
UNESCO maailmapärand

Maailma parimad rabad on Eestis

Saesaare pais tuleb hävitada!

Soomaa rahvuspark 20
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Kontsert-lavastus

Urmas Alender 60

P 24.11 kl 17 Pärnu Kontserdimaja

K 27.11 kl 19 Nokia Kontserdimaja

N 28.11 kl 19 
Vanemuise Kontserdimaja

Kunstilised juhid: 
Robert Jürjendal, 
Aleksei Saks
Kunstiline nõunik: 
Yoko Alender
Solistid: Ott Lepland, 
Sandra Nurmsalu, 
Kärt Tomingas, 
Taavi Peterson, 
Tanel Padar ja 
Riho Sibul

“Need inimesed ja 
Urmase laulud – 
ühest küljest nii 
lihtsad ja samas 
igavikulised – 
võimaldavad meil 
kogeda midagi erilist 
ka täna,” Yoko Alender

Sõltuvalt istekohast, piletid müügil hinnaga 14-22 eurot 
Piletilevis ja Ticketpros. 

Vaata lisainfot www.piletilevi.ee või www.ticketpro.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Hilissügisene lodumets Karuskosel
Foto: Arne Ader

2  Toimetaja veerg

3  Sõnumid

7  Veebivalvur

8  Erakordne kogu Euroopas: 
Soomaa rahvuspark 20

 Hans Trass meenutab Soomaa 
nime saamislugu ja rõhutab 
põhjusi, miks omal ajal just see 
piirkond eriliselt esile tõsteti

11  Mälukilde Soomaa rahvuspargi 
loomisest

 Uudo Timm talletab ajaloo jaoks 
ajajärgu, mis tagantjärele tundub 
uskumatuna. Kuigi praegusel 
ajal pole uut kaitseala kuigivõrd 
lihtsam luua

14  Mis te suvel Soomaal teete?

 Algis Martsoo kutsub Soomaale 
ka siis, kui seal ei ole  üleujutusi, 
ent viies aastaaeg on Soomaa 
olulisemaid palgejooni

18  Eesti aitas valida 
maailmapärandit

 Urve Sinijärv, Ülle Reier ja 
Nele Ingerpuu võtavad kokku 
kogemuse, mille Eesti on saanud 
UNESCO maailmapärandi komitee 
liikmena

26  Peotäis Euroopa maailmapärandi 
paiku

 Toomas Jüriado jagab oma muljeid 
kokkupuudetest maailmapärandiga; 
need alad on meile nii lähedal, 
siinsamas Euroopas

31 EL küsib: vastab Marko Gorban

32 Poster: Kai Vellak

34 Intervjuu: Eesti rabad on parimad 
Euroopas

 Rabade uurija Gert-Jan van 
Duineniga vestelnud Juhan Javoiš

40  Kogukonna ühiskasutuses olnud 
pärandkultuuriobjektid

 Lembitu Tverdjanski, Triin 
Kusmin ja Jürgen Kusmin otsivad 
pärandkultuuri aasta sarjas 
seekord meie ühistegevuse lätteid

44  Uputatud taevaskojast ja meie 
juurtest

 Kalle Kroon kutsub üles lõpetama 
stalinistlikku perioodi Eesti 
looduskasutuses: Saesaare 
paisjärv tuleb kaotada ja allavoolu 
lasta

48  Saesaare tuleviku kaalule 
laotakse usinalt vihte

 Rein Kalle vaatleb Saesaare 
paisu kaotamist keskkonnaameti 
seisukohalt: enne nii kaaluka 
otsuse tegemist peaks veel 
mõtlema ja kogukonnaga aru 
pidama

50  Aasta puu: Loitev lodjapuu

 Karl Pajusalu uurib lodjapuu nime 
saamislugu: kas tegemist on põlise 
soome-ugri tüvega või on selles 
tunda sajanditaguste botaanikute 
nime-eelistusi? 

52  EL küsib: vastab Mario Talvist

53  Panin tähele: kartulimardikas 
koerapöörirohul

54  Kalevipoja kuuekäis

 Karl Ander Adami jäädvustab siili, 
meie igapäevase naabri eluolu ja 
käitumisharjumusi

58  Raamatud

59  Kroonika

62  Mikroskoop

63  Ristsõna

64  Ajalugu, sünnipäevad
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Kas rohelised  
on kommunistid?
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Nüüd, kui järjekordne valimiste 
mudamaadlus on seljataga ja 
kenasti unustuse hõlmagi 

vajunud, võib seda teemat arutada 
küll. Ilma et keegi kahtlustaks Eesti 
Loodust poliitilises erapoolikuses 
(jumal hoidku!) või isegi mingis jär-
jekordses erakonnaturunduslikus 
kübaratrikis.

Avalikult, otsesõnu ja oma õige 
nime all esinedes keegi muidugi rohe-
list ilmavaadet kahtluse alla ei sea. 
Meie kõigi ühine pärispatt oma ilma-
palli elukeskkonna üha hoogsamal 
nässukeeramisel on selleks liiga ilmne. 

Seda enam aga sajatatakse ja laja-
tatakse tagaselja. Kõige selgemat 
keelt kõnelevad muidugi valimistule-
mused, aga kuraasikamad peanupud 
julgevad ka kaaskodanike kuuldes-
nähes suu lahti teha, kas või ano-
nüümsetes meediakommentaarides. 
„Kommunistid” on neis manamistes 
üks sagedamini korduvaid, ent kau-
geltki mitte ainus diagnoos. Mingi 
jama nende rohelistega on, tunnis-
tagem, oma sisimas teame seda kõik.

Kirjanik Kadri Kõusaar on lasknud 
käibele eestlasele paljuütleva mõiste 
„rohepapid” („Laula, laula, pappi!” 
Henriku Liivimaa kroonikas jms). 
Kommunistid või papid – ühed sil-
makirjateenrid kõik, eks ole, nii ütleb 
sajandites karastunud eluterve eesti 
talupojamõistus. 

Tõepoolest, mõelgem veidi, rohe-
lised on tegelikult kommunistidest 
veel palju hullemad! Kommunistid 
tahtsid korjata kõigilt kokku isikliku 
varanduse ja anda see ühiskasutusse. 
Rohelised sellega ei piirdu: meie kõigi 
varandus (maavarad, puhas õhk ja vesi 
ja kogu muu n-ö looduskapital) tahe-
takse anda üle järgmistele põlvkon-
dadele. Nii jäävad pikad näpud meile 
kõigile – nii rikastele kui ka vaestele, 
nii töökatele kui ka logarditele. 

Seesugust pühakumaski tõrgub 
terve mõistus uskumast: küllap taha-
vad nad tegelikult lihtsalt endale 
rasvast suutäit, täpselt nagu omal 
ajal kommarid; ülejäänu on õõnes 
retoorika. Ja õigesti teeb, see terve 
mõistus. Ükski inimene, olgu ta või 

roheliste peasekretär (ma ei tea, kas 
selline ametipost on olemas), pole 
kohastunud omakasule läbi sõr-
mede vaatama. Geenid on meil kõigil 
samad, oma kolme miljardi aastase 
kvaliteediprooviga. 

Eriti saatanlik on muidugi rohe-
propaganda („rohepesu” on vist 
veidi teine mõiste). Pole parata, 
siia lahtrisse käib ka meie ajakiri. 
Kui roheline seadusandlus vähe-
malt sätiks ühisohverdusest kõr-
valehiilijaid nuhtlema politsei, siis 
rohepropaganda kanalid kutsuvad 
üles oma suutäiest ühispirukas loo-
buma vabatahtlikult: sõitma auto 
asemel jalgrattaga, ostma kokku 
vähem plasträmpsu, mitte lendama 
igal võimalusel troopikasaare randa 
päikest võtma – lihtsalt keskkonna-
hoiu nimel, moraalsetel kaalutlustel! 
Aga nii jääb ju teistele rohkem! Kadri 
Kõusaar oletab ilmselt õigesti: pidu 
kestab nagunii seni, kuni alkoholi 
jagub.

Niisiis võib pealkirjas esitatud 
küsimusele vastuse pidulikult välja 
kuulutada: rohelised pole mitte liht-
salt kommunistid, vaid kommunistid 
ruudus. Ja kommunistid kuubis on 
nad siis, kui nad julgevad kutsuda 
üles rohelisele eluviisile ka kaas - 
kodanikke. Puhh, tõesti – kohe 
kergem hakkab, kui nimetada asju 
õigete nimedega.

Ainult et ... mis siis saab?   ■
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Maris Noor pälvis noore looduskaitsja stipendiumi
Keskkonnaameti looduskasutuse peaspet-
sialist Maris Noor kuulutati ainsa eestlasena 
Alfred Toepferi looduspärandi stipendiaadiks. 
Maris Noor uurib Gruusia ja Austria rahvus-
parkides viise, kuidas parimal moel selgitada 
kaitsealade vajalikkust maaomanikele ja teis-
tele kaitsealaga seotud huvirühmadele.

Stipendiaadid kuulutati välja tänavusel 
EUROPARC-i aastakonverentsil, mis peeti 
9.–13. oktoobril Ungaris Debrecenis. Alfred 
Toepferi looduspärandi stipendiumi anna-
vad EUROPARC-i föderatsioon ja Alfred 
Toepferi sihtasutus, autasustades andekaid 
noori Euroopa looduskaitsjaid 3000 euroga. 
Stipendiumiga soovitakse parandada rahvus-
vahelist koostööd ning edendada kaitsealade 

juhtimise kvaliteeti ja innovatsiooni. Kokku 
anti kolm stipendiumi, teised stipendiaadid 
olid Inglismaalt ja Walesist.

EUROPARC-i föderatsioon (ka Euroopa 
rahvusparkide ja looduskaitsealade föderat-
sioon) loodi 1973. aastal. Sellega on liitunud 
üle 400 liikme: kaitsealade administratsioonid, 
looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundus-
ühingud jne. EUROPARC-i eesmärk on eden-
dada kaitsealade planeerimist ja korraldust, 
aidata kaasa uute kaitsealade tekkele ning 
parandada üldsuse teadlikkust kaitsealadest.

Keskkonnaamet

EUROPARC-i aastakonverentsi galaõhtul 
ütleb tänusõnu Maris Noor
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Projekt „Kotkad riigipiire ei tunnista” on lõppenud
Valgas tõmmati joon alla üle kahe aasta väldanud Läti 
looduse fondi ja Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) ühispro-
jektile „Kotkad riigipiire ei tunnista” (Eagles Cross Borders).

ESTLAT-i programmi ja KIK-i toel teostunud projekti 
laiem eesmärk oli harida kahe naaberriigi üldsust linnu-
kaitse küsimustes. Kitsamalt tegeldi meri- ja kalakotka 
tutvustamise ja kaitsega.

Suurima tähelepanu pälvisid nii Eestis kui ka Lätis 
mõlema liigi pesade juurde paigutatud veebikaamerad. 
Näiteks vaadati tänavu üle maailma nii Tartu lähedal 
pesitseva kalakotkapaari kui ka Läänemaa merikotkaste 
pesaelu üle 800 000 korra, Võrumaa kalakotka pesa ala-
tes 15. juulist 2012 koguni 5 miljonit korda.

Mõlemas riigis pandi kahele kala- ja merikotkale GPS-
saatjad. Sel moel saab uusi teadmisi kotkaste pesitsusaeg-
sest liikumisest, noorlindude hulgurännust ja rändeteedest 
ning talvituskohtadest. Liikumisi väljaspool pesitsus-
aega kajastati reaalajas rändekaardil (birdmap.5dvision.
ee). Sellelt saab näiteks näha, et Eesti kalakotkas Ilmar 
talvitub 8000 km kaugusel Edela-Angolas ja oma elu 

teist suve nautiv noor 
merikotkas Meelis lendas 
kuuma ilma eest pakku 
Põhja-Jäämere äärde 
Koola poolsaarele.

Kahekümne viies pai-
gas – kultuurimajades, 
ostukeskustes, koolides 
ja teatrites – sai vaadata 

kotkafotode rändnäitust. Kõikjal korraldati lemmikpildi 
hääletus ning üle 3500 hääletanu vahel loositi lõpuüri-
tusel välja 32 kotkafotot.

Mõlemas riigis korraldati õppeseminare metsnikele, 
erametsaomanikele, keskkonnatöötajatele, jahimeestele 
ja kalakasvatajatele, samuti kala- ja merikotkarikaste piir-
kondade koolilastele. Metsas oma töökohustusi täitvate 
inimeste tarbeks valmis „Suurte risupesade määraja”, mil-
lest võib olla abi, kui soovitakse määrata leitud uut pesa.

Mõlemal aastal tehti kala- ja merikotka seiret, valmis 
Läti merikotka kaitse-tegevuskava ja Eesti merikotka 
tegevuskava ingliskeelne versioon. Probleemsetel kala-
kotka pesitsusterritooriumidel rajati uusi tehispesi ja 
otsiti teadmata kotkapesi. Kahe aasta jooksul kohtusid 
mõlema riigi kotkamehed välitöödel ja seminaridel, mille 
abil täiustati ja ühtlustati seiremetoodikat ja õpiti ükstei-
selt praktilisi välitöödel vajaminevaid oskusi.

EOÜ/Loodusajakiri

Võrumaa kalakotkad, tõelised meediastaarid, keda vaadati 
kotkakaamera kaudu üle maailma iga päev vähemalt 5000 korda

Joosep Tuvi (hoiab köit) 
käis Saunjas, kus Haapsalu 
koolilastele räägiti kotkastest. 
Enim meeldis õpilastele 
proovida, kuidas kotkapesa 
juurde ronitakse
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Atlandi tuur (Acipenser oxyrinchus)

Tuur tuleb Läänemerre tagasi
15. oktoobril tehti algust haruldase atlandi tuura 
(Acipenser oxyrinchus) asustamisega Narva jõkke, siht on 
see kala Läänemere Eesti piirkonda tulevikus tagasi tuua.

