malbe ja mahe“.

|780|  

Segased lood vananaistesuvega

Vananaistesuveks saame pidada sügisel naasvat suviselt sooja ja kuiva aega. Kindlasti peab sellele eelnema ehe sügisilma
periood kõleda vihma, tuule ja jahedusega
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Muide, Baierimaal on kasutu-
sel isegi Ähnlsummer (vanaisasuvi), 
Šveitsis aga märksa nukratoonilisem 
Witwensömmerli ehk leskede suvi.

Geofüüsik Heino Toominga arva-
tes nimetati seda aega Eestis vana-
naistesuveks seetõttu, et hilissügisel 
tuli vanematel naistel ära teha ripakile 
jäänud põllutööd.

Teine sedalaadi suve nimetus on 
seotud majandusliku olukorraga: fat-
tigmanssommar ’vaese mehe suvi’ 
Rootsis, циганско лято ’mustlas-
te suvi’ Bulgaarias ja Makedoonias. 
Sellise nimetuse põhjus seostub arva-
musega, et hilissügisesed head ilmad 
võimaldasid vaestel teha põldudel 
järelkoristust.

Seotus pühakute nimepäevadega. 
Kui soe ajajärk satub 29.  septemb-
ri ehk mihklipäeva või 10.  novemb-
ri ehk mardipäeva kanti, siis on pal-
judes maades kutsutud seda aega 
nende peaingli või pühaku „väi-
keseks suveks“: veranillo de San 
Miguel või veranillo de San Martin 
Hispaanias,  sint-michielszomer 
Hollandis, Soomes aga Pärttylin 
pikkukesä (Pärtli väikesuvi) või ka 
ruska aika (pruunide lehtede aeg). 
Rootsis on sügise keskel tagasi tul-
nud suve nimetatud Birgitta suveks 
ehk brittsommar’iks (püha Birgitta 
päev on 7. oktoober).  

Isevärki on Põhja-Ameerikas 
levinud „indiaani suve“ (Indian 
Summer) tekkelugu. Nimetuse poo-
lest võiks seda pidada vabalt Indiale 
omaseks aastaajaks, sest Ameerika 
indiaanlasi kutsuti varem „korrekt-
selt“ ikka „punasteks indialasteks“ 
(Red Indians). Aga säärane terminite 
muutus on juba tollele maale omane 
(indiaanlased eelistavad olla pigem 
põlisameeriklased). Igal juhul ei ole 
siin Indiaga midagi pistmist.

Indiaani suveks kutsusid Euroopast 
tulnud uusasunikud aega hilissügisel, 
kui punanahad koristasid vilja (üks 
teooria): saagikoristus olnud põhili-
selt indiaani naiste töö, mehed käi-
sid sel ajal jahil. Esimest korda kasu-
tas terminit farmer Michel Guillaume 
Jean de Crèvecœur 1778.  aastal kir-
jas, kus nimetas indiaani suveks lühi-

kest soojemat perioodi pärast esimesi 
öökülmi ja enne lume tulekut. 

Millal saabub Eestisse vananaiste
suvi? Kunagi korraldas SL Õhtuleht 
küsitluse, mille järgi 45% vastajaist 
arvas, et vananaistesuvi saabub sep-
tembris, 31% meelest oktoobris, 2% 

arvates novembris ja suisa 21% oli 
seda meelt, et isegi detsembris. Seega 
peavad mõned vananaistesuveks aega 
augustist kasvõi detsembrini, peaasi 
et on soe ja lund maha ei tule. 

Õigupoolest tuleks soojade ilmade 
püsimist ka septembris pidada endi-
selt klimaatiliseks suveks. Kui aga 
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Aasta jaotatakse loodusnähtuste 
põhjal aastaaegadeks 

Astronoomilised aastaajad 
on perioodid, mille eralda-
jateks on pööripäevad, täp-

semini kevadine võrdpäevsus, suvi-
ne päikeseseisak, sügisene võrd-
päevsus ja talvine päikeseseisak.

Meteoroloogilised ehk kalend-
rilised aastaajad on neli põhiaas-
taaega, mis tähistavad kokkulep-
pelisi aastaaegade piire täiskuude 
kaupa. Selline arvestus lihtsustab 
aastaaegadest kokkuvõtete tege-
mist. Näiteks on meteoroloogili-
ne talv põhjapoolkeral detsembrist 
kuni veebruari lõpuni, kevad väl-
tab märtsist kuni mai lõpuni, suvi 
on juuni, juuli ja august ning sügis 

september, oktoober ja november. 
Klimaatilisi aastaaegu arvesta-

takse õhutemperatuuri püsivamate 
muutuste järgi. Neile on iseloomu-
likud kindlad sesoonsed muutused 
nii ilmastikus kui ka looduskesk-
konnas tervikuna. Eestis eristatakse 
kaheksa klimaatilist aastaaega: nelja 
põhiaastaaega (kevad, suvi, sügis, 
talv) ning nelja üleminekuaastaae-
ga (kevadtalv, varakevad, hilissügis 
ja eeltalv). 

Fenoloogilisi aastaaegu erista-
takse ilmastiku ja taimede iseära-
suste järgi, kasutades kokkuleppe-
lisi piire fenoloogiliste sündmuste 
(fenofaaside) alusel. 
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ÕHUTEMPERATUUR (0C)

Kaunist vananaistesuve saime nautida näiteks mullu oktoobris, mil suve tõi meile 
tagasi suur kõrgrõhkkond Viktor. Läänemere maades valitses siis väga soe õhu
mass, kus oktoobri keskel kerkis päeval õhutemperatuur 20 kraadi kanti
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Kliima
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öökülmadega jaheda perioodi järel 
saabuvad uuesti selged soojad ja kui-
vad päevad (kuigi jahedate öödega), 
võiks säärast aega nimetada klassika-
liseks vananaistesuveks, kui soovite. 

Olen päri Tartumaa ilmatarga 
Vadim Želniniga, kellele see ilma-
tüübi nimetus sugugi ei meeldinud. 
Kümmekond aastat tagasi tegin ette-
paneku kutsuda selliseid perioode, 
kus septembri lõpul ja oktoobri algul 
pöörduvad tagasi soojad päikeselised 
ilmad, vahelduvalt vanadaamide või 
-härrade suveks. Ennetamaks femi-
nistide proteste. 

Muide, 1989.  aastal pöördus 
üks 77-aastane daam Saksamaal 
Darmstadtis seetõttu kohtusse pro-
testiga: tegu olevat soolise diskri-
mineerimisega. Kaebus lükati taga-
si põhjendusega, et selline aastaaja-
nimetus on olnud kasutusel juba üle 
sajandi.

Vananaistesuvede klimatoloogia. 
Klassikalisi jätkusuvesid on meil ette 
tulnud võrdlemisi sageli. Näiteks 

2006.  aastal kestis selline uus soe 
aeg septembri lõpul ja oktoobri algul 
tervelt tosin päeva. Enne seda aega 
olid ööd olnud hallased ning väga 
külmad. 

Ameerikas peaks „tõeline“ indiaani 
suvi üldiselt aktsepteeritud arusaama 
järgi olema selline, kus pärast sügisest 
pööripäeva ning külma aega kestavad 
päevased temperatuurimaksimumid 
üle 21 ºC vähemalt nädala jagu.

Lähiminevikus on Eestis väga 
kenad vananaistesuved olnud näiteks 
1999., 2000., 2005. ja 2018.  aastal. 
Mullu sügisel tõi suve tagasi Viktor. 
Sellist nime kandis Ida-Euroopas või-
must võtnud suur kõrgrõhkkond, mis 
ilmapolitseinikuna hoidis jahedad ja 
niisked Atlandi tsüklonid siit kandist 

kaugemal. Teaduslikumalt väljendu-
des oli tegu blokeeriva antitsükloniga, 
mille mõjul valitses Läänemere maa-
des väga soe õhumass, kus oktoobri 
keskel kerkisid päevased soojamaksi-
mumid üle 20 kraadi (vt joonist).

Kui tänavu peaks meie maile saa-
buma oodatud taassuvi, siis selle 
korraldajaiks on naisenimede-
ga kõrgrõhkkonnad Hanneke, Inga 
või Jennifer. Muide, tulevaks aas-
taks on igaühel võimalus osta mõni 
(anti)tsükloni nimi: selle sooviga 
tuleb pöörduda Berliini vabaülikoo-
li meteoroloogiainstituudi poole (vt 
www.met.fu-berlin.de/wetterpate). 
Ainult et antitsüklonite nimed mak-
savad 299 eurot ja tsüklonite omad 
199 eurot; antitsükloneid ilmub 
Euroopa piirkonda aastas 50‒60, 
tsükloneid aga umbkaudu 150. 
1. Tarand, Andres; Jaagus, Jaak; Kallis, Ain 

2013. Eesti kliima minevikus ja tänapäeval. 
Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.

Ain Kallis (1942) on meteoroloog ja kli-
matoloog, Eesti keskkonnaagentuuri pea-
spetsialist.
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Kui aia ja põllutöödega aegsasti valmis saad, on aega nautida vananaistesuve. Töödega jänni jäänutel on sügisel naasev 
suvesoojus aga suisa taevane õnnistus. Nii et kõigil on sellest võita: olgu ta noor või vana, naine või mees

Mullu sügisel tõi 
suve tagasi Viktor. 
sellist nime kandis 

ida-Euroopas võimust võtnud 
suur kõrgrõhkkond.



OKTOOBER 2019   EEsti LOODUs                    63|783| 

Nuputa

C

D

E

A

B

Kutsume lahendama bioloogia- ja geograa�aolümpiaadidel 
olnud ülesandeid. Proovi järele, kas leiad neile õiged vastused!

    Juba kuus aastat on Eesti muldade hulgast 
    valitud välja aasta muld, mida lähemalt tutvus-
tatakse. Vii kokku mulla levikukaart mullatüübi 
pro�ilipildiga. 

1

1. Selisoo hüdroloogilised uuringud kaevandamise mõju selgitamiseks, 2009 – www.geoloogia.ut.ee/sites/default/�les/geoloogia/selisooaruanne2009.pdf
Küsimused on koostanud: 1. ja 3. küsimus TÜ geograa�aosakond, 2. küsimus rahvusvaheliste bioloogiaolümpiaadide ülesannete põhjal Sulev Kuuse 
(Eesti bioloogiaolümpiaadi žürii esimees)

Vastused: 1) A – 6, B – 5, C – 2, D – 4, E – 3, F – 1; 2) A – meioos I, B – mitoos ja meioos I, C – meioos I, D � meioos I ja II, E – mitoos, meioos I ja II; 3) A – 6, B – 5, C – 1
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      Maa-ameti aluskaardil ja 
      maapinna kõrgust kajastaval 
kaardil on kujutatud piirkonda, 
kus on pikka aega jälgitud põh-
javeetaseme muutusi. 
Joonisel on esitatud graa�kud 
kuue vaatluskoha põhja-
veetaseme muutuste kohta 
ajavahemikul 1968–2007 [1]. 
Milline graa�ku joon vastab 
kaardil A, B ja C-ga tähistatud 
vaatluskohale?