Haruldase ja ohustatud tuura taasasustuse eeldus on 
Narva jõe alamjooksu kvaliteet, mis on teadlaste hinnan-
gul tuura jaoks vastuvõetav. Sama laadi tööd tehakse ka 
Saksamaal ja Poolas.

Tuuramaimud asustatakse Narva jõkke koskede ja 
merevahelisse lõiku. Aastased kalad on Kanadast, kus 
see tuuraliik on veel säilinud. Vette lasti nelisada kala; 
neist sada on märgistatud, et jälgida edaspidi tuurade 
rändeid. Kogu projekti fi nantseerib riik 23 560 euroga ja 
selle teostaja on Eesti loodushoiukeskus. 

Tuurade arvukus on paljudes piirkondades katastroofi -
liselt kahanenud seetõttu, et nende elupaikade veekvali-
teet on kehv, kuderänded jõgedes on paisudega takistatud 

ning neid on väärtusliku musta kalamarja saamiseks üle 
püütud. Viimane teadaolev tuur püüti Läänemerel Eesti 
vetes 1996. aastal, kui tabati 290 cm pikk ja 136 kilo-
grammi kaalunud isend.

Atlandi tuur on keskmiselt paar meetrit pikk ja sada 
kilo raske ning võib elada kuni 60 aasta vanuseks. 
Tuuraliike on maailmas 24, atlandi tuur on neist kõige 
haruldasem. Atlandi tuura taasasustamist näeb ette ka 
Läänemere tegevuskava.

Keskkonnaministeerium

Särghaual saab peagi heita pilku Eesti maapõue
10. oktoobril asetas Tallinna tehnikaülikooli rektor 
Andres Keevallik nurgakivi TTÜ geoloogia instituudi 
Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppe-
keskuse peahoonele. 

Loodav õppekeskus avab uksed 2014. aastal ja hakkab 
tegema koolitusi õpilastele, õpetajatele, loodusturistidele 
ja teistele huvilistele. Särghaual keskendutakse eluta loo-
dusele: tutvustatakse geoloogiat, geograafi at, hüdroloo-
giat, energia- ja aineringlust, kliimat ja astronoomiat. 

Keskusesse tuleb Eestis ainulaadne kivilabor-õpikoda, 
mikroskoopiaklass, kivimite, mineraalide ja fossiilide väl-
japanekud ning samuti hulk aktiiv- ja õuesõpet toetavaid 
vahendeid, näiteks ilmajaam ning teleskoop.

Õppekeskuse on projekteerinud aktsiaselts Amhold ja 
osaühing EMP A&I, ehitab Pärnu REV. Projekti kogu-
maksumus on 2,5 miljonit eurot, millest 90% tuleb KIK-i 
kaudu Euroopa regionaalarengu fondist, ülejäänu TTÜ-lt.

Koos õppekeskuse peahoonele nurgakivi panekuga 
avatakse Särghaual uus 400 m2 pindalaga puursüda-
mikuhoidla, mis on Eesti teadustaristu teekaardi pro-
jekti „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik 
(NATARC)” osa.

Õppekeskus paikneb Pärnumaal Vändra vallas aja-
loolise Särgava talu südames, kuhu 40 aasta eest rajati 
toonase geoloogia instituudi välibaas. Vt http://sarghaua.
info/.

TTÜ

Saku kalapääs tagab lõhelistele soodsad rändetingimused
Saku mõisapargi tiigile rajati ajakohane kalapääs ning pais, 
mille abil on võimalik veetaset paindlikult reguleerida. 
Tänu projektile on Vääna jõge rändeteena kasutavatele 
lõhelistele tagatud takistusteta liikumine kudemispai-
kadesse. Töödeks vajaläinud 272 165 eurot saadi KIK-i 
vahendusel Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

Enne töid oli veetase tiigis ebastabiilne ning olenes 
eelkõige ilmastikuoludest. See takistas kalade rännet ning 
halvendas veekogu üldist seisundit.

„Varem paisutati tiigivett laudkilpidega ning kui vara-
kevadeti vesi tõusis ja jõgi hakkas luhtasid üle ujutama, 
tuli veetaseme alandamiseks lauad käsitsi eemaldada ja 
hiljem jälle tagasi panna, et mõisatiik veest tühjaks ei 
jääks,” kirjeldas varasemat olukorda Saku vallavalitsuse 

ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur. „Nüüd 
jälgivad veetaseme kõrgust andurid ja reguleerib auto-
maatika,” tunnustab ta projekti.

KIK-i juhatuse liikme Andrus Kimberi sõnul on KIK 
toetanud 26 vooluveekogude parandamise projekti 
kokku 9,2 miljoni euroga. Saku projekt sai neist kuuen-
dana teoks ning see aitab nii parandada veekogu üldsei-
sundit kui ka seda lihtsamini hooldada.

KIK/Loodusajakiri
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Saku mõisatiigi kalapääs
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Uute kildagaasiprojektide keskkonnamõju tuleb hinnata
9. oktoobril hääletas Euroopa Parlament eelnõu poolt, 
millega lisataks keskkonnamõju hindamise nõue mitte-
traditsiooniliste süsivesinikuallikate hüdraulilise purus-
tamise ja kaevandamise puhul. Saadikud soovivad 
tugevdada meetmeid, et ära hoida huvide konflikti ning 
pidada avalikkusega nõu.

Keskkonnamõju hindamise direktiivi reguleeri-
misalasse kuuluvad nii riiklikud kui ka eraprojektid. 
Praeguste reeglite järgi tuleb maagaasi ammutamise pro-
jektide mõju hinnata alates 500 000 kuupmeetrist päe-
vas. Paljud kildagaasi projektid on väiksema mahuga ja 
seetõttu ei ole seni kohustust hinnata nende keskkon-

namõju. Saadikud soovivad, et keskkonnmõju hinda-
mine oleks kohustuslik, olenemata projekti suurusest, 
kõikide mittetraditsiooniliste süsivesinikuallikate puhul 
(kildagaas ja põlevkiviõli, kinnisgaas, kivisöekihtides lei-
duv metaan). 

Eelnõu sisaldab ka meetmeid, mille eesmärk on ära 
hoida huvide konflikte. Saadikute parandusettepane-
kute kohaselt peavad keskkonnamõju aruandeid hinda-
vad eksperdid olema pädevad, objektiivsed ning täitma 
ülesanded arendajast ja pädevatest asutustest täiesti  
sõltumatult.

Euroopa Parlament / Loodusajakiri

Õhusaaste kahjustab endiselt tervist kogu Euroopas
Euroopa keskkonnaagentuur EEA avaldas hiljuti Euroopa 
õhu kvaliteedi hinnangu www.eea.europa.eu/publica-
tions/air-quality-in-europe-2013. Sellest ilmneb, et 
umbes 90% Vana Maailma linlastest peab taluma vähe-
malt üht kõige ohtlikumat õhusaasteliiki tasemel, mis 
on suurem maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
kehtestatud ülempiirist.

Ehkki olukord on viimastel aastatel suuresti parane-
nud, pole probleemid sugugi lahendatud. Nii põhjustavad 
pisiosakesed ja pinnalähedane osoon endiselt hingamis-
teede ja südame-veresoonkonna haigusi ning lühen-
davad eluiga. Uute uuringute järgi on ohtlikud hoopis 
väiksemad kontsentratsioonid, kui seni arvatud.

2009–2011 ületas peenosakeste hulk WHO lubatud norme 
umbes 96% linlaste hingatavas õhus, 98% puutus kokku 
osooni ülemäärase kogusega. Sageli ületavad reaalsed saas-
tehulgad isegi EL kehtestatud norme, mis on vähem ranged 
kui WHO omad. Kohati on õhk halb ka maapiirkondades.

Peale terviseprobleemide toob raport esile muidki 
probleeme, näiteks ökosüsteeme ja elurikkust ohustava 

eutrofeerumise, mis on esmajoones põhjustatud ülemää-
rasest lämmastikuheitest. Kuigi lämmastikoksiidide ja 
ammoniaagi heide on 2002. aastaga võrreldes vastavalt 
27 ja 7% vähenenud, ei ole paraku kõik EL liikmesriigid 
võetud kohustustega hakkama saanud.

EEA/Loodusajakiri

Energeetikatööstus on oluline saasteallikas
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Viinlased loobuvad autodest
Austria pealinna ühistransporti hal-
dava kompanii Wiener Linien arvu-
tuste järgi maksab eraauto kasutus 
kuni 15 korda rohkem kui sõit ühis-
sõidukeis. Eraauto kasutus ja oma-
mine Viinis ongi langusteel.

Hind on valiku põhikriteerium. 
Ühistranspordi aastakaardi omanik 
kulutab päevas transpordile umbes 
ühe euro. 10 000 kilomeetrit era-
autol neelab aastas seevastu umbes 
4500 eurot. Arvesse on võetud kõik 

kulud ja maksud: auto väärtuse lan-
gus, kindlustus, parkimistasud jne. 
Rehkendused kinnitavad ühtlasi, et 
kahe lapsega perekond hoiab ühis-
transpordi teeneid kasutades aastas 
kokku kuni 4500 eurot.

Sestap on viinlased hakanud 
autodest loobuma. Austria pealinna 
keskmine autostus on 394 sõidukit 
1000 elaniku kohta. Ühistranspordi 
aastakaardi omanike arv on suure-
nenud 538 000-ni, kusjuures ainult 
ühe aastaga on lisandunud 150 000 
kaardi kasutajat.

ELTIS/Loodusajakiri
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Ka Viini vanalinnas pole lihtne saada 
ajaloolistest vaadetest autodeta fotosid
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ELF: majandushuvisid ei tohi seada  
keskkonnanõuetest tähtsamaks
3. oktoobril võtsid üheksa Lääne mere-äärse riigi keskkon-
naministrid ning esindajad Kopenhaagenis HELCOM-i 
kohtumisel vastu deklaratsiooni, milles lepiti kokku edasi-
ses tegevuses, et parandada Läänemere seisundit. Eestimaa 
looduse fond (ELF) kahetseb 5. oktoobril avaldatud pres-
siteates, et lühiajalised majandushuvid kaalusid paraku 
taas üles keskkonnahuvid, mistõttu ei ole deklaratsiooni 
seisukohad piisavad, et parandada Läänemere seisundit.

Eriti kurb, et keerukatest läbirääkimistest hoolimata 
ei jõutud kokkuleppele piirata laevadelt pärit lämmas-
tikuheidet Läänemerel. ELF-i juhatuse esimees Silvia 
Lotman nentis, et keskkonnaministrid üksi ei saa vaja-
likke samme astuda ning Läänemere hea seisundi jaoks 
on vaja ka teiste otsustajate tahet. Lotmani sõnul peaksid 
riigid rakendama meetmeid nii põllumajanduses, kalan-
duses, laevanduses kui ka teistes sektorites.

Maineka konsultatsioonifirma Boston Consulting 
Groupi ja maailma looduse fondi (WWF) koostöös 
valminud Läänemere äriplaanist (http://elfond.ee/et/
uudised/27-mere uudis/1612-laanemere-ariplaan) ilm-
neb, et Läänemere seisundi parandamine on kasulik ka 
sotsiaal-majanduslikus mõttes.

Kopenhaageni kohtumisel vaadati veel üle, kuidas 
riigid on suutnud täita 2007. aastal vastu võetud tege-
vuskava, mille siht on saada Läänemere olukord ühiselt 
kontrolli alla. Paraku selgub WWF-i värskest raportist  

(http://elfond.ee/et/uudised/27-mereuudis/1594-laeaene-
mere-riigid-on-mere-olukorra-parandamisel-liiga-passiiv-
sed), et riigid ei ole siiani suutnud võetud kohustusi täita.

Nii WWF-i raport kui ka Läänemere äriplaan edastati 
3. oktoobri HELCOM-i kohtumise eel Läänemere-äärsete 
riikide ministeeriumidele palvega teha Läänemere kaitsel 
senisest märksa sisulisemat koostööd nii riigi sees kui ka 
teiste riikidega.

ELF/Loodusajakiri

Läänemerel on ikka lahendamata laevadelt pärit lämmastikuheite 
probleem
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MAVA on abiks
BirdLife International tegi esimesi 
kokkuvõtteid MAVA fondi rahasta-
tud projektist, mille siht on koostöös 
kohalike looduskaitseorganisatsioo-
nidega edendada linnukaitset Afro-
Euraasia linnurändetee ülitähtsas 
Vahemere-piirkonnas.

Enamikus sealsetes riikides elavad 
kirglikud jahimehed. Montenegro lin-
nukaitseorganisatsioon CZIP saavu-
tas kaheaastase jahikeelu Sasko järve 
tähtsal linnualal, Küprosel on koosta-
tud strateegilise tegevuskava eelnõu, et 
lõpetada linnupüük. Maltal on loodud 
koalitsioon, mis taotleb kevadise lin-
nujahi keelustamist, Liibanoni linnu-
kaitseühing SPNL korraldas kursuse 
küttidele, kes taotlevad jahiluba.

Samuti ohustab linde läbimõtlematu 
energiataristu. CZIP ja Makedoonia 
ökoloogiaühing on kaasatud asjaoma-
sesse keskkonnamõjude hindamisse, 
Tuneesia AAO peab samal teemal läbi-
rääkimisi riigi elektri- ja gaasiametiga.

Oluline on ka see, et kõik kaheksa 
projektis osalevat organisatsiooni on 
nüüd BirdLife’i partnerid; viimastena 
liitusid CZIP ja Maroko GREPOM. 
BirdLife’i partneriks sai veel kaks 
Balkani looduskaitseühendust, 
Horvaatia Ugura BIOM ja Serbia 
linnukaitseühing. Ettevalmistused 
käivad Alžeeria ja Albaania kaasami-
seks. Niiviisi luuakse üha tugevam ja 
tõhusam linnukaitsevõrgustik.

1994. aastal šveitslasest ornitoloogi 
ja filantroobi Hans Lukas („Luc”) 
Hoffmanni asutatud MAVA fond on 
keskendunud elurikkuse kaitsele 
ja eelistab töötada pigem partner-
lusvormis kui ise projekte ellu viia. 
Praeguseks on MAVA toetanud üle 
560 projekti, kus on kaasa löönud 
üle 220 organisatsiooni. MAVA-l on 
kolm põhilist tööpiirkonda: Alpid ja 
Šveits, Vahemere maad ning Lääne-
Aafrika rannik.

BirdLife/Loodusajakiri
Halvasti paigutatud elektriliinid ja 
tuulefarmid on rändlindudele suur oht
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Eesti loodusfotograafide suur edu Saksamaal
Võrgupaigast new.gdtfoto.de saab vaadata Saksamaa 
loomafotograafide seltsi GDT loodusfotovõistlusel „GDT 
Europäischer Naturfotograf des Jahres 2013” auhinnatud 
ja esile tõstetud fotosid.

Kaheksas hindamiskategoorias anti igaühes välja üks 
esimene ja üks teine auhind ning veel kaheksa ülesvõtet 
pälvis kiituse. Valiti ka üldvõitja ning kaks Fritz Pölkingi 
auhinna laureaati. Fritz Pölking oli saksa loodusfotograaf 
ja kirjanik, kes suri 2007. aastal.

Suure eduga osalesid võistlusel Eesti loodusfotograa-
fid: saadi koguni kaks esikohta. Eriti hästi läks kategooris 
„Imetajad”, kus Sven Začeki metskitsefoto võitis esimese ja 
Mati Kose nahkhiirepilt teise auhinna. Teinegi Začeki foto 
– talvine aeropildistus põtradest – jõudis samas kategoorias 
esikümnesse. Kategoorias „Muud loomad” meeldis žüriile 
kõige rohkem Remo Savisaare foto ninasarvikpõrnikast.

Üldvõidu pälvis 1975. aastal sündinud merebioloogi 
haridusega briti allveefotograaf Alexander Mustard. 
Linnufotodest eelistas žürii rumeenlase Zoltán Gergely 
Nagy, taime- ja seenepiltidest sakslase Stephan Ammi, 
maastikuülesvõtetest itaallase Samuel Pradetto Cignotto, 

allveefotodest hispaanlase Cristobal Serrano, kategoo-
rias „Inimene ja loodus” saksa-inglise fotograafi Britta 
Jaschinski ning loovkategoorias „Ateljeeloodus” norra-
lase Lars Andreas Dybviki võistlustööd. Fritz Pölkingi 
auhinna sai täiskasvanute arvestuses norralane Pål 
Hermansen ja noortest Hermann Hirsch.

Eesti, Soome ja Venemaa president  
on Soome lahe aasta patroonid
Järgmine aasta on keskkonnavaldkonnas kuulutatud 
rahvusvaheliseks Soome lahe aastaks. Soome lahe aasta 
on Eesti, Soome ja Venemaa ühisprojekt, mille siht on 
välja selgitada Soome lahe ökosüsteemi seisund ja välja 
töötada meetmed, kuidas seda parandada. Eesti president 
Toomas Hendrik Ilves, Soome president Sauli Niinistö ja 
Venemaa president Vladimir Putin on andnud nõusoleku 
olla oma riigi patroon selles kampaanias.

17. oktoobril peetud korralduskomitee istungil arutati, 
kuidas saavutada ühiseid eesmärke. Samal päeval peeti 

keskkonnaministeeriumis ka kolmepoolne teadustöö foo-
rum, kus jõuti kokkuleppele teadustööde ühisprogrammis. 

Aasta tipneb kolme osalisriigi deklaratsiooniga, kus 
antakse teadlaste soovituste järgi tegevussuunised aas-
tani 2021. Aasta avaüritus toimub 23. jaanuaril Helsingis. 
Eesti, Soome ja Venemaa keskkonnaminister allkirjasta-
sid mullu koostöömemorandumi, kus lepiti kokku ühis-
projekti korraldamise ajas ja eesmärkides.

Soome lahe aasta kohta saab rohkem lugeda võrgu-
paigast www.gof2014.fi/et/vision/.

Linnunimistu pikenes taas uue liigi võrra
26. septembril märgati Sõrve sääre linnujaama lähedal 
Maantee külas liiv-kivitäksi (Oenanthe isabellina), keda 
varem polnud Eestis kohatud.

Margus Otsa kinnitusel on tegemist liigiga, kelle 
levila asub meist kagus: pesitsusalad ulatuvad Türgist 
Mongooliani, meile lähimad on aga Bulgaarias ja  
Ida-Ukrainas. „Selle liigi eksimist Eestisse on juba pikka 
aega oodatud, näiteks Soomes on liiv-kivitäksi juba  
20 korda kohatud,” kirjutas Ots linnuhuviliste arvu-
tilistis. Liiv-kivitäks on 382. Eestis kohatud linnuliik  
(A-C kategooria).

Lind oli Maantee külas samas kohas paigal kolm 
päeva, 28. septembrini. Pilte linnust ja teda sei-
ranud linnuhuvilistest saab vaadata Estbirdingu 
galeriis (www.estbirding.ee/pildid/displayimage.
php?album=2&pid=2507#top_display_media) ja Sõrve 
linnujaama päevaraamatus (tarsiger.com/paivakirja/
kuvat.php?pvm=2013-09-26&asema=sorve).

Remo Savisaare võidutöö „Väike ninasarvik”
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Liiv-kivitäks on
382. Eesti linnuliik
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Erakordne kogu Euroopas:  
Soomaa rahvuspark 20
Hans Trass

Selleks ajaks, kui esimest korda taimkatteuuringutel Soomaale juhtusin, olin 
enda teada läbi käinud põhiosa meie huvitavamatest paikadest. 1958. aasta 
suvel soovitas professor Eerik Kumari mul teha lühimatka Halliste puisniidule, 
et koguda andmeid kavandatava kogumiku „Looduskaitse teatmik” jaoks 
(ilmus 1960). Sellel käigul avastasin enda jaoks justkui uue maailma. 

Halliste jõe lammiäärsed 
puisniidud olid nii liigirikkad 
ja kaunid, et pidin neid kahe 

päeva asemel peaaegu terve nädala 
analüüsima. See töö tehtud, läk-
sin rabamatkale. See, mida ma seal 
nägin ja tundsin, hämmastas mind 
hingepõhjani. Et jõuda Kuresoo 
rappa, tuli kõigepealt kahlata läbi 
peaaegu läbimatu servamäre ja siis 
tõusta rabarinnakul 8–10 meetrit 
nagu mäkke! 

Siit avanes vaade kümnetele lau-
gastele, älvestele ja värvilistele tur-
basammalde mätastele. Lummav 
vaikus. Kordumatud rabalõhnad. 
Olen pärast seda retke soid uuri-
nud peale Eesti paljudes kohtades 
Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, 
aga see matk püsib kustumatult 
 meeles.

Kuuekümnendatel-seitsme küm-
nen datel aastatel, kui juhendasin 
Soomaal bioloogiaüliõpilaste väli-
praktikume, ei jäänud ükski aasta 
mingi üllatava leiuta. Näiteks sat-
tusime Kikepera rabas sügavas orus 
voolavale saladuslikule Jõhve ojale, 
Kuresoo rabas müstilisele Toonoja 
soosaarele jne. 

Tudengitele pakkus erilist huvi 
töö Pääsma laane lammi-lodumet-
sades, kus kasvas rohkelt, lausa kat-
valt karulauku. Näol muhe naeratus, 
paljudel suus karulaugulehed, tegid 
tudengid tüütut tööd: kirjeldasid 
analüüsiruutude taimestiku liigilist 
koosseisu. 

Kõrvemaalt Soomaale. Tegeldes 
geobotaaniliste kaardistustöödega, 
teadsin, et 1935. aastal ilmunud 
uurimistöös Eesti geobotaanilis-tai-
megeograafilise jaotuse kohta on 
professor Teodor Lippmaa eraldanud 
Kesk-Eestis põhja-lõuna suunas kul-
geva kitsa metsa- ja soorohke Vahe-
Eesti valdkonna (Estonia intermedia). 
Andmata sellele ladinakeelset nime, 
jaotas ta paikkonna katkendjoonega 
kaheks: põhjapoolne väiksem on 
Kõrvemaa ning lõunapoolne suurem 
Soomaa. 
Mulle on jäänud senini arusaama-
tuks, miks need taimkattelt nii eri-
nevad alaeraldised jäid ladinakeelse 
nimeta. Ülikoolis geobotaanika loen-
gutel ristisin nad vastavalt Estonia 
siccosa (Kõrvemaa) ja Estonia paludosa 
(Soomaa). Need kaks ala erinevad 
peale floristilise koosseisu tunduvalt 
ka ökoloogiliselt: Kõrvemaal valitse-
vad kserofiilsed, Soomaal aga meso- 
ja hügrofiilsed taimekooslused. 
 
Kaitsealad Soomaal. 1957. aastal, 
kui Eestis loodi palju uusi looduskait-
sealasid, jäi neist praeguse Soomaa 
rahvuspargi piiresse vaid üks väike 
Halliste puisniidu botaaniline kaitse-
ala (2,65 km2). Möödus 24 aastat ja 
professor Viktor Masingu algatusel 
sai Eesti 1981. aastal 30 uut rabade 
kaitseala, neist 4 asuvad Soomaal: 
Kuresoo raba (11 000 ha), Kikepera 
raba (4700 ha), Valgeraba (3380 ha) 
ja Ördi raba (4900 ha).

Loodusteadlaste sagenevad uuri-
mistööd Vahe-Eesti lõunaosas veen-
sid neid vajaduses võtta see suur 
madalik põliste rabade ja metsadega 
tervikuna kaitse alla. Selle idee esi-
tasid esimestena Eestimaa looduse 
fondi (ELF) aktivistid. Pärast mitu 
aastat kestnud arutlusi jõuti otsusele 
luua viie kaitseala laiendamise teel 
uus suur looduskaitseala. 

1992. aasta 13. mail korraldati 
Viljandis koosolek, kus arutati pal-
jusid küsimusi, mis olid seotud uue 
katseala piiride ja kaitserežiimiga. 
Kõne alla tuli ka uue kaitseala nimi. 
Pakuti kohalike asumite, alles olevate 
või juba hääbunud külade nimesid 
(Kõrtsi-Tõramaa, Tipu, Riisa jt).

Veidi piinliku resoluutsusega soo-
vitas siinkirjutaja nimeks lihtsalt 
Soomaa looduskaitseala, kuigi see 
hõlmaks vaid väikese osa taimegeo-
graafilisest Soomaa valdkonnast. 
Selles nimes kajastuks kõige selge-
malt ala olemus. Ettepanek võeti 
vastu. 

8. detsembril 1993 asutati ametli-
kult uus kaitseala, nüüd juba Soomaa 
rahvuspargi nime all. Loodud oli 
midagi suurt ja erakordset: rahvus-
park, kuhu kuuluvad kogu Euroopas 
ainulaadsed korrapäraselt üleujutata-
vad alad, ürgsed rabad, põlismetsad 
ja kaunid puisniidud.

Tulvavad jõed. Et jõed kallaste vahelt 
aeg-ajalt välja kipuvad, on looduses 
tavaline nähtus. Erakordseks muutub 
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see siis, kui see toimub korrapäraselt: 
igal kevadel, mõnikord ka sügisel, 
nagu on iseloomulik Soomaale. 

Soomaa jõgede üleujutustel on 
mitu põhjust. Kõigepealt ala geo-
morfoloogiline, maastikuline asend 
tasasel madalikul. Sellest tuleneb 
Soomaad läbivate jõgede vähene lang 
ja Halliste jõkke suubuvate lisajõgede 
(Navesti, Raudna, Lemmjõgi jt) lähe-
dus üksteisele, nendevaheline tugev 
hüdrograafiline mõjutus. Kevaditi 
lumesulamise ja ka sagedasemate 
vihmasadude ajal ei suuda aeglase 
vooluga jõed saabuvaid veemasse 
vastu võtta, tekivad vooluseisakud 
(isegi tagasivool), mille tagajärjel 
ujutatakse maastik igal aastal üle. 

Maakoore tektoonikat uuri-
vad teadlased on leidnud veel ühe 
põhjuse. Nimelt kerkib maakoor 
Soomaast loodes, Navesti jõe kohal, 
kiiremini kui Halliste jõe kohal, mis 
mõneti takistab veehulga normaalset 
äravoolu. 

Jääminekul kulmineeruv üleuju-
tus on eri aastatel olnud eri kõrgu-
sega. Mõõtepostidel tehtud vaatluste 
järgi küündis üleujutus 1931. aastal 
Riisal nulltasemest üle 553 cm, 1951. 
aastal 520 cm, 1956. aastal 516 cm.

On andmeid lühiajaliste kuue-
meetriste üleujutuste kohta lähedal 
Toris ja Sindis. Tavaliselt jääb vee-
taseme tõus kahe kuni nelja meetri 
vahele. Jõgede üleujutus kestab 
kahest nädalast ühe kuuni. Sel ajal 
uputatakse üle 100–150 km2 metsi, 
siirde- ja madalsoid ning niite. Sinna 
peab sattuma märtsis-aprillis, et 
imetleda veevälja, üksikuid talusid, 
mis veest välja ulatuvad, ja selle maa 
püsielanikke, kes stoilise rahuga selle 
uputuse vastu võtavad. 