3

4 km

A. Kromatiidid jäävad tsentromeeride kaudu omavahel anafaasis 
ühendatuks

B. Protsessile eelneb DNA replikatsioon rakutsükli S-faasis

C. Homoloogiliste kromosoomide vahel toimub profaasis ristsiire

D. Protsessi tulemusena tekkivad rakud on haploidsed

E. Anafaasis liigub DNA raku vastaspoolustele kääviniitide abil

Mitoos Meioos I Meioos II

      Tabelis on toodud viis väidet 
      eukarüootse raku jagunemise kohta. 
Otsusta iga väite puhul (väited A–E), kas 
see kehtib mitoosi, meioosi esimese (I) või 
teise (II) jagunemise kohta. Tee plussmärk sel-
lesse tabeli lahtrisse, mille kohta käib väide. Väide 
võib kehtida ka mitme jagunemistüübi kohta.

2

F

Kh - paepealne
muld

M - madalsoo-
muld

LP - näivleetunud 
muld

L - leedemuld

R - rabamuldKo - leostunud 
muld

Kh - paepealne
muld

M - madalsoo-
muld

LP - näivleetunud 
muld

L - leedemuld

R - rabamuldKo - leostunud 
muld
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Mida sa näed, kui vaatad 
taimelehte? Vastuseid on 
ilmselt mitmesuguseid, 
sest teadupärast on ilu 
vaataja silmades. Professor 
Olevi Kull on sellele enda 
esitatud küsimusele vasta
nud: I think we best view it 
as a parcel of ocean kept 
alive in a dry atmosphe-
re [1]. Niisiis, ökofüsioloo
gi pilgu läbi võib taime
lehte vaadelda kui osakest 
ookeanist, mida hoitakse 
elusana Maa kuivas atmo
sfääris. 

Priit Kupper

Kuidas on aga võimalik, et 
lehe süsinikust struktuuri-
desse kammitsetud piisake 

„fotosünteesivast ürgookeanist“ ära 
ei kuiva? Siin on kaks põhimõttelist 
võimalust. Esiteks, vältida vee aurus-
tumist lehe pinnalt, ja teiseks, tagada 
lehe piisav veevarustus. Nagu sellest 
kirjatükist peagi selgub, ei ole esime-
ne variant teatud põhjustel just sobi-
vaim moodus vett kokku hoida. Kuid 
ka teisel juhul kaasneb hulk problee-
me. Vaatame kõigepealt, kuidas vesi 
taimedes liigub.

KUIDAS?
Suurem osa maismaataimi saab vett 
mullast, kust see siseneb esmalt juu-
rerakkude seina. Rakuseinast voolab 
vesi membraanides paiknevate vee-
kanalite kaudu taimeraku sisse või 
siis liigub edasi rakuseinas. Ühel või 
teisel moel jõuab vesi peagi ksülee-
mi. See, valdavalt elututest, soonteks 

ühinenud rakkudest koosnev taime-
kude kulgeb vee transpordi kiirtee-
na juurtest läbi tüvede ja okste, moo-
dustades viimaks lehtedes paikneva 
tiheda soonestiku. Lehes imbub vesi 
soontest taas rakuseintesse, aurustu-
des viimaks leherakkude vahele raku-
vaheruumidesse. Samuti liigub vesi 
lehe sisemise koe ehk mesofülli rak-
kude vahel ja sees. 

Kuidas saab aga veeaur lehest 
välja? Selleks avatakse väravad, s.o 
lehtede pinnal, sageli alaküljel paik-
nevad väikesed, paarikümne mikro-
meetrise läbimõõduga struktuurid 
– õhulõhed. Kuna veeaur ei pääse 
lehepinda katvast kutiikulast kuigi 
hästi läbi, siis toimub just õhulõhe-
de kaudu taime vee- ja gaasivahetus 
keskkonnaga. 

Kui õhulõhed on avatud ja lehte 
ümbritsev õhk ei ole veeauruga kül-
lastunud, siis liigub vesi veepotent-
siaali gradiendi tõttu katkematu 

voona läbi taime keha, aurustudes 
rakuseintest lehe „siseruumi“ ja sealt 
edasi atmosfääri. Teisisõnu, toimub 
transpiratsioon. Õhulõhede kaudu 
aurustumine tekitab taimede sees 
tõmbe, mis liigutab vett kogu tai-
mes. Enamgi veel, see tõmme jätkub 
ka mullas, nii et mullapoorides leiduv 
vesi voolab taimejuurte poole. Vee 
aurustumise tõmme tekitab taimede 
sees alarõhu, mis meie kliimavöötme 
puudes võib ulatuda –30 atmosfäärini, 
ent maailma kuivemates kasvukohta-
des kasvavatel taimedel võib olla isegi 
alla –100 atmosfääri. Mõistagi, kui 
alarõhk muutub väga suureks, võivad 
veesambad ksüleemi torudes katkeda 
(kavitatsioon), mistõttu voolab lehte-
desse vähem vett ning õhulõhed sul-
guvad osaliselt või täielikult. 

MIKS? 
Enamik vett, mille taim mullast imab, 
aurustub õhulõhede kaudu atmosfää-

Veevood taimedes 
ehk Jõed, mis voolavad taevasse

Lihaktaimed ehk sukulendid, näiteks agaav, koguvad öö jooksul oma paksudesse 
ja veerikastesse lehtedesse jahedust, päeval ei kuumene need seetõttu liiga kii
resti üles. Aurumisega ei saa nad end jahutada, sest pinnases napib vett 
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ri. Taime sisse jääb pidama ja aine-
vahetuses läheb kasutusele vaid mõni 
protsent mullast võetud veest. Kas 
see pole raiskamine? Miks ometi on 
vaja vett nii hullupööra palju lihtsalt 
õhku pumbata?

SÜSIHAPPEGAAS
Üks põhjus on see, et samal ajal kui 
veeaur õhulõhedest väljub, levib 
samade väravate kaudu taimelehte 
sisse fotosünteesiks vajalik süsihap-
pegaas. Fotosünteesil süsihappegaa-
sist loodud süsinikuühendid on tai-
merakkudele asendamatu energiaalli-
kas ja ehitusmaterjal. Lõviosa taime-
de biomassist hõlmab ju süsinik, mis 
ongi hangitud atmosfääri süsihappe-
gaasist. Sestap võib liialduseta öelda, 
et mets on tehtud õhust; muidugi on 
ehituseks vaja ka vett ja mineraaltoit-
aineid.

Niisiis hangib taim ehitusmaterjali 
vee kaotamise hinnaga, teisisõnu, vee-
kao ja fotosünteesi vahel on lõivsuhe. 
Seetõttu reguleerivad õhulõhede ava-
tust nii valguse ja süsihappegaasi hulk 
keskkonnas kui ka õhulõhe sulgrak-
kude ja nende kaasrakkude varusta-
tus veega. Üldjuhul lähevad õhulõhed 
rohkem lahti, kui valgust tuleb juur-
de, süsihappegaasi jääb vähemaks või 
veevarustus nõrgeneb – ning vastupi-
di. Juhul kui taim õhulõhed pikemaks 
ajaks sulgeb – näiteks kuna muld on 
liiga kuiv –, tekib taimel kiiresti süsi-
nikunälg. 

Ent miks pole evolutsiooni käigus 
moodustunud peale õhulõhede muid 
struktuure, mis võimaldaks vältida 

vee ja süsihappegaasi voogude „ris-
tumist lehe väravas“? Sel juhul pää-
seks taim ju ka lõivsuhtest veekao 
ja fotosünteesi vahel! Ja ometigi on 
maismaataimedel teadaolevalt kuju-
nenud ainult õhulõhed, mille kaudu 
liigub väliskeskkonna ja taime vahet 
nii veeaur kui ka kõik muud gaasid. 
See tõdemus viib paratamatult mõt-
tele, et taime läbiv transpiratsioo-
nivoog peab olema vajalik ka muul 
moel, mitte üksnes süsihappegaasi 
neelamise kõrvalnähtusena. 

TRANSPORT
Mõistagi, veevool on taimes ka täh-
tis transpordivahend. Nii nagu jõe-
vood kannavad endaga kaasa setteid 
ja hõljumit, kannab transpiratsiooni-
vool taimekudedesse laiali toitaineid. 
Iseäranis tähtis on selline transport 
suurtes taimedes, näiteks puudes, 
kus vee liikumisteekond võib ulatuda 
kümnetesse meetritesse. 

Vee kõige olulisem kandam on 
ilmselt mineraaltoitaineid, kuna need 
saavad liikuda juurtest lehtedesse 

Kuidas mõõta ksüleemivoolu, s.o puu tüve mööda üles voolava vee hulka? Üks 
võimalus on katta mullapind fooliumiga, et vesi ei auruks mullapinnalt, ning kaa

luda siis puud koos potiga mingi aja tagant. Kaalude vahe ongi veehulk, mis on 
selle aja jooksul lehtedelt aurunud ja seega ka tüve mööda üles voolanud. Ent 

märksa täpsema tulemuse saab ksüleemivoolu anduri abil. See riistapuu on pildil 
kinnitatud iga puu tüve ümber ja samuti kaetud fooliumiga. Tööpõhimõte on liht

ne: osa tüve vastu puutuvat anduri pinda köetakse tüvest paar kraadi soojemaks 
ning tüve mööda üles voolav vesi jahutab seda. Mida rohkem kulub elektrivoolu, 
et hoida anduri püsivat soojust, seda rohkem järelikult tüves vett voolab. Andurid 

võimaldavad ksüleemivoolu muutusi mõõta sekundi täpsusega ja hinnata kesk
konna (niiskuse, valguse, temperatuuri vm) muutuste mõju transpiratsioonile 

ning sealtkaudu ka õhulõhede avatusele, toitainete voole taimes, taimede kasvu
kiirusele, saagikusele, ökosüsteemi toimimisele jm 
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Transpiratsioonivoog 
puittaimes

Õhulõhed: 
nende kaudu 
aurub taimest 
välja vesi (trans-
piratsioon) 
ning siseneb 
süsihappe-
gaas. 
Aurumise 
tõttu taim 
jahtub.

Transpiratsioonivoo 
tõmme liigutab ka 
mulla vett ja toitai-
neid juurte poole. 
Vesi ja toitained sise-
nevad juurde eri kana-
leid pidi.

Taim väljutab osa foto-
sünteesil loodud süsi-
nikku mulda, et toita 
mikroobe, kes lagun-
davad orgaanilisi ai-
neid taimele sobivasse 
vormi.

Ksüleemivool: 
õhulõhedest aurustuv 
vesi tõmbab uut vett 
mööda ksüleemi ehk 
tüve keskosas asuvaid 
veetorusid ülespoole, 
vesi kannab endas toit-
aineid.
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üksnes tõusva veevooga. Kõige suu-
remates kogustes vajavad taimed kas-
vuks lämmastikku (N), millest pea-
miselt koosneb fotosünteesiv masi-
navärk. Lämmastikku leidub mullas 
mitmes vormis; nende omastatavus 
ja ainevahetus taimes ei ole ühesugu-
ne. Näiteks nitraatioone (NO3

-) võta-
vad taimed vastu muutmata kujul ja 
nende kontsentratsioon võib olla ksü-
leemimahlas küllaltki suur. Seevastu 
teist mullas väga levinud lämmastiku-
ühendit – ammooniumioone (NH4

+) 

– ksüleemimahlast ei leia. Nimelt 
võivad ammooniumioonid olla tai-
mele toksilised ning seotakse seetõt-
tu juurerakkudes kohe aminohapete 
koosseisu. Alles seejärel jõuavad saa-
dused ksüleemivoogu. 

Nagu öeldud, aitab transpiratsioo-
nivoog taimel tõmmata mullas lei-
duvat vett juurte poole. Ent kaugelt-
ki mitte kõik, mis mullavees sisal-
dub, ei pääse koos veega juurtes-
se. Vesi siseneb juurerakku sootuks 
teiste membraanis paiknevate vära-

vate kaudu kui mullavees leiduvad 
ioonid. Veekanalite ehk akvaporii-
nide kaudu pääsevad läbi taimeraku 
membraani veel vaid vähesed ained 
peale vee, näiteks süsihappegaas ja 
uurea. Teised ained, näiteks lämmas-
tikku sisaldavad ioonid (NH4

+, NO3
-), 

sisenevad juurerakku hoopis spet-
siifiliste valguliste struktuuride ehk 
transporterite abil. 

Kui palju ja mis ainete transporte-
reid raku membraanides leidub, ole-
neb taime liigist, kasvukohast, mullas 

Luubi all
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Artikli autor rutiinsel juurepesul ja pestud juurestik. Pesu eesmärk on saada teada puu juurestiku mass ning eri tüüpi juurte 
osakaal juurestikus. Tavaliselt kulub ühe katsetaime juurestiku pesuks üks tund kuni kuus tundi 
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Taimed mitte üksnes ei hangi mullast toitu, vaid jagavad ka omalt poolt toitu mullamikroobidele. Ja sugugi mitte vähe: 
fotosünteesil hangitud süsinikust võidakse mulda väljutada üle neljandiku! Vastutasuks süsiniku eest saab taim mineraal
aineid, mis vabanevad, kui mikroobid lagundavad mullas leiduvat orgaanilist ainet – taim ise seda lagundada ei suuda. Siin 
piltidel tehakse ettevalmistusi juurest vabaneva süsiniku ning juurtega omastatud lämmastiku hulga mõõtmiseks. Selleks on 
ettevaatlikult (arvukaid imijuure tippe säästes) puhastatud juur paigutatud toitelahuse ja peenete klaaskuulidega täidetud 
kolvi. Klaaskuulid toestavad juurt ja jäljendavad looduslikke olusid
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leiduvatest toitainetest ja taime enda 
vajadustest. Ehkki taim on osaliselt 
võimeline valima, mida ja kui palju ta 
mullast neelab, võib juhtuda, et vähem 
selektiivsed transporterid toovad tai-
merakkudesse ka sobimatuid aineid. 
Näiteks sooldunud muldadel on prob-
leem see, et naatriumi ioonid (Na+) lii-
guvad taimedesse kaaliumi või teiste 
leelismetallide kanalite ja transporte-
rite kaudu. Liiga palju naatriumi teeb 
aga taimedele liiga: põhjustab osmoot-
set stressi ja rikub valke.

Olukord osutub aga veel keerulise-
maks, kui võtame arvesse, et nii vett 
kui ka mineraaltoitaineid (sh läm-
mastikku, aga iseäranis fosforit) võta-
vad paljud taimed mükoriisa ehk 
seenjuure vahendusel. Mükoriisa osa-
lus taime varustamises varieerub jäl-
legi olenevalt nii taime liigist, vanu-
sest kui ka kasvukohast. 

JAHUTUS
Vee aurumist lehtedest kasutavad tai-
med ära ka enese jahutamiseks. Kuna 
veemolekulide vahel on vesinikside-
med, kulutab vee aurustumine palju 
energiat. Selle tõttu võib transpireeriv 
taimeleht jahtuda ümbritsevast õhust 
lausa mitu kraadi jahedamaks. Hea 
veevarustusega kõrbetaimedel võib 
transpireeriva ja mittetranspireeriva 
lehe temperatuuride vahe olla isegi 
üle 20 kraadi.

Tõenäoliselt on jahutus peapõh-
jus, miks iseäranis suurte ja suhteli-
selt õhukeste lehtedega taimi leidub 
palju just kuumades troopilistes vih-
mametsades. Kus vett on vähe käe-
pärast, seal rakendatakse tihti muid 
meetodeid. Lihaktaimed ehk suku-
lendid, näiteks kaktused, saavad abi 
vee suurest soojusmahtuvusest: öö 
jooksul kogutakse oma paksudesse 
ja veerikastesse vartesse ja lehtedes-
se jahedust, päeval ei kuumene need 
seetõttu liiga kiiresti üles. 

Miks on taimel vaja temperatuuri-
kõikumisi vee aurumise abil puhverda-
da? Nii nagu teistel elusolenditel, rikub 
kuumus ka taimede valke ja vähendab 
seeläbi fotosünteesi saagikust.

Niisiis peavad taimed vett 
õhku aurutama laias laastus kol-
mel põhjusel: selleks et lehtedesse 

pääseks süsihappegaas; et kanda 
taimes laiali toitaineid ja et end 
jahutada. 

ÖÖSEL
Eespool oli juttu, et õhulõhed reagee-
rivad valgusele. Tõepoolest, õhulõ-
hed avanevad varahommikul, tin-
gituna sinise valguse kvandienergia 
mõjust rakumembraanides paikneva-
tele prootonpumpadele. Mida kõrge-
male päike tõuseb ja kiirguse inten-
siivsus suureneb, seda rohkem lähe-
vad õhulõhed lahti. Valguse vähe-
nedes aga õhulõhed sulguvad. Päris 
pimedas võiksid õhulõhed olla täies-
ti suletud, sest fotosüntees ilma val-
guseta ei toimu ja süsihappegaasi ei 
vajata, samuti pole ööjaheduses tava-
liselt vaja end veelgi jahutada. 

Seega on taimedel viimaks öö saa-
budes tekkinud võimalus vett kokku 
hoida. Kas nad kasutavad seda võima-
lust? Selgub, et mitte alati. Paljud tai-
meliigid ei pruugi õhulõhesid sulgeda 
ka öösel. Miks? Selle kohta on teadla-
sed esitanud kümmekond oletust. 

Meie töörühma tulemuste põh-
jal võib küllaltki kindlalt väita, et 
öine transpiratsioonivoog soodustab 
lämmastiku omastamist puittaime-
del, mis on kohastunud kasvama niis-
ketes ja toitainevaestes kasvukohta-

des. Samuti on ilmnenud, et kiiremini 
kasvavatel liikidel on õhulõhed öösiti 
rohkem lahti.

Veel on oletatud, et õhulõhesid 
hoitakse öösel lahti selleks, et kohe 
pärast päikesetõusu saaks hakata kii-
resti fotosünteesima. Seda oletust 
pole otseselt suudetud kinnitada. 
Näib, et pigem kulub varahommikul 
aega fotosünteesi masinavärgi ärka-
miseks, ja õhulõhede järele pole tai-
mel tarvis oodata. 

Nii või teisiti, selleks et mõista, 
miks mingi taimeosa toimib täpselt 
nii, nagu ta toimib, tuleb pidada silmas 
taime kui tervikut. Just tervikuna on 
organismid evolutsioonis kujunenud 
ja nagu nägime õhulõhede näitel, või-
vad samad taimeosad olla kohastunud 
täitma korraga eri rolle. Kõiki neid 
rolle tuleb teadlasel korraga arvesse 
võtta, et taibata, mil moel mingi tai-
meosa toimimine on tema looduslikus 
keskkonnas optimaalne. 

Artikkel on valminud tänu Eesti tea-
dusfondi projektile PUT1350.

1. Oren, Ram; Kull, Kalevi; Noormets, Asko 
2008. Olevi Kull’s lifetime contribution to 
ecology. – Tree Physiology 28: 483–490.

Priit Kupper (1975) on taimede ökofü-
sioloogia vanemteadur Tartu ülikoolis.

|787| 

Taime peenjuur on mullast välja puhastatud ja asetatud kambrisse, kus mõõde
takse selle hingamist. Hoogsam hingamine iseloomustab juurte suuremat füsio
loogilist aktiivsust, selle põhjus võib olla ka suurenenud stress
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Loodusmaja

Gedy Matisen

Noored sammuvad õpeta-
ja järel kooli lähedal oleva 
jõe äärde. Neil on kaasas 

kahvad, kahlamispüksid, lusikad, 
valget värvi kausid, mõned Vernier’ 
andurid, LabQuesti andmekoguja, 
EcoLabi uurimiskohver ning mitu 
lamineeritud, veekindlat määramis-
tabelit. Vähemalt ühel õppuril on tas-
kus nutitelefon ning teisel käes kirju-
tusalus vaatluslehega. Mida on plaa-
nis looduses teha? Mille nimel on 
Eesti õpetajad juba kolmkümmend 
aastat innustanud noori koolitundide 
ajal õues õppima?

Kadrina keskkooli bioloogiaõpe-
taja Siret Pung võtab oma koge-
mused kokku nõnda: „Olen kolm-
kümmend aastat löönud kaasa 
Läänemere projekti aktiivses prak-

tilises tegevuses: tehes koos õpilas-
tega loodusvaatlusi, eriti jõe- ja ran-
nikuvaatluste ning õhu kvaliteedi 
programmides; osaledes koos õpi-
lastega konverentsidel ja laagrites 
ning väiksemates ühisprojektides 
nii Eestis kui ka piiri taga; suuna-
tes õpilasi osalema joonistusvõist-
lustel ja veebiviktoriinis. Meie koo-
lis oleme projekti tegevused sidu-
nud gümnaasiumiõpilaste keskkon-
naprojektide valikkursusega. Osalus 
Läänemere projektis on kindlasti 
avardanud õpilaste silmaringi, aren-
danud suhtlusoskusi ja parandanud 
keskkonnateadlikkust, suurendanud 
loodusarmastust, huvi looduses vii-
bimise vastu ning andnud edasi loo-
dushoidlikke väärtusi.“

Just sellised õpetajad veavad 
UNESCO ühendkoolide võrgustik-
ku, mis on alates 1953. aastast tegut-

senud rahu ja tasakaalu nimel maa-
ilmas. Et rohuliblet ei peetaks mitte 
inimese vaenlaseks, vaid abimeheks, 
ja et inimesed mõistaksid teiste elus-
olendite tähtsust keskkonnas. Praegu 
kuulub võrgustikku 181 riigi 11  000 
õppeasutust, mille õpilased, õpetajad 
ja koolijuhid usuvad, et tuleb väärtus-
tada üksikisiku panust loodushoidu ja 
arendada koostööd.