Rahvuspargi territoorium (umbes 
396 km2) on hõredalt asustatud. Siin 
elanud inimesed ei kartnud „viien-
dat aastaaega”, nagu üleujutusaega 
nimetatakse. Siis otsiti välja vanadel 
aegadel laialdaselt kasutusel olnud 
haabjad ehk ühepuulootsikud ja sõi-
deti rahumeeli oma igapäevatoime-
tusi tegema: lehmi lüpsma (kui neid 
veel oli), halupuid tooma, kontrol-
lima, kas tulvavesi pole heinakuhja-
sid minema viinud.

Nii oli see läinud aegadel. Nüüd 
on Soomaal püsielanikke kümme 
korda vähemaks jäänud, aga üksi-
kud kangekaelsed on veel siia püsima 
jäänud. Kui ma oma belglastest kol-
leegid ükskord Soomaale viisin, 

olid nad vapustatud. Nad imetlesid 
Soomaa loodust ja selle puutuma-
tust ning pärisid korduvalt: kuidas 
küll inimesed suudavad elada nii 
karmides oludes, vabatahtlikult, 
ilma linlike mugavusteta? Seletasin 
midagi nende heast kohanemisvõi-
mest, väiksest nõudlikkusest muga-
vuste suhtes, vaikusearmastusest, 
vana kultuuripärandi hoiust jne.

Ega mu jutt eriti veenev ei olnud, 
nägin seda kuulajate silmist. Ega 
ma isegi ei kujuta end elavat kuskil 
Kikepera soosaarel, kuigi ma armas-
tan raba väga. Õnneks ei tulnud mul 
väga pikalt selgitada ürglooduses 
elamise võlusid, sest botaanikutena 
leidsid mu külalised järjest uusi tai-
mekaunitare ja -haruldusi, mida vai-
mustunult pildistada. Eriti võlusid 
neid aas-karukell, siberi võhumõõk 
ja niidu-kuremõõk.

Rahvusvahelistumine. Nüüd on 
endisest vähe tuntud rabariigist saa-
nud populaarne ja laialt tuntud 
Soomaa rahvuspark. Kahekümne 
aastaga on Taani kuningriigi abiga 
valmis ehitatud uhke külastuskeskus 
Kõrtsi-Tõramaal, ligipääsu looduse 
vaatamisväärsuste juurde hõlbustavad 
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Kanuumatkajad ja mägiveised Kuusekääral 14. novembril 2012. Kuna suurvee tõttu oli suurem osa luhast üle ujutatud, pagesid veised 
kuivemasse teeserva
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laudteed ja vaatlustornid. Rabasid, 
metsi ja puisniite uuritakse innukalt. 
Aktiivselt tegutsenud Soomaa sõp-
rade seltsi tegevuse on sellest aastast 
üle võtnud MTÜ Tipu looduskool, 
mis tegutseb endises Tipu koolimajas 
(kus korraldati ka TÜ bioloogide prak-
tikaid); Eesti haabjate selts on võtnud 
enda hooleks hoida ja arendada haab-
jate traditsiooni.

Soomaa rahvuspargi rahvusvahe-
lisele mainele viitab fakt, et see on 
arvatud Ramsari märgalade hulka ja 
üleeuroopalisse PAN-parkide võrgus-
tikku. Soomaa rahvusparki tutvus-
tavad Tiit Leito toimetatud eesti- ja 
ingliskeelne kaunis raamat „Soomaa 
rahvuspark. National park” (2000) 
ning Liisi Seili ja Elmo Riigi koostatud 
„Teekond läbi viie aastaaja. Soomaa 
päevik” (2011). Iga inimene, kes 
neid teoseid loeb ja vaatab, veendub 
Soomaa rahvuspargi erakordsuses.

Liisi Seili ja Elmo Riigi raamatus 
jutustatakse ilmekalt Soomaa ini-
meste elust ja tööst enne ja nüüd. 
Lugeja saab teada, et mitme eesti 
kultuuri suurmehe sünnikodu on 
olnud Soomaal või selle piirimail. 

Meie kuulus maalikunstnik 
Johann Köler (1826–1899) sündis 
Soomaa idaosa piiril Lubjassaarel. 
Tema järeltulijad on oma kuulsa 
eellase mälestuse jäädvustamiseks 
asutanud väikese hästi hooldatud 
eramuuseumi. Seal käivad suvelaagris 

kunstiakadeemia üliõpilased. Suure 
aida seinu ehivad paljud maalid, 
muu hulgas Köleri isa Peedu ja ema 
Kai portreed (koopiad; originaalid on 
Kumus).

Köleri sünnitalust põhja pool, 
suure Kuresoo idaosa lähedal, asub 
kuulsa helilooja ja orelikunstniku 
Mart Saare (1882–1963) sünnitalu 
Hüpassaare. Ta on end eesti heliloo-
mingu ajalukku jäädvustanud rahva-
laulude töötluse meistrina ja sadade 
koorilauludega. Meenutagem kasvõi 

ühte neist, koorilaulu „Põhjavaim”. 
Hüpassaarel asub Mart Saare hästi 
sisustatud soliidne majamuuseum

Tipu endisest koolimajast veidi 
eemal on Pauna talu: ajaloolase, 
kirjandusteadlase, Kolga-Jaani pas-
tori Villem Reimani (1861–1917) 
sünnikodu. 2004. aastal kinnitasid 
MTÜ Villem Reimani Kolleegiumi 
liikmed Hovard Nurme, Peeter 
Tulviste, Helir-Valdor Seeder, Hando  
Runnel jt Pauna talu seinale mäles-
tustahvli tekstiga: „Siin, Pauna 
talus, sündis 1861 Villem Reiman”. 
Sel mehel on suuri teeneid aktiivse 
eestluse eest võitlejana. 1884. aastal 
osales ta Otepääl meie sinimustvalge 
rahvuslipu pühitsemisel. Eesti üli-
õpilaste selts on nimetanud Villem 
Reimani seltsi auvilistlaseks.

Selline on lühidalt Soomaa rah-
vuspargi saamislugu ja ülevaade 
kahest aastakümnest. Selle aja jook-
sul on pargist kujunenud loodus- ja 
keskkonnakaitse arenduskeskus,  
rahvusvahelise tähtsusega märg-
alade – rabade, põliste lodu- ja 
lammimetsade, puisniitude ja üle-
ujutusalade – põhjalik ja mitme-
külgne uurimisala. Siin käivad 
tuhanded inimesed, võlutuna 
Soomaa looduse erakordsusest.   ■
 
Hans Trass (1928) on lihhenoloog ja botaanik, 
Eesti TA liige, TÜ emeriitprofessor.
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Karuskose metsavahitalu 4. aprillil 2010. Kuiva jalaga on taluõuel võimatu liikuda

Ingatsi matkarada viib loodushuvilise tutvuma Soomaa suure väärtuse rabaga
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Mälukilde Soomaa  
rahvuspargi loomisest
Uudo Timm

Pärast Eesti taasiseseisvumist kerkis koos maa- ja omandireformiga 
päevakorrale Eesti looduse kaitse edasine korraldus. Nõukogude ajal olid 
looduskaitse ja kaitsealad ühed tõhusamad võitlusvahendid tollase režiimi, 
looduse allutamise ning raiskava loodusvarade kasutuse vastu, ent siis leiti 
ühtäkki, et looduskaitse piirab tagastatava omandi tarvitust. 

Ühtaegu vaieldi selle üle, kuidas 
suhtuda nõukogude korra ajal 
loodud kaitsealadesse. Kas 

neid tuleb käsitada okupatsiooniaja 
sünnitistena ja kuulutada õigusvas-
tasteks või teenivad nad endistviisi 
üldisi huve loodusväärtuste hoid-
jana. Lõppotsus oli siiski üksmeelne: 
kaitstavaid loodusobjekte hõlmavad 
või kaitstavatele aladele jäävad maad 
tagastatakse piirangutega. 

Selguse mõttes tuli teha tollaste 
riiklike ja kohalike kaitsealuste loo-
dusobjektide inventuur ning hinnata 
nende rolli uutes oludes. Samuti tuli 
luua asjaõigusseadusega kooskõlas toi-
miv õiguskord, mille järgi korraldada 
objektide kaitset, ja suuta see ellu viia.

Praeguse Soomaa rahvuspargi 
alast oli osa juba 1957. aastast 
olnud kaitse all Halliste puisniidu 
botaanilise kaitsealana, mida praegu 
tuntakse ennekõike Tõramaa puisnii-
duna (265 ha). Üksiti oli siin 1981. 
aastast peale loodud neli sookaitse-
ala: Kuresoo (11 927 ha), Kikepera 
(4700 ha), Valgeraba (2486 ha) ning 
Ördi (5043 ha). 

Piirkonna külad olid nõukogude 
ajal hääbunud ja talude elukorral-
dus õigupoolest hävitatud. Ainsad 
kaitseala suuremad põllumajandus-
hooned Riisa külas ja nende ümbrus 
olid räämas ning endised põllumaad 
lepavõssa kasvanud. Korrapäraselt 
üleujutatavaid pehme pinnasega 
lamminiite kasutati vaid tükati. 

Soodevahelisi metsi ei majandatud 
kuigi ulatuslikult. Näiteks leidus siin 
veel ulatuslikel aladel mujal Eestis 
haruldasi lammimetsi. Nii moodus-
tasid kaitstavad sood nendevaheliste 
jõgede, luhtade ja metsadega ühtse 
loodusala, mis jäi ühtesoodu suurvee 
meelevalda. Seda laadi loodusalasid 
polnud ei Eestis ega terves Euroopas 
eriti palju järele jäänud.

Nõnda oligi looduskaitsjatel 1992. 
aastaks tekkinud mõte luua ühtne 
suur kaitseala. Ideed asus edasi 
arendama Eestimaa looduse fond. 
Kuna aastaid oli Tipu endine koo-
limaja olnud Tartu ülikooli botaa-

nikapraktikate välibaas, olid nii 
ülikooli õppejõud kui ka paljud üli-
õpilased praktika käigus avastanud 
Soomaa looduse omapära, saanud 
aimu koosluste toimimisviisidest, 
aga ka kohalike elanike otstarbekast 
elukorraldusest väga äärmuslikes 
oludes – üleujutuste ajal. See põnev 
maailm kutsus ikka ja jälle Soomaale 
tagasi: kas lihtsalt vaatama või lähe-
malt uurima. 

Eestimaa looduse fond Eerik 
Leibaku eestvõttel koondas paljude 
looduseinimeste andmed siinsete 
loodusväärtuste kohta ja arusaamad, 
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Karuskose talukoha elumaja 6. aprillil 2010. Vesi on jõudnud elutuppa
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kuidas seda rikkust hoida. Nii tehti 
ettepanek luua Soomaal kogu loo-
duskompleksi hõlmav kaitseala. 

Selleks ajaks ei olnud taasiseseis-
vunud Eesti riik veel jõudnud kuigi 
kaugele ei maareformi ega loodus-
kaitse korralduse õiguslike alustega. 
Samuti ei kujutatud ette, kuidas elu 
edasi kulgema hakkab. Eriarvamusi 
oli palju, muu hulgas tugev vastuseis 
ideele luua kaitseala. 

Osale maade tagasitaotlejatele 
terendas tulevik ennesõjaaegse elu 
jätkuna, kus taastatakse talud ja 
tegeldakse tavapõllumajandusega. 
Teised pidasid ääremaa oludes põhi-
tegevusalaks metsamajandamist. 
Kardeti, et kaitseala halduskorra 
tõttu kahaneb kohalike elanike töö-
hõive veelgi. 

Kõige suurem vastasseis kujunes 
riigimetsa majandajatega. Nimelt 
olid metskonnad selleks ajaks ise-
majandavad ja Soomaa raieküpseid 
metsi peeti arvestatavaks tulualli-
kaks. Erinevalt mõnest teisest Eesti 
piirkonnast, kus (loodus)kaitseala-
sid leidus varemgi, puudusid siinse-
tel metsameestel kogemused ja teave 
kaitsealuste metsade majandamise 
kohta nii, et säiliksid loodusväärtu-
sed, kuid ka tulu ei jääks saamata. 
Seepärast kaubeldi metsaülematega 
iga kvartali ja metsatüki pärast ja 
kaitseala piir käidi meeterhaaval läbi. 

Ent juhtus sedagi, et mõne kvar-
tali soovitas metsaülem ise kaitse-
alaga liita, et puidu kvaliteedi poolest 

paremad küpsed okasmetsad vastu-
tasuks kaitsealast välja jääksid. Elu 
on näidanud, et hulk algul kaitseala 
koosseisu kavandatud osi, mis koos-
kõlastuste käigus välja jäid, on hiljem 
siiski rahvuspargiga liidetud. 

Metsamajandamise kõrval küt-
tis kirgi jahipidamine, sest Soomaa 
on rikas sõraliste poolest, kelle jaht 
andis taasiseseisvumise rasketel alg-
aastatel mõningast toidulisa. Samuti 
oli Soomaa pikka aega olnud oluline 
hundijahi piirkond. 

Looduskaitsjate väidetele, et 
Soomaast võib kujuneda loodustu-
rismi magnet, vastati tavaliselt põlas-
tavalt: „Kes see siia pärapõrgusse 
sääski ja parme ikka söötma tuleb? 
Mõistlikum oleks mets maha võtta, 
saaks sellelt alalt vähemalt min-
git tulu”. Seetõttu reageerisidki nii 
mõnedki maakasutajad ideele luua 
kaitseala otseste tegudega: võtta kii-
resti mis võtta annab ja teha raiet 
loodava kaitseala piires.