Läänemere projekt loodi Soomes
Üks UNESCO ühendkoolide jät-
kusuutlik loodushoidu, koostööd 
ja üksteisemõistmist taotlev võr-
gustik on Läänemere projekt, mis 
tänavu tähistab 30.  tegevusaas-
tat. Läänemere projekt (Baltic Sea 
Project, BSP) seisneb keskkonna-
hoidu väärtustavate Läänemere 
maade koolide võrgustikus, mille lõi 
1989.  aastal Soome UNESCO rah-
vuslik komisjon. 

Osalevad koolid annavad oma 
panuse, et õpilased mõistaksid seo-
seid looduskeskkonna probleemide ja 
sotsiaal-majanduslike tegurite vahel. 
Alles siis, kui seda on mõistetud, 

Loodusvaatlustest 
rahvusvahelise koostööni

UNESCO ühendkoolide õpilased ja õpetajad tänavu rahvusvahelises laagris Roostal. Eesti koolid on võrgustiku töös osalenud 
alates selle loomisest, kuid ametlikult liitus Eesti võrgustikuga 1992. aastal
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saab arendada koostööd ja otsida rah-
vusvahelisi lahendusi, saamaks jagu 
Läänemere keskkonnaprobleemidest.

Võib koguni sedastada, et tänini 
toimiv võrgustik osutabki sellele, kui 
keerukad on keskkonnaprobleemid 
ja kui kaua võtab aega keskkonna-
teadlikkuse suurendamine ühiskon-
nas. Ka ilmavaatluste andmeread on 
hakanud kliimamuutusi näitama alles 
30 aastat hiljem.

Edumeelse kooliprojekti toimimise 
tagavad riiklikud koordinaatorid, kes 
juhivad projekti tööd kõigis üheksas 
Läänemere-riigis, ja tegusad kooli-
õpetajad, kes innustavad õpilasi õues 
õppima. 

Alates 2012. aastast on Läänemere 
projekti loodusteaduslikud tegevu-
sed Eestis usaldatud Tartu loodus-
maja hoolde. UNESCO ühendkooli-
de võrgustiku tööd maailmahariduse 
valdkonnas koordineerib aga MTÜ 
Mondo, kellega Tartu loodusmaja 
teeb tihedat koostööd. 

Eestis toetavad võrgustiku tööd 
haridus- ja teadusministeerium, 
keskkonnaministeerium, välisminis-
teerium ja UNESCO rahvuslik komis-
jon. Koostööpartnereid on palju, neist 
kaugeimad asuvad Jaapanis, Ghanas 
ja Keenias. 

Siiski alustavad Läänemere projek-
ti koolid tegevust kohalikul tasandil, 
uurides oma kooliümbruse keskkon-
da. Selleks pakutakse koolidele või-
malust osaleda järgmistes rahvusva-
helistes programmides: lindude öko-
loogia, õhu ja vee kvaliteedi uurin-
gud, ranniku- ja jõevaatlus, keskkon-
namõõdistused ning fenoloogilised 
vaatlused. 

Igal programmil on riiklik prog-
rammijuht, kes annab nõu, kuidas 
teemat koolis lõimitult käsitleda.

Toon ühe näite Läänemere pro-
jekti jõevaatluste programmist, mille 
siht on esmalt saada ülevaade jõe 
geomorfoloogiast, teha tutvust zoo-
bentose ja veetaimedega ning uurida 
neile eluks sobiliku veekogu keemilist 
koostist, et saada aru, kuidas selline 
ökosüsteem toimib. 

Seejärel arutletakse koos õpeta-
ja või huviringi juhendajaga selle üle, 
milles avaldub veekogu hea seisund 

ning mis laadi inimtegevus halvendab 
vee-elustiku heaolu. 

Ühtlasi on võimalik luua mitme-
suguseid stsenaariume, kuidas tsel-
luloositehase rajamine või kliima 
soojenemine mõjutab üht või teist 
veeorganismi ja seeläbi toiduahe-
lat. Jõevaatluse loodusteaduslik sisu 
on kirjeldatud õpiraamatus „Rivers“, 
mille võib leida võrgustiku kodulehelt 
www.b-s-p.org/home/guides. 

Kui keegi soovib korraldada jõe-
teemalise õppepäeva, pakub tuge vee-
bileht maailmakool.ee, mille vahen-
dusel saab avardada silmaringi: lae-
nutada dokumentaalfilme ja kasuta-
da õppematerjale, mis selgitavad jõe-
vaatluste globaalset haaret. Praktiline 
uuring ajendab õpilasi pakkuma 
ideid, mida igaüks saaks teha, et vee-
kogude seisund paraneks, ning mis 
aitaks lahendada arengumaade ter-
vishoiu- ja hügieeniprobleeme. 

Veelgi enam, alates tänavusest 
sügisest on õpilastel võimalik jõe- 
ja linnuvaatlustel ning fenoloogilis-
tel vaatlustel kindlaks tehtud liigid 
kanda eElurikkuse infobaasi harras-
tusteaduse andmete hulka. Info saab 
sisestada Leguluse kasutajaliidese 
abil; nüüdseks on loodud kolm sises-
tusvormi just UNESCO ühendkooli-
de Läänemere projekti võrgustikuga 
liitunud koolidele. 

Programm ergutab koole 
koos tegutsema
Et osalus loodusvaatluste program-
mis ei piirduks üksnes põgusa eduela-
musega, pakub UNESCO ühendkoo-
lide võrgustik mitut võimalust vahe-
tada oma vaatlustulemusi ja koge-
musi teiste koolidega nii Eestis kui 
ka välismaal. Eesmärk on ju lahenda-
da Läänemere keskkonnaprobleeme 
ning teadupärast saab suurt muret 
leevendada vaid koostöös.

Arendamaks koostööd, korralda-
takse õpilastele ja õpetajatele igal aas-
tal konverentse, teaduslaagreid, uuri-
mistööde võistlusi, maailmanädala 
kampaaniaid, rollimänge ÜRO töö 
kohta, Läänemere veebiviktoriine, 
mille kümme parimat saavad võima-
luse osaleda loodusteadlase töövarju-
päeval, suvekoole, süvaõppekursusi, 
seminare, õppereise ja noortevahetu-
si ning luuakse mitmesuguseid õppe-
materjale. 

Näiteks avaldasime Läänemere 
projekti kogemuste põhjal hilju-
ti kogumiku, mis kajastab praktilisi 
töid küll ainult osaliselt, kuid võimal-
dab õpetajatel üht-teist kohe kooli-
tunnis kasutusele võtta. Kogumiku 
saab endale alla laadida Läänemere 
projekti kodulehelt (bsp.teec.ee/) tea-
bematerjalide alt. Peale selle saavad 
kõik koolid, olenemata sellest, kas 
nad kuuluvad võrgustikku või mitte, 
osa võtta Läänemere veebiviktorii-
nist, mis tänavu kestab 1.  oktoobrist 
kuni 31. novembrini (bsp.teec.ee/vee-
biviktoriin).

Kogu ühendkoolide võrgustiku 
tegevus aitab kujundada kaheksat 
üldpädevust, mis on seatud sihiks 
Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riik-
likes õppekavades, ning jagada maa-
ilmakodanikuharidust ja teadmisi, 
mis toetavad inimõiguste järgimist 
ja kestlikku arengut. Aga ilma tegu-
sate õpetajate, huvi tundvate õpilas-
te ja visiooniga koolijuhtideta ei oleks 
meie võrgustikul kandepinda, sest 
haridus on kõige alus.

Seepärast ootame Eesti hariduse 
infosüsteemis registreeritud haridus-
asutusi projektiga liituma, et ka uuel 
aastal alustavad õpilased saaksid ise 
kogeda, kuidas UNESCO ühendkoo-
lide Läänemere projekt nende kooli-
elu muudab. Ja pidage meeles, et täh-
tis on iga lible!

Lisainfot saab Läänemere projek-
ti koordinaatorilt Gedy Matisenilt 
(gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee) 
või UNESCO ühendkoolide koordi-
naatorilt Viktoria Rudenkolt (vikto-
ria.rudenko@mondo.org.ee). 

Gedy Matisen (1988) on Tartu loodus-
maja rahvusvaheliste suhete koordinaator.

Alates 2012. 
aastast on 
Läänemere projekti 

loodusteaduslikud tegevused 
Eestis usaldatud tartu 
loodusmaja hoolde. 
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Panin tähele

Väikesed kärbsed asusid 
meie maakodu ründama 
10.  augusti paiku. Sumisesid 

parvedena päikesepoolsel küljel, tun-
gisid majja. Neid oli parves tuhandeid 
ja nad tegid lausa kuuldavat sumi-
nat. Mürgitasime maja mitu korda ja 
pihustasime mürki ka aknaraamide-
le väljastpoolt. Pühkisime siis laibad 
kokku, ent mõne aja pärast oli olu-
kord endine. Rünnak jätkus umbes 
kuu aega, parved jäid ajapikku küll 
väiksemaks. Ei tahaks majast välja 
kolida, aga pikalt sellist rünnakut 
kannatada ei suuda.

Birute KlaasLang

Kommenteerib putukateadlane 
Olavi Kurina
Tegemist on viljakärblaste (Diptera: 
Chloropidae) hulka kuuluva lii-
giga Thaumatomyia notata, kel-
lel eestikeelne nimetus puudub. 
Viljakärblaste liigirikkasse sugukonda 
kuuluvad suhteliselt väikesed kärb-
sed, keda on maailmas teada ligi 3000 
liiki [1]. Eestis on viljakärblased võr-
reldes teiste kahetiivalistega suhteli-
selt hästi uuritud ning siin on teada 
116 liiki [5]. 

Paljud viljakärblaste liigid on taim-
toidulised või toituvad lagunevast 
orgaanilisest ainest, kusjuures mõned 

liigid on osutunud olulisteks taime-
kahjuriteks, näiteks teraviljasid kah-
justav rootsi-kärbes (Oscinella frit). 
Seevastu perekonna Thaumatomyia 
liikide vastsed on karnivoorid, toitu-
des taimejuurel parasiteerivatest sar-
nastiivalistest [2]. T. notata valmikud 
on väikesed 2–3  mm pikad helekol-
lased kärblased, kelle rindmikul ja 
tagakehal on kontrastsed tumepruu-
nid pikivöödid. Tundla kolmas lüli on 
iseloomulikult puhetunud (vt fotot). 

See liik on laialt levinud kogu 
Euraasias, Fennoskandias kuni 
66.  laiuskraadini, aga teda on lei-
tud ka Põhja-Aafrikast. Olenevalt 

„Pühime siis laibad kokku, ent mõne aja pärast on olukord endine.“

Kärbeste 
tormijooks
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laiuskraadist annab liik kolm või neli 
põlvkonda aastas. Eestis on T.  nota-
ta sage; ligi 200 kollektsiooniisendit 
on kogutud maist septembrini üle 
Eesti, kusjuures esimesed teadaole-
vad eksemplarid kogus loodusuurija-
te seltsi kuraator Franz Sintenis juba 
1883. aastal.

Hilissuvel ja sügisel tungib kõne-
alune liik talvituskohtade otsingul 
sageli miljonikärbseliste parvedena 
hoonetesse, sh elamutesse, kusjuu-
res eelistatumad on kõrgemad hoo-
ned ja korrused ning pööningud. On 
teateid tumedate kärbsepilvede tiirle-
mise kohta kirikutornide ümber [4]. 
Senised märkmed fenomeni kohta 
pärinevad küll ainult Euroopast, kuid 
selle põhjus võib olla liigi väiksem 
uuritus areaali teistes osades. 

Põhja-Ameerikas on seda laadi 
käitumine leidnud kinnitust sõsarliigi 
T.  annulata puhul [6]. Kahe sajandi 
vaatlusandmete (esimesed 19.  sajan-
di algusest) põhjal on selgunud, et 
T.  notata hulgilennud on kordu-
nud ligikaudu üheteistkümneaasta-
se perioodiga ning langevad kokku 
päikese aktiivsustsüklite algusega [4]. 
Nende sagedus on viimastel kümnen-
ditel aga selgelt suurenenud [3].

Senised füsioloogilised uurin-
gud [nt 3] on selgitanud, et kõik isa-
sed isendid kärbsepilves on puhetu-
nud tagakehaga, mis sisaldab paarili-
si vesiikuleid (ld vesicula ’väike põis’). 

Vesiikulid toimivad näärmetena, eri-
tades feromooni, mis ilmselt meelitab-
ki kärbsed parvedesse. Feromoon võib 
jätta kestva lõhnajälje hoonetele, selgi-
tades ka seda, miks kärbsed kipuvad 
ilma ühegi nähtava põhjuseta talvitus-
paikadeks eelistama teatud hooneid. 

Eestis on teada hulk juhtumeid, 
kui hilissuvel või sügise algupoolel on 
kurdetud, et väi-
kesed kärb-

sed tungivad hoonetesse. Saaremaal 
Audakul märgati 1975. aastal kärbse-
parvi elumajas ja triangulatsioonitor-
ni tipus [5]. 1990.  aastate algupoolel 
vaadeldi kümneid tuhandeid surnud 
kärbseid Nigula looduskaitseala hal-
dushoone (Vanajärve) pööningul ja 
Tartus EPA Veski tänava õppehoo-
nes (Veski  13). Hilisemad andmed 
pärinevad 2003.  aasta märtsist, kui 
Võrumaalt Urvaste vallast leiti kärb-
seid hulgi talvitumas elumaja soojus-
tusena kasutatud klaasvillas. Eelmise 
kümnendi keskel takistasid T. notata 
parved septembris eesti rahva muu-
seumi territooriumi valvekaamerate 
tööd Raadil. 

Enamikule inimestele kärbsed ei 
meeldi, eriti kui kohtutakse korraga 
tuhandete või miljonitega. Peale eba-
meeldivuse T. notata otsest kurja ini-
mesele ei tee. Õigupoolest on ta lausa 
kasulik, kuivõrd tema vastsed toitu-
vad mullas elavatest taimekahjuritest. 

Head tõrjevahendit nende vastu ei 
ole. Tasub uksed-aknad kinni hoida 
ja oodata, millal teadlased töötavad 
välja selle liigi feromoonpüünised. 
Selle tööga on juba pihta hakatud. 
Pole põhjust meelt heita, sest kärb-
serünnak on küllaltki ajutine nähtus 
ja tõenäoliselt ei kordu sugugi igal 
aastal. 

1. Evenhuis, Neal L.; Pape, Thomas; Pont, 
Adrian C.; Thompson, Frederick C. (eds.) 
2007. Biosystematic Database of World 
Diptera, Version  10; available at http://
www.diptera.org/biosys.htm.

2. Ismay, John W.; Nartshuk, Emilia P. 2000. 
A. 11. Family Chloropidae. – Papp, László; 
Darvas, Béla (eds.). Contribution to a 
Manual of Palaearctic Diptera, Appendix. 
Budapest: 387–429.

3. Kotrba, Marion 2009. Male flies with 
yellow balls – New observations on the 
eversible vesicles on the postabdomen 
of male Thaumatomyia notata (Diptera: 
Chloropidae). – European Journal of 
Entomology 106: 57–62.

4.  Nartshuk, Emilia P. 2000. Periodicity of 
outbreaks of predatory fly Thaumatomyia 
notata Mg. (Diptera, Chloropidae) and 
its possible reasons. – Entomological 
Review 80: 911–918.

5. Nartshuk, Emilia; Elberg, Kaupo 1979. Eesti 
viljakärblaste (Diptera, Chloropidae) nimes-
tik. – Elberg, Kaupo (toim). Dipteroloogilisi 
Uurimusi, Tartu: 122–143.

6. Sabrosky, Curtis W. 1940. Chlorops swar-
ming in houses. – Journal of Economic 
Entomology 33 (6): 946–947.

Viljakärblase T. notata levik
Teadaolevad hulgileidumise juhud

Emilia Nartshuki andmetel [4].

Ilmselt on hulgisigimisi ette tulnud 
mujalgi levila piires, aga neid juhtu-
meid pole kirja pandud.

Viljakärblase T. notata levik
Teadaolevad hulgileidumise juhud

Emilia Nartshuki andmetel [4].

Ilmselt on hulgisigimisi ette tulnud 
mujalgi levila piires, aga neid juhtu-
meid pole kirja pandud.

Nõelastatud T. notata 
eksemplar Eesti maa

ülikooli putukakol
lektsioonis IZBE. 

Valmikud on 2–3 mm 
pikkused helekollased 

kärblased, kelle rindmikul 
ja tagakehal on kontrastsed 

tumepruunid pikivöödid; kol
lase pea foonil paistab silma 

puhetunud ja pruunilt värvu
nud tundla kolmas lüli

ditel aga selgelt suurenenud [3].
Senised füsioloogilised uurin-

gud [nt 3] on selgitanud, et kõik isa-
sed isendid kärbsepilves on puhetu-
nud tagakehaga, mis sisaldab paarili-
si vesiikuleid (ld vesicula ’väike põis’). 

kurdetud, et väi-
kesed kärb-

serünnak on küllaltki ajutine nähtus 
ja tõenäoliselt ei kordu sugugi igal 
aastal. 
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viljakärblase T. notata levik
teadaolevad hulgileidumise juhud 

Emilia Nartshuki andmetel [4]

Ilmselt on hulgisigimisi ette tulnud 
mujalgi levila piires, aga neid juhtu
meid pole kirja pandud
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Uus liik Eestis

Selle aasta 27. august jääb putukahuvilisele kauaks meelde, 
sest Eestist leiti uue putukaseltsi, röövritsikaliste (Mantodea) 
esindaja – palvetaja (Mantis religiosa). 

Andro Truuverk

Nagu seltsi nimetuski ütleb, 
on tegemist röövtoidulis-
te loomadega, kes söövad 

kõiki, kellest jõud üle käib. Saagiks 
langevad peamiselt teised putukad ja 
nende vastsed, kuid suuremad liigid 
ei pea paljuks pista nahka ka pisemaid 
roomajaid, linde ja imetajaid [1, 4]. 
Röövritsikalisi on teada umbes 2500 
liiki [6], enamik on levinud peamiselt 
troopilistel aladel, aga on ka selliseid, 
kes saavad hakkama jahedama klii-
maga piirkondades. 

Euroopa ligemale 20 röövritsika-
liseliigist [3] (ehk rahvakeeli palve-
tajaritsikatest) ongi kõige laiema 
levikuga Mantis religiosa ehk pal-
vetaja [5]: tema levila hõlmab suure 
osa Euroopast ja Aasiast ning ula-
tub ka Aafrikasse [7]. Inimese kaas-
abil on see liik levinud Austraaliasse, 
Paapua Uus-Guineasse [7, 8] ning 
Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse [7]. 

19.  sajandi lõpus asustati neid putu-
kaid Ameerika Ühendriikidesse ja 
Kanadasse sihktiivaliste tõrje eesmär-
gil [2].

Eestile lähimad palvetaja leiuko-
had on Läti põhjaosas. Lõunanaabrid 
kinnitasid liigi esmasleiu oma aladelt 
2008. aastal ning alates sellest ajast on 
loom järk-järgult laiendanud levilat 
põhja poole [8] (vt kaarti). 

Milline näeb välja palvetaja elu? 
Kevadel koorub munakookonist ehk 
ooteegist sadakond noorlooma. Nad 
näevad välja üsna oma vanemate 
moodi, sest röövritsiklased on vaeg-
moondega putukad. Taimedel varju 
otsides, jahti pidades ja mitu korda 
kestudes kasvavad palvetajad suve 
lõpuks ligi 10 cm pikkuseks ning saa-
vutavad suguküpsuse. Just siis on neid 
kõige kergem märgata. Paarudes ris-
kib isane eluga: mõnigi kord otsustab 
kaasa ta pulmaroaks nahka panna. 
Jahedamates piirkondades hukkuvad 
palvetajad sügiskülmade saabudes, 

Eesti on saanud 
putukaseltsi võrra 
rikkamaks! 

Riia
2015, 2018, 2019

2016

2016

2016
2016

2018

2019

2008

2018

Daugavpils
2010 (4 leidu), 2018

EESTI

L ÄTI

LEEDU

Teadaolevad palvetaja leiud Lätis

Ohu korral heidutab palvetaja 
ründajat, ajades end võimalikult 
suureks ja paljastades esijalga
del paiknevad silmlaigud
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munakookon jääb aga talvituma.
Kas Uulus leitud palvetaja koorus 

Eestis, lendas siia ise või ületas rii-
gipiiri inimese abiga, jääb teadmata. 
Tõsiasi on aga see, et varasemast pole 
teada mitte ühtki konkreetset juhtu-
mit, kui Eesti fauna oleks täienenud 
uue putukaseltsiga. 

1. Battison, R. et al. 2018. The fishing mantid: 
predation on fish as a new adaptive strate-
gy for praying mantids (Insecta: Mantodea). 
– Journal of Orthoptera Research  27  (2): 
155–158.

2. Cannings, R. A. 2007. Recent range expan-
sion of the Praying Mantis, Mantis religiosa 
Linnaeus (Mantodea: Mantidae), in British 
Columbia. – Journal of the Entomological 
Society of British Columbia 104: 73–80.

3. Chinery, M. 2005. Euroopa putukad. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

4. Copete, J. L. 2006. Praying mantis kil-
ling passerines on mist nets. – Dutch 
Birding 28: 237–238.

5. Giljarov, S. M. jt 1984. Loomade elu. 
Selgrootud III. Valgus, Tallinn.

6. Gullan, P. J.; Cranston, P. S. 2016. The 
Insects: An Outline of Entomology 5th edi-
tion, Wiley Blackwell, Chichester, West 
Sussex.