Kuna riigi tasandil võttis kaitse-
ala loomine aega (kuigi vähem 
kui praegu), tuli kiiresti tegutseda, 
et peatada loodusväärtusi ohusta-
vad raied. Tollase Pärnu maavalit-
suse keskkonnaameti peaspetsialisti 
Urmas Vahuri eestvedamisel kinnitas 
Pärnu maavalitsus oma 15. veebruari 
1993. aasta määrusega Soomaa kait-
seala Pärnumaa osa piirid ning pea-
tas kaitsealal lageraied ja piirkonniti 
kõik metsa- ja veemajandustööd. 

Samasuguse määruse kinnitas Viljandi 
maavalitsus 12. aprillil 1993. aastal. 

Esialgse idee järgi oli kavatsus luua 
looduskaitseala Soomaa loodusväär-
tuste kaitseks, kuid peagi lisandus 
ettepanek hoida siinset omapärast 
kultuuripärandit: luhtade hooldus, 
haabjate valmistamine ja tarvitus 
ning loomulikult üleujutustega seo-
tud kohalikud tavad. Seepärast sobis 
kaitseala tüübina paremini rahvus-
park, mis lõpliku kinnituse sai vaba-
riigi valitsuse määrusega 1993. aasta 
8. detsembril.

Soomaa rahvuspargi loomisega 
seotud raskused polnud veel sugugi 
ületatud. Pärast 1. juunil 1994. aas-
tal vastu võetud kaitstavate loodus-
objektide seaduse jõustumist tuli 
koostada sellekohane tsoneering ja 
kaitse-eeskiri. See nõudis palju aega 
ja vaeva, sest Soomaa oli üks esimesi 
kaitsealasid, mille kohta hakati koos-
tama uut tüüpi kaitse-eeskirju. 

Vaidlusi tekitasid näiteks kaitseala 
vööndite piirid. Sageli oli piire loo-
duses raske kindlaks teha, seetõttu 
kasutati näiteks kunagiste talude pii-
ride puhul ennesõjaaegseid skeemilisi 
kaarte, puistuplaane ning kolhooside 
ja sovhooside maakasutusplaane. Ent 
need sisaldasid nõukogude ajale oma-
selt sihilikke moonutusi ega klappi-
nud üksteisega kuidagi kokku. 

Loomulikult polnud tol ajal min-
git kaarditarkvara ja parim viis kaarte 
kõrvutada oli kasutada aknaklaasi 
ning vaadata üksteise peale asetatud 
kaarte vastu valgust. Praegusel ajal 
võime metsapiirkonnas kaitstavate 
alade piire selgelt märgata nii loodu-
ses kui ka ortofotodelt, sest kaitseala-
delt välja jäänud metsad on viimase 
kahekümne aasta jooksul enamjaolt 
kas maha või läbi raiutud. Sama saa-
tus oleks tabanud Soomaa metsi. 

Kuna rahvuspargi kaitse-eesmärk 
on hoida nii looduslikke kui ka pool-
looduslikke kooslusi ja pärandkultuuri, 
püüti kaitsekorda kavandades kõike 
arvesse võtta. Loodusväärtuste paik-
nemist ja eesmärkide paljusust silmas 
pidades kujunesid rahvuspargi tsonee-
ring ja kaitsekord küllaltki keeruliseks. 
Erilist tähelepanu pöörati veel asusta-
tud taludele, et tagada nende toimi-
mine samamoodi nagu varem. 
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Tsoneeringu põhjal jagunes rah-
vuspark üheks loodusreservaadiks, 
kümneks looduslikuks sihtkaitse-
vööndiks, kaheteistkümneks hool-
datavaks sihtkaitsevööndiks ja neid 
siduvaks piiranguvööndiks. Pikkade 
vaidluste ja mitmesuguste kooskõlas-
tuste järel kinnitas vabariigi valitsus 
lõpuks Soomaa rahvuspargi kaitse-
eeskirja 20. juunil 1995. aastal. 

Igapäevaelu korraldamiseks loodi 
1. juunil 1994 kaitseala administ-
ratsioon ja võeti ametisse esimesed 
kaks töötajat. Rahvuspargi esimeseks 
direktoriks määrati Tõnu Kütt. 

Algaastatel kulus looduskaitsetöö-
tajatel palju energiat teavitustegevu-
sele. Arusaam, et kaitseala võiks ka 
taasiseseisvunud Eestis tähendada 
ranget kinnist ala tõkkepuudega tee-
del ja täieliku liikumis- ning tegevus-
keeluga, oli raske taanduma. Kaitseala 
kiputi võrdsustama loodusreservaa-
diga. Samas hõlmas Tuhametsa loo-
dusreservaat rahvuspargi 360 km2 

suurusest alast vaid 155 ha. 
Rahvuspargi administratsiooni 

esmane ülesanne oli võtta osa kaitse-
eeskirja koostamisest ja kooskõlas-
tada see omavalitsustes. Selle töö 
põhiraskust kandsid siiski Eestimaa 
looduse fond koos maakondlike loo-
duskaitseametnikega, kellel kulus 
selle peale hulganisti töö- ja ka 
öötunde. Samuti tuli administrat-
sioonil tegeleda rahvuspargi piiride 
tähistamisega, taotleda raha ning kir-
jutada mitmesuguseid projekte. 

Suure muutuse tõi Taani abipro-
jekt, mille raames koostati põhja-
lik kaitsekorralduskava. Sellest sai 
tähtis teerajaja, mille järgi koos-
tada samalaadseid dokumente. 
Kaitsekorralduskava jaoks tehti 
uuringuid, et selgitada, mil moel 
hoida loodus- ja pärandkultuuriväär-
tusi. Selle käigus kaasati huvirühmi. 

Välisekspertide juhendusel oman-
dasid meie looduskaitsjad olulisi 
teadmisi kaitse planeerimise ja kor-
ralduse vallas. Varem oli looduskait-
seringkondades peamine jututeema 
looduselamused, aga nüüd lisan-
dus järjest enam mõttevahetusi eri 
hooldusmasinate, loomatõugude ja 
nende kasutamise üle. See oli üks 
märgilisi muutusi.

Teiselt poolt õppisid ka loodus-
kaitsjad ja teadlased suhtlema muude 
huvirühmadega maaomanikest polii-
tikuteni ning mõnelegi sai selgeks, et 
oma ettepanekuid tuleb õppida sisu-
liselt põhjendama ja selgitama.

Taani abiprojekti raames rajati 
Tõramaale rahvuspargi haldus-
hoone koos külastuskeskusega 
(kaardil: looduskeskus) ning hulk 
loodusradu. Siiani on jäänud hinge 
kriipima, et töösse ei võetud keskuse 
esialgset kava. 

Nimelt asus praeguse keskuse pea-
hoone kohas piirkonna pikim hoone. 
Selles olid ühe viilkatuse all nii endi-
sed loomapidamisruumid, heina-
küün, põllutööriistade varjualune 
kui ka kunagised eluruumid. 1930. 
aastate lõpus ehitatud uude majja 
olid kavandatud kaitseala administ-
ratsiooni ruumid ja pikka abihoo-
nesse ekspositsioon ning mõned 
majutuskohad. 

Kahjuks läks kõik teisiti. Osa 
põlistalu hooneid lammutati ja rajati 
hoopis jahtklubi stiilis elektriküttega 
hoone, mis sobib küll Naissaare ran-
namännikusse, aga mitte Soomaale.

Kui uus taristu oli valminud, suu-
renes üha jõudsamalt Soomaa külas-
tatavus ja tuntus nii Eestis kui ka 
välismaal. Soomaa metsades, luhtadel 
ja soodes võime nüüd kohata eri keeli 
kõnelevaid matkajaid lähedalt ja kau-
gelt. Palju turiste käib Saksamaalt ja 
Hollandist; nad nendivad kurbusega, 
et nende kodumaal on sellised loo-
dusväärtused ammu hävitatud. 

Kuigi seal on juba aastaid teh-
tud suuri jõupingutusi ja käivitatud 
hirmkalleid looduslike ja poolloodus-

like koosluste taastamise projekte, ei 
ole soovitud tulemusi kerge saavu-
tada. Nii on mitmedki sealsete taas-
tamisprojektide eestvedajad pidanud 
tunnistama, et maastikupildi taasta-
misel on küll saavutatud teatud edu, 
aga koosluse loomuliku struktuuri 
poolest on tulemused kesised. Mis 
teisisõnu tõestab taas, et odavam ja 
tulemuslikum on kaitsta olemasole-
vat, mitte see hetkekasu lootuses 
(lasta) hävitada ja siis üritada taas-
tada või asendada.

Soomaa rahvusparki võime uhku-
sega pidada meie eheda looduse 
säravaks pärliks. Soomaa erilisus 
väljendub sajandeid kestnud looduse 
ja inimese loomulikus koosolemises. 
Seda kinnitab ka asjaolu, et Soomaa 
rahvuspark on üks 13-st Euroopa 
põlislooduse kaitsealade võrgus-
tikku kuuluvast alast. Samuti kuulub 
Soomaa mageveemärgalana Ramsari 
alade hulka, rääkimata Euroopa 
Liidu Natura-alade nimistust. 

Nii on rahvuspargi loomise ajal 
vähe tuntud kandist saanud paik, 
mida nüüd teab ilmselt iga eestlane. 
Nii mõnelegi välismaa loodushuvi-
lisele on just Soomaa jätnud kustu-
matu mälestuse Eestist. 

Selle põlislooduse ala säilimise eest 
kuulub sügav austus ja tänu neile 
inimestele, kes rahvuspargi loomise 
ajal pidid taluma nii sõimu kui ka 
punaparuniteks tembeldamist ja isegi 
vägivallaähvardusi.   ■

Mälukilde on aidanud meenutada Eerik 
Leibak ja Urmas Vahur

 
Uudo Timm (1959) on zooloog ja looduskaitsja.
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Mis te suvel  
Soomaal teete?
Algis Martsoo

Nii küsivad paljud Soomaa üleujutust ehk viiendat aastaaega vaatama 
tulnud loodusturistid. Eesti meedia kajastab üleujutusi ühtelugu ja see toob 
Soomaale veevälju imetlema sadu inimesi päevas. Võib tõesti jääda mulje, et 
üleujutus ongi ainuõige aeg tulla Soomaale. 

Tegelikkuses käib Soomaal 
loodushuvilisi aasta ringi ja 
nagu näitas tänavune sade-

metevaene suvi, on siinsed Navesti, 
Halliste, Raudna ja Lemmjõgi läbi-
tavad ka madalama veeseisu korral. 
Vaid Tõramaa jõel, Soomaa pesamu-
nal, saab paadi või kanuuga sõita 
üksnes üleujutuste ajal. Viienda  
aastaaja uudistajate arv on suurene-
nud hüppeliselt just viimastel aasta-
tel. Proovin selgitada selle põhjusi. 

Üleujutus võib Soomaad tabada 
ükskõik mis ajal aastas või isegi mitu 
korda aastas, kui vaid jagub piisavalt 
lumesulamis- või vihmavett. Aasta 
suurim üleujutus tuleb tavaliselt märt-
sis-aprillis, eelduseks on talvel maha 
sadanud küllaldane lumekogus ja selle 
säilimine suurema sula alguseni. 

Kõrget veetaset soodustavad või-
malikult kõrge õhutemperatuur, 
püsivad plusskraadid ööpäev läbi ja 
samaaegsed vihmasajud, mille tõttu 
lumi kiirelt sulab. Mõnel aastal võib 
suurimaks osutuda hoopis talvine 
uputus (jaanuaris 2005, veebruaris 
2002) või sügisene vetevoog (det-
sembris 2008). 

Väiksemad üleujutused on üsna 
tavalised talviti (jaanuaris 2012 
ja 2013) ja sügiseti (oktoobris ja 
novembris 2012), harva tuleb neid 
ette suvel (viimati augustis 2008). 
Üks üleujutusrohkemaid oli 2012. 
aasta, siis oli Soomaal viis üleujutust: 
jaanuaris, aprillis, oktoobris, novemb-
ris ja detsembris. Õigupoolest ei olegi 
põhjust imestada, sest 2012. aasta oli 

ilmateenistuse (EMHI) andmetel vii-
mase poolsajandi kõige sajusem.

1999. aastal anti välja ajakirja Eesti 
Loodus Soomaa-erinumber, kus on 
kõne all ka üleujutus. Üleujutuse kir-
jeldus ja põhjused on esitatud Margit 
Karu ja Arvo Järveti artiklis „Kõik 
algab jõgedest” (lk 412–413). Enne 
ajakirja ilmumist oli Soomaa tol aas-
tal üle elanud kaks märkimisväär-
set üleujutust. Esimene oli jaanuaris 
pärast paarinädalast sula ja vihma. 
Talv tuli tookord äkitselt tagasi, kui 
vesi oli alles tõusuteel, ja kogu vee-
väli kattus üsna paksu, kuni 30 cm 
paksuse jääkihiga. Metsas puude 
vahele kinni jäänud jää peal sai edu-
kalt kõndida ja see kõmises põnevalt. 
Seal, kus puud kasvasid suuremate 
vahedega, kukkus jää pärast vee 
taandumist alla ja puude ümber jäid 
paksud jäärõngad.  

Samasugused olud olid 2002. aasta 
veebruaris ja 2013. aasta jaanuaris, 
kuid jää polnud kummalgi korral nii 
paks. 1999. aasta teine üleujutus tuli 
aprillikuus ja jõudis tookord rahvus-
pargi ajaloos kõrgeimale tasemele. 
Selle kohta on häid kaadreid samal 
aastal valminud filmis „Viis aasta-
aega”, mida näidatakse huvilistele 
Soomaa looduskeskuses. 