7. Janšta, P. et al. 2008. The occurrence of 
the praying mantis (Mantis religiosa) 
(Mantodea: Mantidae) in central Bohemia 
and its distribution in the Czech Republic. 
– Klapalekiana 44: 21–25. 

8. Pupiņš, M. et al. 2012. First records of 
European Mantid Mantis Religiosa (Linnaeus, 
1758) (Insecta: Dictyoptera, Mantidae) in 
Latvia. – Acta Biologica Universitatis 
Daugavpiliensis 12 (2): 175–184.

9. Tatrik, K. 2019. Eestisse jõudis uus lõu-
namaine loom – palvetajaritsikas. – ERR 
Novaator, 16.09.

Andro Truuverk (1986) on Tartu ülikooli 
loodusmuuseumi peaspetsialist, putuka-
huviline.
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Eesti esimese palvetaja leidsid 
Uulu lasteaia lapsed Heisi 
Borisova ja Madis Suvisild 
lasteaia õuest ning tundsid ka 
liigi ise ära [vt 9]. Õpetaja Juta 
Müllerstein tegi foto ja saatis 

teate Facebookifoorumisse 
„Eesti liblikad“. Mitu hiljutist leidu 

Lätis annavad põhjust arvata, et 
tegemist võib olla looduslikult meile 

levinud isendiga. Ilmselt vigastatud 
loom heitis hinge päev pärast leidu 
ning on hoiul Tartu ülikooli loodus
muuseumis
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34.–37. nädal
September tõi 
sooja suvelõpu

U
us kooliaasta algas 
suvise ilmaga ja soojust 
jätkus septembri teise 
nädalani. Ilmateenistuse 

kinnitusel sündis siis hulgaliselt 
ilmajaamade päevarekordeid. 
13. septembrit võibki tänavu pida
da päevaks, mil Eesti klimaatiline 
suvi selleks aastaks otsa sai. Suvi 
kestis kokku 119 päeva.

Looduse Omnibuss sõitis 24.08 
Mooste mõisa ning Lüübnitsa sibu
la ja kalalaadale. 25.08 võeti ette 
suvine retk Mukri rappa ja piknik 
Mädara linnamäel.

21.08 Gunnar Morozov kaitses 
Eesti maaülikoolis doktori
töö „Süsiniku ja lämmasti
kuvood erinevate kasvukoh
tade kaasikutes ja halllepi
kutes“. Tartu loodusmajas 
peeti Kultuurikompassi 
foorum „Kuidas korraldada 
kultuuri keskkonnateadli
kult?“.

22.08 Tartus eesti rahva muuseu
mis korraldati muuseumi
hariduse infopäev haridus
töötajatele.

23.–25.08 Elulõngade, flokside ja 
viinamarjade näitus Tallinna 
botaanikaaias.

Kroonika

|794|  

Spetsiaalselt konverentsi jaoks ajaloolise retsepti järgi pruulitud kuusevõrseõlut 
mekivad  (vasakult) korraldustiimi liige Linda Kaljundi, peakorraldaja Ulrike Plath ja 
raamatuoksjoni juht Dan Tamir

Augusti lõpus nägi Tallinna 
botaanikaaias mitmesuguseid 
floksisorte  
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Tallinnas peeti Euroopa keskkonna-
ajaloo ühingu kaheaastakonverents

Euroopa keskkonnaajaloo ühing 
(ESEH) pidas 21.–25. augus-
til Tallinnas traditsioonilise 

kaheaastakonverentsi, millest võt-
tis osa ligi 500 keskkonnaajaloolast 
kogu maailmast. Keskkonnaajalugu 
on hoogsalt arenev ja laienev uuri-
misvaldkond, mille fookuses on inim-
ühiskondade ja keskkonnatingimuste 
ajaloolise vastastikuse mõju uurimi-
ne. Konverentsi teema „Piirid kesk-
konnaajaloos“ ärgitas mõtlema, kui-
das piirialad, üleminekuperioodid ja 
muud liminaalsed olukorrad mõjuta-
vad loodust, inimühiskondi ja ajaloo 
kulgu, aga ka juurdlema selle üle, kus 
ja kui tugevad on keskkonnaajaloo 
distsiplinaarsed piirid. 

Nüüdisajal räägitakse üha enam 
keskkonnahumanitaariast, mis koon-
dab keskkonnaajaloolased ning teised 
lähedaste distsipliinide teadlased, et 
otsida vastuseid ühistele küsimustele. 
Kuna keskkonnaprobleemid on üht-
lasi inimkonna probleemid, ei saa me 
endile enam lubada luksust vaadelda 
neid eraldi ja uurida isoleeritud eri-
alakastikestes, vaid tuleb otsida ühi-
seid mõttekaid küsimuste püstitami-
se ja neile vastuste otsimise viise. 
Seda konverentsi neljal päeval ühe-
teistkümnes paralleelsektsioonis ette-
kannete, arutelude ja eksperimentaal-
sessioonide jooksul tehtigi. 

Konverentsi kutsutud esinejateks 
olid USA ajaloolane Kate Brown, kes 
kõneles Tšornobõli tuumakatast-

roofi kaugeleulatuvatest eel- ja järel-
lugudest, ning Rootsi antropoloog 
Alf Hornborg, kes käsitles ajalooliste 
protsesside semiootilisi ja materiaal-
seid aspekte. 

Konverentsil pidas ettekande ka 
mõniteist Eesti teadlast, kellest ena-
mik kuulub siinset keskkonnahuma-
nitaariat edendavasse teadlasvõrgus-
tikku KAJAK (keskkonnaajaloo kes-
kus, millele pakub institutsionaalset 
tuge Tallinna ülikool). 

Konverentsi algus- ja lõputse-
remooniad peeti vastavalt mere-
muuseumis ning ajaloomuuseumis. 
Konverentsijärgsed keskkonnaajaloo-
teemalised ekskursioonid viisid osa-
lejad Paldiskisse, Lahemaale ning Ida-
Virumaale. 

Selleks et saada konverentsi kor-
raldamise õigus, tuli oma plaan esitada 
juba kaks aastat tagasi ning võistelda 
veel nelja korraldajamaakandidaadiga. 
Valituks osutumise järel taotles korral-
dustiim (koosseisus Ulrike Plath, Kati 
Lindström, Kadri Tüür, Linda Kajundi 
ja Kaarel Vanamölder ning Sirli Peda 
TLU konverentsikeskusest) edukalt ka 
EAS-i konverentsikorraldamise toe-
tust. Kogu üritus järgis rohelise kor-
ralduse põhimõtteid; seda märkasid ja 
tunnustasid ka osavõtjad oma sotsiaal-
meediapostitustes.

Järgmine Euroopa keskkonna-
ajaloo konverents toimub 2021.  aas-
tal Bristolis. 

Keskkonnaajaloo keskus
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Kroonika
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24.08 Hullu teadlase eksperimen
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti kristalle.

25.08 Tartu ülikooli loodus
muuseumi loodusretk 
Pärnumaale.

28.08 Agnes Anderson kaitses 
Tallinna ülikoolis doktoritöö 
„Luiteliste rannikumaastike 
areng muutuvas kliimas ja 
inimmõju taustal Eestis“. 
Kaie Kriiska kaitses Tartu 
ülikoolis doktoritöö „Mulla 
orgaanilist süsinikuvaru 
mõjutavate süsinikuvoogu
de varieeruvus ja lagune
mise dünaamika hemibo
reaalsetes okasmetsades“. 
LääneVirumaa keskkonna
hariduse infopäev Rakvere 
ametikoolis.

30.–31.08 Tartus peeti 19. rah
vusvaheline geenifoorum 
„Genoomika meditsiini 
edendamisel“.

31.08 Hullu teadlase eksperimen
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti aju.

A
ugustis oli Eesti keskmine 
õhutemperatuur 16,6 °C, 
mis on 0,3 °C normist 
kõrgem (paljuaastane 

keskmine on 16,3 °C). Soojarekord 
mõõdeti 28. augustil Viljandis 
(27,2 °C). Kõige jahedam (1,9  C) oli 
4. augustil külmapealinnas Jõgeval.
Eesti keskmine sajuhulk oli 
50 mm, mis on 60% normist (pal
juaastane keskmine on 83 mm). 
Maksimaalseks ööpäevaseks sade
mete hulgaks mõõdeti 45 mm 
(6. augustil Kuusikul).
Eesti keskmisena oli päikesepaistet 
259 tundi, mis on 111% normist 
(paljuaastane keskmine on 234 
tundi). Ilmateenistuse statistika 
kinnitab, et 2019. aasta lõikuskuu 
lisandus nende augustikuude 
hulka, mil kuu algus on olnud kül
mem kui kuu lõpp. 1961. aastast 
peale on nii juhtunud kaheksal 
korral.

Ranniku matkarada tuli avastama ligi 250 matkahuvilist 
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Ranniku matkarada avati 
ühismatkaga Eestist Lätti

Kaheksa Eesti ja Läti part-
nerorganisatsiooni võt-
sid 2017.  aastal käsile Balti 

Ranniku matkaraja projekti. Ligi 
kolme aasta jooksul kaardistati, mär-
giti maha ning matkati läbi kogu 
1200  km pikkune rada, mis algab 
Läti-Leedu piirilt Nida külast, kul-
geb nii mööda liivast kui ka kivisemat 
rannaäärt, mööda mereäärseid metsi 
ja kalurikülasid ning lõpeb Tallinna 
sadamas. Ranniku matkarada on osa 
Euroopa pikamaamatkarajast E9. 
Sellele marsruudile jääb üle 500 kul-
tuuri-, loodus- ja ajaloopärandi vaa-
tamisväärsuse.

13. ja 14. septembril toimus Hääde-

meeste vallas Lepanina hotellis 
Ranniku matkaraja projekti pidulik 
lõpuüritus ning ühtlasi avati Ranniku 
matkarada suure matkafestivaliga. 
Uut tähistatud rada uudistama tulnud 
ligi 250 matkasõpra kõndis mööda 
randa Eestist Lätti.

Uut rada on oodatud avastama 
kõik loodusesõbrad. „Alusta matka-
mist ja tule rajale kus iganes soovid ja 
lõpeta, kui jaks otsa saab, et siis vars-
ti taas uue hooga tagasi tulla,“ seisab 
üleskutse Ranniku matkaraja kodu-
lehel www.coastalhiking.eu.

Ranniku matkaraja projekt / 
Loodusajakiri

Võru muutus rohelisemaks

Mihklikuul pidas Võru 
linn kümme päeva kest-
nud  keskkonnateemali-

se koguperefestivali „Roheline Võru“. 
Kavas olid mitmesugused töötoad ja 
vestlusringid, ekskursioon reovee-
puhastusjaama ja mahetootelaat.

Festival algas 13. septembril linna 
keskväljakul töötubade ja kontserdi-
ga. 14. septembril peeti Koreli oja 
kaldal istutustalgud: kasvama pandi 
üle poolesaja puu ja tuhatkond põõ-
sast. Talgutel osales ligi 400 inimest. 
Veel sel aastal rajatakse Koreli oja 
kaldale uus omanäoline park, kus on 
mänguväljakud, õuesõppeklassid ja 
puhkealad. Võru soovib, et inimesed 
pööraksid rohkem tähelepanu linna 

looduskeskkonnale. Ühtlasi on park 
mõeldud 235. aastapäeva kingituseks 
Võru linnale.

Võru linnavalitsus / 
Loodusajakiri
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Koreli oja kaldale tuli puid istutama ligi 
400 võrukest
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Kliimakonverentsil arutati 
Eesti ja maailma tulevikku

Riigikantselei ja Eesti teadus-
te akadeemia korraldasid 
13. septembril kliimamuutus-

te konverentsi „Kliimaneutraalsus – 
häving või edu?“. Konverents kes-
kendus kolmele teemale: kuidas klii-
mamuutustega võidelda ja ellu jääda; 
mida tuleb selleks teha kogu maail-
mas ja mida saab teha Eesti riik; milli-
seid tehnoloogilisi lahendusi pakuvad 
selleks Eesti teadlased.

Räägiti ka lehtpuude kasvu aeglus-
tumisest ja uute taimekahjurite levi-
kust, kliimamuutuste mõjust bioloo-
gilistele ressurssidele ja inimeste ter-
visele. Konverentsi lõpetas riigikogu 
fraktsioonide esindajate väitlus.

Ettekannete slaididega saab tut-

vuda Eesti valitsuse kodulehel www.
valitsus.ee/et/konverents-kliima-
neutraalsus-having-voi-edu.

Eesti teaduste akadeemia / 
Loodusajakiri

|796|  

Kroonika

Looduse Omnibuss korraldas 
01.09 suure sibularetke vanausu
liste juurde Kolkjasse ja Varnjasse. 
14.09 käidi Peipsi ääres vanausu
liste juures Sibulatee puhvetite 
päeval.

02.09 Otsimismäng Tartu üli
kooli botaanikaaia puu
seente rajal. Tartu ülikool 
avas õppeaasta aktusega 
Kassitoomel.

04.09 Tartu ülikooli loodusmuu
seumi loodusõhtu „Trühvlid 
maapõues”.

05.09 Tartu ülikooli loodusmuu
seumi seeneretk. Pärnumaa 
keskkonnahariduse infopäev.

06.09 Kuulo Kalamehe ja Vello Liivi 
raamatu „Heinikud“ esitlus 
Tartu ülikooli loodusmuu
seumis. Raamat kuulub raa
matusarja „Eesti elurikkus“.

06.–07.09 Tartu ülikooli loodus
muuseumis sai vaadata see
nenäitust „Seentepidu“. 

07.09 Hullu teadlase eksperimen
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti tuult.

10.–13.09 Tartu loodusmaja see
nenäitus „Seente mitu nägu“.
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terioloogia sügiskoolis 
uuriti aasta looma kobrast

Tänavune Eesti terioloogia 
seltsi sügiskool toimus 13.–
15.  septembril Käbliku turis-

mitalus Leevi jõe ääres Põlvamaal. 
Sügiskooli põhiteema oli selle aasta 
loom kobras ja teised poolveelise elu-
viisiga ning veekogude kaldabiotoopi-
des elavad imetajad. 

Arutati päevakajalisi teemasid ja 
peeti mitu ettekannet. Juttu tuli ime-
tajatega seotud looduskaitseprojek-

tidest ja Euroopa naaritsa käekäi-
gust. Tutvustati kopra tegevuskava 
eelnõud ja saadi ülevaade imetaja-
te atlase koostamisest. Samuti peeti 
Eesti terioloogia seltsi üldkoosolek. 
Vahelduseks osaleti töötubades ja 
juhendatud väliretkel ning lõpuks 
pandi teadmised proovile viktoriinis.

Eesti terioloogia selts / 
Loodusajakiri

Sügiskoolis osalejad väliretkel poolveeliste imetajate elupaikadesse Leevi jõel  

Akadeemik Jarek Kurnitski rääkis kon
verentsil passiivmajadest

Rahvusülikool läks tänavu õppeaas
ta avaaktuse ajaks rohelusse  

Tartu loodusmaja seenenäitusel oli 
väljas ligi 180 liiki seeni 
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Esimene seenefestival 
kinnitas eestlaste seenehuvi

Tallinna vanalinna vallutasid 
15. septembril seened: Laial 
tänaval peeti esimest korda 

Eesti loodusmuuseumi seenefesti-
val. 

Loodusmuuseum on juba aasta-
kümneid korraldanud sügisesi see-
nenäitusi. Need on nii menukad, et 
tänavu otsustas muuseum korral-
dada seenenäituse kõrval ka suure-
ma ürituse. Seenefestivali eesmärk 
oli tõmmata tähelepanu seente mit-
mekesisusele ja kasutusvõimalustele. 
Peale sügisel metsas kasvavate seen-
te sai palju põnevat teada näiteks ka 
hallituste, teeseene ja seenekasvatu-
se kohta.

Seeneteemaliste väljapanekutega 

toetasid üritust ka teised Laial tänaval 
asuvad muuseumid. Vihmast hooli-
mata tuli kohale ligi 3500 seenesõpra.

Eesti loodusmuuseum / 
Loodusajakiri

Kroonika

10.09 Keskkonnahariduse infopäev 
Saaremaal ja Tartumaal.

11.09 IdaVirumaa keskkonnahari
duse infopäev Jõhvis.

12.09 Lehti Saag kaitses Tartu 
ülikoolis doktoritöö „Eesti 
esiajalugu geneetika vaa
tevinklist: uus teave vana 
DNA uuringutest“. Valgamaa 
keskkonnahariduse infopäev 
Valga muuseumis.

13.09 MariLiis Viljur kaitses 
Tartu ülikoolis doktoritöö 
„Elupaiga ja maastiku mõjud 
päevaliblikakooslustele 
majandatavates metsades“.

14.09 Sügiseste aiatööde õpitoad 
Tallinna botaanikaaias. Tartu 
loodusmaja retk ümber Saare 
järve ja metsloomaprogramm 
Kalevipoja kojas Kääpal. 
VapramäeVellavereVitipalu 
sihtasutuse seente õppepäev. 
Hullu teadlase eksperimen
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti leiba.

15.09 Võrumaal Kubijal algas Tartu 
ülikooli ja maateaduse tead
laste võrgustiku Baltic Earth 
korraldatud rahvusvaheline 
kaugseire sügiskool. Eesti 
loodusmuuseumi seenefes
tival. Silma õpikoja sügisene 
perepäev Saunjas.

15.09 Tarbetaimede päev ja roo
kroonide meisterdamise 
töötuba Tallinna botaanika
aias.

MariLiis Viljur uuris oma dokto
ritöös, kuidas sobib majandatav 
metsamaastik, näiteks raiesmik, 
elupaigaks päevaliblikatele  
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Eestimaa looduse fond 
kutsus kokku puisniitude hooldajad

Eestimaa looduse fondi kor-
raldusel tähistati 23.  augus-
til Ullaste puisniidu taastamise 

20. aastapäeva. Puisniitude hooldajad ja 
pärandkoosluste huvilised olid kutsu-
tud Matsalu rahvusparki Salevere loov-
kotta arutlema puisniitude tuleviku üle. 
Oma kogemustest rääkis Ullaste puis-
niidu taastaja Peeter Hermik, kes on 
selle niidu eest tänini hoolt kandnud.

Õhtul toimus loovkojas heatege-
vuskontsert, kus esines Tõnu Timm. 
Kontserdile tulijailt oodati annetu-
si, mida kasutatakse Ullaste puisnii-
du hooldusmasinate paranduseks. 
Järgmisel päeval peeti Ullaste puis-
niidu hooldustalgud.

Eestimaa looduse fond / 
Loodusajakiri

Puisniidu hooldaja Raplamaalt Veiko Ülejõe (akna all vasakult teine) räägib oma 
kogemusi
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Seenefestivalil osalesid kõik Laia tänava 
muuseumid
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Georg Aher

Lasteaias laulavad lapsed tore-
dasti: „Karuke ei ole paha, 
murda kedagi ei taha, tema ütles 

mulle, et tahab maasikaid ja mett“. Ent 
laulust saadud teadmine ununeb pal-
judel kohe, kui levivad kuuldused, et 
lähedases metsas on liikumas karu. 
Kartusel on ka pisut alust, sest karu ja 
inimese söögilaud on mõneti sarnane 
ning endast suuremaga kokkupuutu-
mine võib ehmatada. 

Suvel sööb karu peale sipelgate ja 
teiste putukate seeni ning taimede 
osi, aga ka raipeid. Hoolimata laulu-
sõnadest murrab karu kevadel ja sügi-
sel vahel imetajaid, isegi nii suuri kui 
põdrad. 

Inimestele teeb läheduses elav karu 
muret, sest karu himustab nii mõnda-
gi, mille pärast oleme tööd teinud ja 
vaeva näinud: vilja, mett ja mesilaste 
vastseid, mõnikord harva ka lambaid. 
Ühtaegu hirmutab inimesi võimalus 
sattuda metsas marju korjates kokku 

karuga. Mesikäpp on 
kogukas loom ning 
näoilme järgi ei saa 
aimu, millised on 
tema tunded ja 
kavatsused. Ent 
kui juhtumisi 
kokku satutak-
se, jooksevad 
mõlemad tei-
neteisest eema-
le. Pere ja tuttavate 
ringis jätkub marju-
lisel aga pikalt pajatusi, 
teinekord saab uudise ajaleh-
tegi. 

Tõenäoliselt jäävad marjad karu ja 
inimese kohtumise paigas vähemalt 
sel hooajal loomadele. See on hea, 
sest kuigi vaarikad-mustikad-pohlad 
on inimestele väga kasulik toit ja mar-
julkäigud toetavad kehalist aktiivsust, 
on need metsaannid loomadele elu-
tähtsad. Nendes sisalduvad suhkrud, 
vitamiinid, antioksüdandid ja muud 
tarvilikud ained aitavad karmi talve 

üle elada. 
Eriti oluline 

on marju süüa 
neil, kes teevad 

taliuinakut, aga ka 
neile, kes talvel kuluta-

vad rohkelt energiat. Marju 
söövad peale karu paljud, kellest seda 
ei ootakski, isegi hundid. Tõsi küll, 
hundi menüüst hõlmavad marjad 
ainult kümnendiku, kuid ka temal 
on enne talve tarvis energiat kogu-
da. Seega, meie metsamarjad on väga 
väärtuslikud nii meile kui ka metsloo-
madele. Õnneks jätkub looduse ande 
mõlemale.

Georg Aher 
bioloog ja loodusemees

Paiguta parketitükid lahendusraamistikus õigesse kohta! Lahenduseks saad nummerdatud tähtedest 
kokku lugeda ühe meie rahvuslooma rahvapärase nimetuse.NUPUtA!