Mõlemad veetulvad jätsid mulle 
toona võimsa mulje ja edaspidi olen 
proovinud teha iga üleujutuse kohta 
ülestähendusi. Järgneval kümnel 
aastal on vahelduvalt olnud nii suu-
remaid kui ka väiksemaid üleujutusi. 

Siis saabus Eestimaale kaks tõe-
liselt lumerohket talve. 2009/2010. 
aasta talv oli lumerikas ja valitse-
sid üksnes miinuskraadid, järgnev 
2010/2011. aasta talv oli tormine ja 
veel lumerohkem. Mõlemal aastal 
püsis lumi kuni kevadeni, see soo-
dustas väga suure üleujutuse teket. 

2010. aasta kevadel ei oodanud 
keegi, et veeseis ületab seni rahvus-
pargi ajaloos kõrgeima, 1999. aasta 
kevadise uputuse taseme üle poole 
meetri. Ent toona saavutas veetase 
Riisa veemõõteposti andmeil nel-
janda suurima näidu alates 1924. 

¥ 1. Kakskümmend kõrgeimat veetaset 
Halliste jõel Riisa veemõõteposti ajaloos 
1924–2013
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aastast, kui seal hakati mõõtmisi 
tegema (¥ 1). 

Ujutus püsis tavapärase paari nädala 
asemel muljet avaldavalt kõrge kolm 
nädalat ja kogu Eesti meedial oli kül-
laldaselt aega seda kajastada. See tingis 
omakorda enneolematu hulga uudis-
tajaid. Lisaks veematkajatele liikles 
maanteedel palju uudistajaid, kelle 
autod pandi olude tõttu proovile. Kuna 
maanteed olid tavapärasest tunduvalt 
kauem ja sügavama vee all, lõppes see 
proovilepanek tihti kehvasti. 

2010. aastal täpsustati Soomaa üle-
ujutusala suurust: saadi 142 km² [2]. 
Soomaa suurveest jäävad puutumata 
kõrgeimad maastikuvormid rabad 
ja kaguosas paiknevad luited. Kõik 
muu, kaasa arvatud inimese loodu, 
talukohad ja maanteed, asub viis 
kuni kaheksa meetrit madalamal ja 
on uppumisohus. 

Rabade keskelgi on suured alad 
kohaliku lumesulamisvee tõttu vee 
all. Kogu üleujutusala ei ole ühtlaselt 
veega kaetud. Siin-seal leidub kuive-
maid saari, kuhu metsloomad saavad 
vee eest pageda.

Pikaaegse erakordselt kõrge vee-
seisu tõttu veetsin 2010. aasta aprillis 
kõik päevad vee peal. Matkajaid oli 
palju ja mõnikord tuli vastata veid-
ratele küsimustele. Näiteks Ingatsi 
matkaraja juures küsiti mitmel kor-
ral: „Miks teil Soomaal laudteed nii 
kitsad on?” Nimelt oli veetase nii 
kõrge, et vee alt kumas vaid laud-
tee käsipuu; käidav osa laudteest 
jäi käsipuuga võrreldes veel meetri 
võrra sügavamale ega paistnudki läbi 
tumeda veekihi. 

Üleujutuste ajal on Soomaal tava-
pärane sõita mööda suuri, lagedaid 
ja tihti tuuliseid jõeluhtasid, kus vee 
alla mattunud käänulisi jõesänge 
on raske kindlaks teha. 2010. aasta 
kõrgem veetase võimaldas mõlada 
ka lihtsalt piki maanteid, mis olid 
lausaliselt veega kaetud. Põhiliselt sai 
nõnda sõita Riisa ja Karuskose vahel 
või Jõesuu-Kõpu maanteel Riisa ja 
Kõrtsi–Tõramaa lõigul. 

Nähes inimhulki vee peal pealt-
näha sihitult ringi hulpimas, tär-
kas mul mõte rajada veematkarada, 
mis läbiks mitmesuguseid uppunud 
maastikke ja kindlasti ka metsa, 

mis hõlmab enamiku Soomaa üle-
ujutusalast (¥ 2). Sügavale metsa 
olin sattunud esimest korda 2004. 
aasta kevadel. Üks tavalisi suundi 
oli sel ajal mõlada Soomaa külas-
tuskeskuse juurest Tõramaa jõe-
luhta pidi allavoolu Raudna jõeni ja 
sealt mööda Raudna jõe luhta üles-
voolu Karuskose taludeni ja tagasi. 
Jäätakistustest proovisime kanuud 
lihtsalt üle lohistada; mõnikord lõp-
pes see märjakssaamisega. 

Tol päeval tundus mulle see lohis-
tamine nii tüütu ja ohtlik, et keerasin 

vihaga Tõramaa jõelt Üleoja talu-
koha juurest kõrvale, et jõuda otse 
Raudna jõeni ja Karuskose taluni 
kõige  otsemat teed, läbi metsa. Oma 
suureks üllatuseks õnnestus mets 
läbida, ilma et oleks kusagil põhja-
pidi kinni jäänud. 

Avastasin metsas müstilise vee-
maailma, huvitav oli kuulata vihmast 
tilkuvate puude heli ja kaugusest läbi 
metsa kajavat eemalduvate kanuude 
klobinat. 2010. aasta tavapärasest 
kauem kestnud kevadine üleujutus 
andis piisavalt aega, et kunagi kat-

Kuskil mujal kui Soomaal pole võimalik kevaditi kanuuga kuusikus sõita. 2. aprill 2011
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setatud Üleoja–Karuskose metsa-
lõiku mitu korda uuesti proovida. 
Parima variandi salvestasin GPS-iga. 
Kui metsas hakkas vesi langema, sel-
gus, et suurimat veetaset on lihtne 
määrata puudele kleepunud kuuse-
okkaringide abil. Mõlgutasin mõtteid 
liikumistee tähistada, aga vee pealt 
osutus see üsna tülikaks.

Pärast 2010. aasta suurt üleujutust 
arvati, et samalaadset vee kõrgseisu 
niipea ei tule. Kuid järgmine talv 
oli tormine ja veel lumerohkem. 
Ajaloost oli teada näide kahe järjes-
tikuse suurvee kohta 1931. ja 1932. 
aastal (¥ 1). 2011. aasta aprillis tõu-
siski vesi mõnel pool Soomaal veel 
kõrgemale kui eelnenud aastal (Tipu 
külas, Kääral Sandra külas), jäädes 
Riisa veemõõtepostil siiski madala-
maks kui 2010. aastal. 

Soomaa oli 2011. aastal uputuseks 
tunduvalt paremini ette valmistatud. 
Tänu 2010. aasta kogemusele kinni-
tasid RMK töötajad paljud laudtee-
lõigud, laagriplatside pingid, lauad 

jm metallankrutega maa külge. Et 
vältida õnnetusi ja hoida teekatet 
üleujutuse saabudes, suleti ohtlikud 
teelõigud. 

Turvalisema ja parema suurvee-ela-
muse pakkumiseks avati keskkonna - 
ameti ja RMK koostöös veebileht 
suurvesi.soomaa.ee. Selle eesmärk 
oli vahendada huvilistele, matkakor-
raldajatele ja üldsusele infot teeolude 
ja piirkonnas pakutavate teenuste 
kohta ning selgitada ohutus- ja hea-
korraeeskirju. Veeohutuse tagami-
seks üllitas päästeamet veeohutuse 
suurvee-erilehe. 

Mina tähistasin üleujutuse ajaks 
oma eelmisel aastal n-ö sissesõide-
tud metsaraja, liitsin sellele juurde 
mõned hõlpsasti läbitavad kuuseko-
ridorid ja sügavaveelised metsasihid 
ning valmis sai Soomaa looduskes-
kuse juures algav ja lõppev veemat-
kade ringrada. 

2011. aasta kevadtulv andiski hea 
võimaluse seda veematkarada proo-
vida. Tagasiside oli igati positiivne 
ja 2012. ja 2013. aasta kevadiste 
üleujutuste ajal käis siin hulgali-
selt telemehi ja fotograafe. Meedias 
ilmunu mõjul tulid paljud inimesed 
just seetõttu, et sõita kanuuga met-
sas. Tänavu kevadel tähistasin veel 
ühe madalama metsalõigu, juhuks 
kui vesi esimesel metsalõigul peaks 
otsa saama, ja paigaldasin mitu 
 suunaviita.

Üleujutus on seda köitvam, mida 
kõrgem on veetase. Soomaa koha-

¥ 2. Veematkaskeem Kõrtsi–Tõramaa–Üleoja–Karuskose–Kõrtsi–Tõramaa
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lik elanik neid väga suuri üleujutusi 
kindlasti ei oota, samuti ei tee need 
head maanteedele ega matkaobjekti-
dele. Suurveest jääb puutumata vaid 
paar Soomaa kümnest matkarajast ja 
mõni kahekümnest laagriplatsist. 

Näiteks 2000. aastal valminud 
Ingatsi matkaraja laudtee on vajanud 
remonti juba viiel korral. Sageli on 
tulnud parandada Soomaa loodus-
keskuse juures kulgevat Koprarada. 
2013. aastal tõsteti 680-meetrine 
laudteelõik maast kõrgele ja laien-
dati invarajaks, nüüd saab sinna 
sõita ratastooliga (aga miks mitte ka 
lapsevankriga) ka üleujutuste ajal. 
Samuti on invarajaks ümber ehitatud 
1,2 km pikkune osa Riisa raja laud-
teest. 2010. ja 2011. aastal oligi Riisa 
rada ainuke, mida sai kasutada, kuna 
teistele radadele juurdepääs või rajad 
ise olid lihtsalt vee all.

Kahest Soomaa maanteest mada-
lamal asuv Kildu–Tõramaa maantee 
upub isegi väiksemate üleujutuste 
korral. 2008. aasta augustis, suvise 
pisema suurvee ajal, võis sellel 
maanteel loendada 15 teelõiku, kust 
vesi üle jooksis, ja 2010. aasta aprillis 
oli 15 km maanteest peaaegu tervi-
kuna vee all. 

Jõesuu–Kõpu maanteel jääb kesk-
mise üleujutuse korral vee alla vaid 
paarisajameetrine lõik Riisa külas. 
2010. aastal kattis vesi maanteed 
kaheksa kilomeetri pikkusel lõigul. 
Pärast üleujutust on teede olukord 
kehv: vesi kannab palju materjali 
teelt minema ja selle taastamine 
võtab aega.

Kahe Tallinna suurusel Soomaal 
elab püsivalt vaid 45 elanikku 
(oktoobris 2013). Vast teist niisama 
palju inimesi käib kohal harvemalt. 
Üleujutusega on pistmist ja prob-
leeme enamikul. Tavaline on juur-
depääsuteede mattumine vee alla. 

Väiksemad üleujutused uputa-
vad õuesid või talude kõrvalhoo-
neid, ulatuslikumad tungivad lausa 
elumajadesse. 2010. aastal oli Riisa 
rantšo külalismajas toas vett 80 cm 
ja Karuskose talu esimesel korrusel 
60 cm. 

Suuruputused tekitavad palju 
muret kohalikele loomapidajatele. 
Kuusekäära talu pererahvas pidi loo-

made päästmiseks laudapõrandat järje-
pidevalt tõstma nii 2010. kui ka 2011. 
aastal. Aasta ringi väljas elavad mägi-
veised paigutas talu peremees Indrek 
Hein talu lähedal Raudna jõe sillale 
viiva maanteetammi servadesse. 

Tiheda veevõrgu tõttu on Soomaa 
kandis kokku 12 rippsilda. Suurvesi 
kahjustab neist mitut. Halliste jõe 
suudme lähedal oleva Aesoo ripp-
silla lõhkus ära nii 2010. kui ka 2011. 
aasta jääminek. Suvised üleujutused 
võivad rikkuda kogu heinateo, nagu 
juhtus 2004. ja 2008. aasta suvel.

Üleujutused teevadki Soomaast 
Soomaa: need takistavad rabade 
laienemist ja seetõttu on siia tek-
kinud Eesti järsimad rabarinnakud 
(Kuresoos, Kikepera rabas). Seetõttu 
on Soomaal tavaline väljend „üles 
rappa minema”. Üleujutustest on 
tingitud jõgede lammidel olevate nii-
tude, soode ja metsade areng sellisel 
kujul, nagu me neid praegu näeme. 
Viies aastaaeg mängib tähtsat osa 
Soomaa kuvandis. 

Kes tahab üleujutust kaema tulla, 
võib jälgida Eesti ilmateenistuse vee-
bilehel Halliste jõe veetaset Riisa vee-
mõõtepostil. Andmed uuenevad igal 

täistunnil. Tasub teada, et kui veetase 
hakkab liginema kolmele meetrile, 
siis on juba, mida vaadata, ja kol-
memeetrisest tasemest alates saab 
sügavale metsa sõita. Aasta kõrgeim 
keskmine veetase on Riisal ligikaudu 
3,5 meetrit üle veemõõteposti nullta-
seme. 2013. aasta kuival suvel langes 
veetase seal 20 sentimeetrini. 

Enamjagu veest valgub Soomaale 
Sakala kõrgustikult. Üleujutuse tek-
keks võtab see tavaliselt nädalajagu 
aega. Viimase nelja aasta (2010–
2013) kõrgeimad veetasemed 
on tähistatud Soomaal Ingatsi ja 
Koprarajal, samuti Karuskose ja 
Karuskose metsavahitalu hoonete 
peal. Peale selle on paigaldatud näit-
likud veemõõtepostid Soomaa loo-
duskeskuse juurde, Karuskose talu 
juurde ja Jõesuu–Kõpu maantee 28. 
kilomeetrile.   ■

1. Martsoo, Algirdas-Andrus 2011. Soomaa 
üleujutused ja nende tähtsus turismis. 
Bakalaureusetöö Eesti maaülikooli põlluma-
jandus- ja keskkonnainstituudi loodusturismi 
erialal. 