Mikroskoop

Metsamarjad on 
väärt kraam nii 

inimestele kui ka 
paljudele mets

loomadele

Foto: Georg Aher

Marjad meile ja metsloomadele
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Ristsõna

|799| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 23. oktoobriks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil 
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vasta
nute vahel loosime välja Eesti Looduse poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „... ristsõna foto tegemise“. Kokku 
saime 34 õiget vastust. Septembrinumbris meeldisid enim artiklid lunnidest ja kadunud jõest. Ristsõna auhinna, raamatu „Eesti 
vähetuntud taimed“, võitis Viljo Soo Nõost.
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Ajalugu/sünnipäevad

|800|  

180 (snd 1839)
02.10 Leopold Friedrich Gruner, arst ja 

botaanik, Alutaguse taimestiku 
uurija (srn 1917)

170 (snd 1849)
24.10 Carl August Mickwitz, baltisak

sa geodeet ja paleontoloog 
(srn 1910)

125 (snd 1894)
01.10 Edgar Krahn, matemaatik 

(srn 1961)
120 (snd 1899)
09.10 Paulopriit Voolaine, kodu
 uurija, raamatukogundus

tegelane (srn 1985)
115 (snd 1904)
11.10 Elmar Johannes Umblia, keemik 

(srn 1967)
110 (snd 1909)
16.10 Walter Gerhard Friedrich 

Kremser, baltisaksa metsa
teadlane (srn 2000)

95 (snd 1924)
11.10 Eduard Leppik, koduuurija, 

pedagoog ja keeleteadlane 
(srn 2008)

24.10 Ralf Männil, paleontoloog ja 
 stratigraaf (srn 1990)
90 (snd 1929)
02.10 SilverLello Jõks, viroloog
14.10 Paul Kurvits, metsateadlane
14.10 Rein Metsik, korrosiooniteadlane 

ja põlevkivikeemik (srn 2007)
15.10 Evald Albre, loomaarstiteadlane 

(srn 1976)
20.10 Hergi Karik, keemik (srn 2012)
20.10 Ivar Piir, füüsik (srn 2017)
29.10 Valdek Mikkal, keemik (srn 2016)

85 (snd 1934)
09.10 Ants Nummert, loomaarsti

teadlane (srn 2017)
10.10 Henno Starast, hüdrokeemik 

(srn 2017)
19.10 Viivi Timm, malakoloog ja 
 hüdrobioloog (srn 1997)

80 (snd 1939)
13.10 RaikHiio Mikelsaar, arstiteadlane 

ja bioloogiateoreetik
23.10 Reet Laugaste, hüdrobioloog ja 

algoloog
29.10 Toomas Paul, teoloog

75 (snd 1944)
12.10 Hans Korge, füüsik
12.10 Õie Arusoo, ajakirjanik, „Osooni“ 

produtsent
14.10 Andu Kangur, zooloogihtüoloog 

(srn 2019)
19.10 Toivo Hinrikus, rohuteadlane

70 (snd 1949)
03.10 Kadri Kullapere, looduskaitsja
13.10 Raivo Vokk, biokeemik, toitumis

teadlane
16.10 Andrus Ristkok, majandus

geograaf, poliitik

65 (snd 1954)
18.10 Jaak Neljandik, loodusfotograaf
29.10 Andres Haav, füüsik (srn 2011)

60 (snd 1959) 
06.10 Ülle Tamm, Manilaiu saare
 vaht
09.10 Tiit Maran, zooloog
09.10 Aivo Tamm, entomoloog

55 (snd 1964)
21.10 Ülle Püttsepp, botaanik

50 (snd 1969)
03.10 Sulev Iva (võru keeles Jüvä 

Sullõv), võru keeleteadlane ja 
kirjanik

27.10 Aivar Jürgenson, etnoloog ja 
folklorist
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Isane lapsuliblikas püüab veel oktoobriski ilusa ilmaga metsaserval päikesekiiri. 
Millalgi jõuab kätte hetk, kui need ei suuda teda lennuks üles soojendada ning nii 
ta jääbki sinnasamasse talvituma. Emased lapsuliblikad lõpetavad sügisese lend
luse varem ja kolivad pimedamatesse ja niiskematesse metsaosadesse, kus päike 
neid äratama ei ulatu. Ka kevadist lendlust alustavad emasliblikad isastest hiljem

21. aprillil s. a. asutasid senise Eesti 
Kirjanduse Seltsi Koduuurimise 
Toimkonna juhtivamad isikud, eesot
sas senise juhatuse enamikuga, ise
seisva Eesti Koduuurimise Seltsi, mis 
registreeriti Eesti Teaduste Akadeemia 
juures. Uue seltsi asutamiseks andis 
tõuke vajadus omaette organisatsioo
ni järele koduuurimise küsimuste 
igakülgseks käsitlemiseks nii meie 
kodumaa loodusliku ümbruse kui ka 
rahvastiku majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise korralduse suhtes, samuti 
kodumaa tundmise levitamiseks rahva 
seas. Selts kavatseb töötada kodu
uurimise alal laiemal ja iseseisvamal 
alusel kui seni neid küsimusi üldiselt 
harrastanud Eesti Kirjanduse Seltsi 
Koduuurimise Toimkond. [Asutati 
Eesti Koduuurimise Selts, 1939: 103]

Sõrve poolsaarel Lülle külas Pruuli talu 
õuel kasvav luuderohi õitses eelmise 
aasta oktoobri keskpaiku. Luuderohi 
istutati majaseina äärde umbes küm
mekond aastat tagasi. Vahepeal on ta 
üsna jõudsalt kasvanud. Juba juulikuus 
märkasin, et hoone nurgast ülespoole 
kasvava taime noortel võsudel olid 
lehed isemoodi kujuga, tuletades 
meelde paplilehti. Seejärel arenesid 
taimel ka rohekad õienupud, mis paik
nesid ainult 3–4 m kõrguseks kasva
nud võsudel, madalamal neid polnud. 
Loendasin üle kahekümne õienupu
kobara. Luuderohi õitses seal esimest 
korda. [Aino Kakum: Luuderohi õitses 
Sõrves, 1979: 680]

Kõikjal, kus nägin hundi jälgi, oli käi
nud ka inimene – jahimees. Hunt liikus 
palju ja laialdasel alal: ta võis teha seda 
vabal tahtel, aga ka pideva jälitamise 
tõttu. Arvasin, et Soomaa kaitstavates 
soo ja metsamaastikes on hundi tõe
line kodu, et siin ta leiab varju, toitu ja 
kaitset inimese eest ning võib rahu
meeli tuua ilmale uue pesakonna. Nii 
ma arvasin, kuid nii see päriselt ei ole. 
Kodu peaks olema kaitstud nõnda, et 
võõras pääseb sisse vaid loaga. Kes 
annab loa minna hundi koju ja kellel 
on õigus sinna minna? Kus on üldse 
hundi kodu? Neile küsimustele ma 
Soomaal seekord vastust ei leidnud. 
[Nikolai Laanetu: Kus on hundi kodu?, 
1999: 442]

80 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

Viinakuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi



LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida 
Eesti Looduse kodulehel 1. augustist 
31. oktoobri keskööni. Võistluse lõpu-
õhtu aja ja koha saab teada novembris 
Eesti Looduse kodulehelt.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning jääd-
vustatud vabalt looduses elavad loomad, 
taimed või seened üksi või mitmekesi. 
Fotod inimesega harjunud loomadest või 
istutatud taimedest võistlevad ainult noor-
te kategooriates („Koduloom“ ja „Aiataim“).
Pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ja autoril võimalikult 
täpselt määratud. Iga foto juurde oota-
me kindlasti lühikest lugu (200–500 
tähemärki): kus ja kuidas pilt on tehtud 
ja kes on pildil.

Arvesse lähevad digifotod, mille pikema 
külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit 
(noortel 2000). Faili vorming peab olema 
vähima tihendamisega JPG. 

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ja täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja 
esimene auhind nii üld- kui ka noorte 
arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhin-
du järgmistes kategooriates: aasta lind 
(Eesti ornitoloogiaühingu eriauhind), 
käituv loom, väike loom (lähi- või mak-
rovõte), veeloom, parim liigikaitsefoto 
(Tallinna loomaaia eriauhind), väike taim 
(lähi- või makrovõte), sammal (auhind 
Samblasõbra ajakirjalt), veetaim, aasta 
orhidee (Eesti orhideekaitse klubi eriau-

hind), elurikkus (keskkonnaministeeriumi 
eriauhind), looduse maastikud ja mustrid 
ning linnaloodus (TÜ loodusmuuseumi 
ja botaanikaaia eriauhind). Ainult noorte 
kategoorias on eriauhind aiataime ja 
kodulooma, sh lemmiklooma pildi eest. 
Eriauhindu jagavad ka võistluse toetajad. 

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud foto-
sid tasuta avaldada ajakirjades ja teistes 
trükistes. Kõiki võistlusele saadetud pilte 
võivad korraldajad tasuta kasutada võist-
lust tutvustavatel üritustel (näitused, 
ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
e-post eestiloodus@loodusajakiri.ee, 
tel 742 1143

Eesti
Loodusmuuseum

Eesti Looduse 20. fotovõistlus

TUULINGU 
PUHKEMAJA

Samblasõbrad

2018. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhinna Roger Erikson

Eesti Mets



SNICKERS Workwear 
AllroundWork 

tuulekindel fl iisjakk
Tõeliselt mõnus ja pehme fl iisjakk 

kaitseb sind külma ja tuule eest. Ideaalne 
pealmiseks riideks iga ilmaga.

8005/0404 109 €

SoftShell
IGA ILMAGA!

SNICKERS Workwear SNICKERS Workwear 

tuulekindel fl iisjakk
Tõeliselt mõnus ja pehme fl iisjakk 

kaitseb sind külma ja tuule eest. Ideaalne 
pealmiseks riideks iga ilmaga.

SoftShell
IGA ILMAGA!

Cordura® tugevdus 
küünarnukkidel
Helkurelemendid
Lukuga küljetaskud
Kõrge krae
Ülipehme 
ja soe fl iiskangas
Pikad ja mõnusalt 
pehmed kätised
Lukuga rinnatasku
YKK lukk 

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

SNICKERS Workwear 
AllroundWork 

Soft Shell
1200/0404

121 €

SNICKERS Workwear 
Hi-Vis AllroundWork 

SoftShell, klass 3
1230/6658

131 €

SNICKERS Workwear 
AllroundWork, 

kapuutsiga Softshell
1229/5804  ,1229/0404 

126 €
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SNICKERS Workwear 
AllroundWork 

naiste Soft Shell
1207/0404

114 €

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   •   PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Türi-Alliku   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

SNICKERS Workwear 
FlexiWork SoftShell 

stretšjakk
1940/0467

206 €

U
U

S 
M

U
D

EL

UU
S M

AT
ER

JA
L 

Kõ
rg

te
hn

ol
oo

gil
ise

st
 

4-
su

un
as

 ve
ni

va
st 

Sc
ho

ell
er

®
 

so
fts

he
ll s

tre
tš 

ka
ng

as
t j

ak
k 