2.  Voormansik, Kaupo; Jagomägi, Jüri; Järvet, 
Arvo 2011. Kõnekad satelliitpildid: suurvesi ke-
vadel 2010. – Eesti Loodus 62 (3): 22–27.

Algis (Algirdas-Andrus) Martsoo (1971) on õp-
pinud EMÜs loodusturismi, tegutseb Soomaal giidi-
matkajuhi ja ehitajana.

Soomaa uus matkarada on kohane ka ratastooli või lapsevankriga läbimiseks; raja kõrgust 
arvestades on see enamasti ka veest kõrgemal
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Eesti aitas valida  
maailmapärandit
Urve Sinijärv, Ülle Reier, Nele Ingerpuu

Selle aasta novembris lõpeb Eesti esinduse neli aastat kestnud töö UNESCO 
maailmapärandi komitees. Nende aastate jooksul on kogetud mõndagi: peetud 
pikki debatte ja keerukaid läbirääkimisi, tegeletud vastuoluliste juhtumite ja 
kurvastavate seikadega. Kokku lisandus nelja aastaga pärandinimistusse 91 
paika üle kogu maailma, sealhulgas 18 loodusobjekti.

Maailmapärandi konvent-
siooni on ratifitseerinud 190 
riiki, seega peaaegu kõik 

maailma riigid. Nende ühine siht 
on rahvusvahelise koostöö kaudu 
kaitsta maailma kultuuri- ja loodus-
pärandit, täpsemini neist kõige silma-
paistvamaid paikasid kogu maakeral. 

Konventsiooni rakendamist jäl-
gib 21 riigist koosnev komitee, mille 
liikmed vahetuvad nelja aasta tagant. 
Eesti esindus valiti komiteesse 2009. 
aasta novembris ning tänavu oli vii-
mane tööaasta (¥ 1). See oli Eestile 
kahtlemata suur proovikivi. Töö 
komitees võimaldas saada erakord-
selt palju teavet pärandipaikade ja 
nende seisundi kohta, ühtlasi oli 
meil võimalik võtta osa nende kaitse 
kujundamisest.

Komitee töödokumendid valmis-
tab ette Pariisis tegutsev maailmapä-
randi keskus. Üldistatult jagunevad 
dokumendid kolme suurde rühma. 
Esiteks tuleb otsustada uute kande-
taotluste üle; see on komitee põhi-
ülesandeid. Teiseks on vaja läbi 
vaadata nimekirjas olevate paikade 
seirearuanded ja nende alusel lan-
getada otsus edasise tegevuse kohta. 
Kolmas suurem rühm hõlmab kon-
ventsiooni rakendamisega seotud 
strateegilisi küsimusi. 

Uute kandetaotluste ja seirearu-
annete korral tuginetakse nõuande-
organite hinnangutele: looduspärandi 
puhul maailma looduskaitseliidu 

(IUCN) seisukohtadele. Komitee 
siht on jõuda otsustes üksmeelele, 
ent mõistagi on see paljudel juhtu-
del üsna keerukas: sageli on mängus 
suured poliitilised ja majandushuvid. 
Tehakse aktiivselt lobitööd nii koha-
peal kui ka istungile eelnevatel näda-
latel, kui saatkondade infoliinid on 
ülekoormatud riikide palvetest lange-
tada neile võimalikult soodne otsus. 
Enamasti jõutakse siiski üksmeelele, 
kuid pikkade arutluste ja läbirääki-

miste järel. Need pikendavad tundu-
valt komitee niigi mahukat tööd. Kui 
muud üle ei jää, kasutatakse kas ava-
likku või salajast hääletust. 

Mida on Eesti saanud maailmale 
pakkuda? Eesti suurim panus seisneb 
tõenäoliselt tähelepanu juhtimises 
pärandile endale, teisisõnu: pidasime 
oluliseks selgelt pärandikeskset käsit-
lusviisi, mis paraku on viimastel aas-
tatel kippunud tagaplaanile jääma. 

¥ 1. Eesti osales UNESCO maailmapärandi komitees 2009–2013. Meie tänavusse 
delegatsiooni kuulusid (vasakult) Mart Kalm Eesti kunstiakadeemiast, Urve Sinijärv 
keskkonnaministeeriumist, Riin Alatalu kultuuriministeeriumist, Anneli Randla Eesti 
kunstiakadeemiast ja Margit Siim UNESCO Eesti rahvuslikust komisjonist, peale nende veel 
suursaadik Marten Kokk, Nele Ingerpuu Tartu ülikoolist ja Liina Jänes kultuuriministeeriumist
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Ühtlasi tasakaalustasime koos mõne 
teise riigiga üldist mõtteviisi, mille 
puhul oli hästi tajutav riikidevahe-
line kokkumäng ja käsi-peseb-kätt-
tehingud. Oli võimalus mõjutada nii 
mõnegi otsuse kujunemist ja kind-
lasti oli meie arvamusel kaalu ka siis, 
kui see erines peasuunast. 

Kõige käegakatsutavamaks tule-
museks võib ilmselt pidada paari 
aasta eest ühel väikesel ekspertide 
kohtumisel tehtud ettepanekut luua 
ühtne seirearuannete andmebaas, 
nüüdseks on see edukalt käivitunud. 

Ent kõige tähtsam on kahtlemata 
see, et andsime oma panuse maailma 
kõige erakordsemaid looduspaikasid 
puudutavates küsimustes. Kuulub 
ju maailmapärandisse nende täielik 
tipp. Kui kultuuripärandi puhul on 
põhjendused võib-olla mõnevõrra 
subjektiivsemad – kunsti- ja kul-
tuuriväärtuste kohta on eriarvamusi 
palju –, siis looduspärandi puhul loe-
vad peaasjalikult vaid faktid ja arvu-
liselt mõõdetavad suurused, seega on 
ka nimekirja pääsemise sõel tihedam.  

Pärandipääse eeldab põhjalikkust. 
Mis on ühist Namibi kõrbel, Lääne-
Ghatidel ja Fööniksisaartel? Need 
kõik on ajavahemikul 2010–2013 
maailma looduspärandi nimekirja 
kantud uued paigad, mille nimistusse 
arvamises on osalenud ka Eesti. Sel 
ajavahemikul täienes nimestik 18 

loodus- ja 3 segapärandiga, kultuuri-
pärandi paikasid lisandus 70. Nõnda 
on nüüd maailmapärandi nimekirjas 
193 loodus- ja 29 segapärandi paika, 
mis kuuluvad 96 riigile. Seega leidub 
komitees kinnitatud looduspärandit 
vaid pooltes konventsiooniga liitu-
nud riikides.

Maailmapärandi esimesed sis-
sekanded tehti 1978. aastal. Kõige 
esimene kirje oli looduspärand: 
unikaalse loodusega Galápagose 
saared (¥ 2). Samal aastal kanti 
nimekirja veel kolm looduspä-
randi paika: Simieni rahvuspark 
Etioopias, Nahanni rahvuspark 
Kanadas ja Yellowstone’i rahvus-
park USA-s. Kaheksa esimese kul-
tuuripärandi hulgas olid aga näiteks 
Quito linn Ecuadoris ja Aacheni 
katedraal Saksamaal. 

Uue pärandipaiga kinnitamine 
on maailmapärandi komitee istungi 
tipphetk. Siis on kohal esitajariik, 
delegatsioonid juubeldavad (¥ 3), 
lehvitatakse rahvuslippe ja võe-
takse vastu õnnitlusi ning esine-
takse tänukõnedega. Ent enne seda 
on tehtud aastaid ettevalmistustööd. 
Kandidaadi esitanud riik on täitnud 
nõutud dokumendid: teinud põh-
jaliku kaartidega ülevaate; toonud 
maailma samalaadsete alade võrd-
luses esile kandidaadi erakordse üle-
ilmse väärtuse; esitanud tõendid, et 
esitajariigi kaitsekorraldus tagab selle 

säilimise; määranud kaitsevööndid ja 
puhvertsooni jmt. Üksiti on paigaga 
tutvumas käinud eksperdid ning 
maailma looduskaitseliit on koosta-
nud hinnangu, mis enamasti sisal-
dab ka nõuandeid, mida tuleks veelgi 
täiendada ja paremini korraldada, et 
seda pärandit hoida. 

Mõnel riigil on ootelehel küm-
neid kandidaate; nendega tegele-
takse aegamööda, enne kui esitatakse 
maailmapärandi komiteele. Muidugi 
on esitajariigi jaoks kõige oodatum 
hinnang, mis soovitab arvata taotlus 
maailmapärandi nimekirja. Sageli 
palutakse enne seda siiski väikse-
maid või suuremaid puudujääke 
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¥ 3. UNESCO pärandipaiga kinnitamine on 
pidulik sündmus, kus on kohal esitajariik 
ja delegatsioonid. Pildil tunnevad Fiji riigi 
esindajad tänavusel istungil heameelt oma 
esimese maailmapärandi paiga üle: nimekirja 
kanti nende Levuka sadamalinn

¥ 2. Esimesena kanti 1978. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja  Ecuadorile kuuluvad 
Galápagose  saared. Tegu on väga ainulaadse loodusega saartega, kus elutseb palju endeemseid 
loomaliike. Fotol on Galápagose  endeemne meriiguaan
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UNESCO maailmapärandi konventsioon 
võeti vastu 1972. aastal, Eesti ühines 
sellega 1995. Eestist on maailmapärandi 
nimekirjas Tallinna vanalinn (kanti nimis-
tusse 1997) ja Struve meridiaanikaare 
säilinud rajatised (2005), mis on kahasse 
üheksa teise riigiga.

Igal konventsiooniga ühinenud riigil  
on oma ooteleht, kus on kandidaadid, 
 mida soovitakse esitada UNESCO 
maailma pärandi nimistusse. Eesti oote-
lehel on praegu Balti klint, puisniidud ja 
Kuressaare linnus. 

Vaimse kultuuripärandi konventsioo-
niga loodud nimekirja kuulub Eestist aga 
Kihnu kultuuriruum, laulu- ja tantsupeo-
traditsioon koos Läti ja Leeduga ning seto 
leelo. Sellesse nimekirja kandideerib prae-
gu ka võrokeste suitsusaun.

N O V E M B E R  2 0 1 3   E E S T I  L O O D U S   I 6 2 7 I

|  MA AI LMAPÄRAN D |

19

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



kõrvaldada ja siis aasta või paari 
pärast uuesti taotlus esitada. Juhul, 
kui antakse soovitus jätta kandidaat 
üldse nimekirjast välja, on esitajarii-
gil targem ise taotlus tagasi võtta ja 
võib-olla esitada see kunagi uuesti, 
tundmatuseni muudetuna. Näiteks 
tasuks juurde lisada uusi alasid, et 
parandada terviklikkust või hoopis 
kaasata naaberriike ja esitada ühine 
piiriülene kandidaat või ühendada 
looduspaigaga mõni kultuuripärand 
ja esitada siis segapärandi taotlus.

Esialgu, kui me polnud veel komi-
tee istungitel osalenud, tundus uute 
kandidaatide vastuvõtt üldjoontes 
arusaadav ja pigem lihtsa toiminguna. 
Maailma looduskaitseliit on ju usal-
dusväärne organisatsioon ja komi-
teel tuleb nende ettepanekud lihtsalt 
kinnitada. Seda tõendas ka esitatud 
dokumentide läbivaatus: kõik tundus 
olevat reeglitega kooskõlas. 

Tegelikkus ei kujunenud aga kau-
geltki ootuspäraseks. Paljud esitaja-
riigid püüdsid oma kandidaate kohe 
läbi suruda – maksku mis mak-
sab, ilma viivituste ja parandusteta. 
Ekspertide ja nõuandeorgani hin-
nangud seati kahtluse alla: neis nähti 
oma riigi ja selle loodusrikkuste ala-
hindamist. See kõik oli ootamatu ja 
arusaamatu. Need riigid olid ju ise 
konventsiooniga ühinedes sellise 
reeglistikuga nõustunud. 

Sageli ei olnud kahtlust ala väär-
tuses, vaid tegu oli lohakalt esitatud 
andmestikuga, alade piiride umb-

määrasuse ja/või kaitsekorraldus-
lünkadega vmt. Paraku osutus pärandi 
määramine uskumatult poliitiliseks, 
enamjagu komitee liikmete delegat-
sioonidest koosneski diplomaatidest. 
Eesti delegatsioonil õnnestus hoida 
mittepoliitilist joont ja lähtuda kon-
ventsiooni põhimõtetest, kuid tihti jäi 
selline hoiak enamusele alla.

2010. aasta pärandisaak oli kaks-
kümmend üks paika, neist viis loo-
dus- ja üks segaobjekt. Toona arvati 
ilma mööndusteta looduspärandina 
nimekirja Venemaal asuv Putorana 
mägismaa (¥ 4), mis on üks suu-
rimaid puutumatu loodusega alasid 

põhjapoolkeral. Samuti jõudis nimis-
tusse Prantsusmaale kuuluva vulkaa-
niliste jäänukvormidega Réunioni 
saare ala (Pitons, cirques and remparts 
of Reunion Island), kus on erakordselt 
kaunid järsunõlvalised vulkaanikoo-
nused, tsirkusorud ja kaljuseinad. Ala 
on ka paljude endeemsete ja ohus-
tatud liikide elupaik. Invasiivsete 
võõrliikide ja geotermilise energia 
kasutusplaanide tõttu saarel küsiti 
seirearuannet juba aastaks 2013, et 
saada ülevaade plaanide tõhususest. 
Paraku ei rahuldanud aruanne komi-
teed ning uus aruanne tuleb esitada 
järgmiseks aastaks.

Papahānaumokuākea merekait-
seala Hawaii saarestiku loodeosas 
kanti nimekirja nii loodus- kui ka 
kultuuripärandi kriteeriumide alu-
sel. Sellele eelnes tihe kirjavahetus: 
komiteele laekusid ühelt poolt pro-
testid põliselanike organisatsioonidelt 
ja teiselt poolt selgitused Ameerika 
Ühendriikidelt. Lõpuks selgus, et 
suuresti oli segadus tingitud põlisela-
nike esindusorganisatsioonide vahe-
lisest võimuvõitlusest: vaieldi selle 
üle, kes on tähtsam ja kellega tuleks 
maailmaasju ajada. 

Hiina Danxia (¥ 5) (danxia on 
Hiina käsitluses eriline liivakivikalju-
dest pinnavorm) kuuest osaalast koos-
neva kandetaotluse surus komitee 
enamus allkirjade kogumise abil kohe 
läbi, kuigi maailma looduskaitseliit oli 
soovitanud taotlust täiendada. 

¥ 4. Putorana mägismaa Venemaal sai maailmapärandi nimistusse 2010. aastal. Selle platoo 
lääne- ja põhjapoolne külg on järsk kõrge astang, seevastu lõuna- ja idanõlv on lamedad. 
Putorana on üks suurimaid puutumatu loodusega alasid põhjapoolkeral

¥ 5. Hiina Danxia on omapärane liivakivikaljudest pinnavormidega ala. Maailmapärandi 
nimistusse võeti see häälteenamusega vastu 2010. aastal, kuigi maailma looduskaitseliit oli 
soovitanud taotlust täiendada
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Suurim maailmapärandi paik ja 
esitajariigi Kiribati jaoks esimene 
kandidaat on Fööniksisaarte mere-
kaitseala, mis on kuus korda suu-
rem kui Eesti ja kus elab kuus korda 
vähem elanikke kui meil. Esialgne 
soovitus oli ka see täiendusteks tagasi 
lükata, ühtlasi kaheldi, kas vaene riik 
suudab hiiglaslikku pärandiala hoida. 
Ent Austraalia, USA ja Uus-Meremaa 
lubasid nii nõu kui ka jõuga abistada. 
Riigile jäi kohustus esitada ülevaade 
arengust ülejärgmiseks aastaks. 

Mitte kuigi täpselt eeskirju jälgiv 
lahendus saavutati ka Sri Lanka 
keskosa mägismaa puhul. See oli 
esitatud segapärandina, eksperdid 
leidsid puudujääke esmajoones kul-
tuuripärandi poolelt. Vahetult enne 
istungit loobus riik segapärandist ja 
soovis esitada ala vaid looduspäran-
dina. Nõnda otsustatigi kandidaat 
looduspärandi kriteeriumide alusel 
nimekirja arvata, sest tegu on vaiel-

damatult ainulaadse taimestiku ja 
loomastikuga alaga. 

Sri Lanka keskosa mägismaa sai 
nimekirja mööndustega: sellele anti 
kaheaastane tähtaeg, mille jooksu 
tuli riigil esitada ülevaade kaitsekor-
ralduse, täpsemate piiride ja muude 
asjaolude kohta. 

2011. aasta istungi toimumiskohta 
muudeti araabia kevade tõttu: 
Bahreini pealinna Manama ase-
mel peeti see UNESCO peakorteris 
Pariisis. Uutest looduspärandi kan-
detaotlustest võeti toona nimekirja 
Keenia järvistu Suures riftiorus 
(¥ 6). See väärikas ala on üksiti ilus 
näide, kuidas kümme aastat tagasi 
puudujääkidega esitatud kandidaat 
sai igati vastuvõtuvääriliseks. 

Nimestikku võeti ka ekspertidelt 
kiitva hinnangu saanud Austraalia 
Ningaloo rannik, kus on väga rik-
kalik mereelustik. Jaapanile kuu-
luvad Ogasawara saared arvati 
nimekirja kolmest esitatud kritee-
riumist vaid ühe alusel (geoloogilise 
kriteeriumi alusel, haruldaste liikide 
elupaigana see läbi ei läinud). 

Segapärandina suruti mõnevõrra 
ennatlikult sisse mitmekesiste pin-
navormidega kõrbeala: Wadi Rumi 
kaitseala (¥ 7) Jordaanias, kuigi 
eksperdid olid kandetaotluses leid-
nud omajagu vajakajäämisi. Iraani 

esitatud Hara kaitseala lükati aga 
ekspertide hinnangut arvestades 
tagasi, sest selle märgala tähtsust 
peeti siiski pigem regionaalseks. Ala 
on endiselt Iraani ootelehel, mis on 
üks pikimaid: 52 paika. 

Seega oli 2011. aasta saak kõige 
kesisem: vaid kolm loodus- ja üks sega-
pärand ning pärandipaikade koguarv 
oli 25 (sh kultuuripärandi objektid).

Möödunud aasta istung Peterburis 
oli maailmapärandi konventsiooni 
40. aastapäeva tõttu eriliselt suure-
jooneline. Nimekirja sai Tšaadi esi-
tatud Ounianga järvistu (¥ 8) 
Sahara kõrbes, mis koosneb 18 oma-
vahel ühendatud järvest. Puuduliku 
teadusinfo tõttu tugineti siin vaid 
erakordse loodusliku ilu kriteeriu-
mile. See on looduspärandi puhul 
üks raskemini hinnatavaid kritee-
riume, mis võib kergesti pettumust 
valmistada. Tšaadil oli aga igati põh-
just rõõmustada, sest riik sai kirja 
oma esimese pärandipaiga. 

2011. aastal parandusteks tagasi 
lükatud Kameruni, Kesk-Aafrika 
vabariigi ja Kongo ühine Sangha 
kaitseala sai 2011. aastal nimekirja 
pääsemiseks küpsemaks. Tegu on 
hiiglasliku üsna puutumatu ja väga 
liigirikka metsaalaga. Olukorras, 
kus naabril Kongo rahvavabarii-
gil on looduspärand pidevalt sõja 

¥ 6. Keenia järvistu Suures riftiorus kuulub 
maailma pärandiobjektide hulka alates 2011. 
aastast. Fotol on üks sealsetest arvukatest 
järvedest: Bogoria järv, mille kaldaalad on 
tuhandete flamingode meelispaik

¥ 7. Aastal 2011 sai maailma pärandipaikade nimistusse mitmekesiste pinnavormidega Wadi 
Rumi kõrb Jordaanias
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Maailmapärandi nimekirja kuulub praegu 
981 kogu maailmas väärtuslikku kultuuri- 
või looduspärandi paika. Neist 759 kuulub 
kultuuri-, 193 loodus- ning 29 segapärandi 
kategooriasse. Üsna uus kategooria on 
kultuurmaastikud: see lisati maailma-
pärandi kaitse konventsiooni alles 1990. 
aastatel, mil konventsiooni rakendusjuhis-
tes defineeriti eri tüüpi kultuurmaastikud. 
Näiteks Eesti puisniidud võiks kuuluda se-
gapärandina just sellesse kategooriasse.
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tõttu ohus ja kokkulepped võima-
tud, on väga meeldiv näha, kuidas 
teised kolm Aafrika riiki teevad piiri - 
ülese looduskaitseala nimel koos-
tööd. Paraku ilmnesid juba järgmise 
aasta aruande põhjal probleemid: 
salaküttimine ja muu inimtegevus. 

Mingit kahtlust ei olnud Hiina 
Chengjiangi fossiilide ala üleilmses 
väärtuses. Tegu on silmapaistva näi-
tega, mis aitab mõista Maa elu aren-
gut. Võrdlemisi väikesel alal (512 ha) 
on leitud 196 liiki 16 hõimkonnast, 
kes on pärit Kambriumi ajastust. 

Sellel Hiina kandidaadil on viimase 
nelja aasta jooksul nimestikku arva-
tud looduspäranditest kõige väiksem 
pindala ja selgemad piirid, sestap 
eristub ta tuhandeid kordi suurema-
test ja ähmaste piiridega seriaalsetest 
ehk lahustükkidest koosnevatest 
kandetaotlustest. Üks neist oli Indiale 
kuuluvad Lääne-Ghatid, mis 2011. 
aastal tagasi lükati; see ala hõlmab 39 
lahustükki piki Hindustani lääneran-
nikut, nende pindala jääb vahemikku 
377 kuni 89 500 hektarit. Paikkonna 
üleilmses väärtuses ei ole kahtlust, 
aga piirid ja ala majandamine jäid 
taotluses endiselt arusaamatuks. 

Ekspertide arvamusest ja maailma 
looduskaitseliidu hinnangust hooli-
mata surus esitajariik jõuliselt selle 
ala nimekirja, põhjendades puudu-
jääke sellega, et kohapeal saab alles siis 

midagi ette võtta, kui maailmapärandi 
staatus on käes. Samamoodi on vaja-
kajäämisi põhjendanud ka teised riigid. 

Seega tekib mõne riigi arusaamade 
tõttu vastuolu: nimestikku oleks vaja 
võtta maailma parimad paigad, kuid 
ka konventsiooni nõudeid ei või täit-
mata jätta. 

Eelneva taustal tundusid Leena jõe 
sammaskaljude (¥ 9) kandetaot-
lusele esitatud etteheited võrdlemisi 
tühistena ja ka meie delegatsioonil on 

osa selles, et Venemaa koosseisus oleva 
Sahha vabariigi (endine Jakuutia) 
esindajad, kes juba teist päeva olid hin-
gevärinal otsust oodanud (otsuse lan-
getamine lükati järgmisele päevale), 
said kaunid rahvarõivad põhjusega 
selga panna. Ka Leena sammaskaljud 
esitati esimest korda 2008, kuid esitaja-
riik võttis taotluse tagasi, et parandada 
puudused. Probleemiks oli ja jäi siin 
asjaolu, et esitajad soovisid ala endise 
looduskaitseala piires, aga eksperdid 
palusid lisada maid ka väljastpoolt kait-
seala, et luua terviklikum pärandipaik. 

Peterburi istungil sai oma esi-
mese pärandi veel üks riik: Belau. 

Eesti osales maailmapärandi komitee 
töös aastatel 2009–2013, tööaeg lõpeb 
tänavu novembris. Meie delegatsioon 
loodi UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni 
(ERK) ning kultuuri-, keskkonna- ja välis-
ministeeriumi koostöös. Delegatsiooni 
juhid olid kultuuripärandi valdkonnas 
Mart Kalm Eesti kunstiakadeemiast ning 
looduspärandi valdkonnas Urve Sinijärv 
keskkonnaministeeriumist. Diplomaatilist 
nõu andis Eesti alaline esindaja UNESCO 
juures suursaadik Marten Kokk ning kogu 
delegatsiooni tööd koordineeris Margit 
Siim UNESCO ERK-st. Ettevalmistavas töös 
osales aga veel teisigi eksperte, nende 
hulgas Riin Alatalu ja Liina Jänes kultuuri-
ministeeriumist, Anneli Randla Eesti kuns-
tiakadeemiast ning Nele Ingerpuu ja Ülle 
Reier Tartu ülikoolist.

¥ 8. Möödunud aastal võeti nimekirja vastu Tšaadi esitatud Ounianga järvistu, mis koosneb 
18 omavahel ühendatud järvest ja asub Sahara kõrbes. Selle ala kohta ei ole kuigi palju 
teadusinfot ning taotluses pöörati eelkõige tähelepanu erakordsele looduslikule ilule
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¥ 9. Leena jõe sammaskaljud esitati esimest korda UNESCO maailmapärandi kandidaadiks 
2008. aastal. Puuduste tõttu võttis Venemaa taotluse tagasi. Sellest kaunist loodusimest sai 
maailmapärand 2012. aastal, hoolimata sellest, et ei võetud kuulda IUCNi ekspertide soovitust 
pärandipaika mõnevõrra laiendada
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Segapärandina esitatud Rock Islandsi 
lõunalaguun vääris seda staatust nii 
looduse kui ka kultuuri poolest. 

Niisiis võeti 2012. aastal nimekirja 
üks segapärand ja viis looduspäran-
dit, sealjuures üks neist on kolme riigi 
oma. Koos kultuuripärandiga suure-
nes pärandinimistu 26 paiga võrra.

Tänavustest pärandipaikadest on 
tuntuim Etna vulkaan. Üks maailma 
aktiivsemaid vulkaane on tähele-
panuväärne selle poolest, et mäe 
tegevust on dokumenteeritud juba 
vähemalt 2700 aastat. 

Samuti on silmapaistev Tadži kis-
tanis asuv Tadžiki rahvuspark, 
mille taotlus oli 2010. aastal täien-
damiseks tagasi saadetud. Ent nüüd 
on tadžikid saanud endale esimese 
maailmapärandi objekti: kaitse alla 
on võetud suur osa Pamiiri mäesti-
kualast, mis hõlmab umbes viiendiku 
riigi territooriumist. 

Kogu maailmas ainulaadne on 
Namibi liivameri – udukõrb 
(¥ 10). Kuigi see paikneb ranni-
kul, ei pärine liiv siiski aluskivimist, 
vaid selle on kohale toonud jõed ja 
tuuled. Selle pärandikandega astus 
Namiibia pärandiriikide sekka. 

Jõudsalt täieneb Hiina osa maail-
mapärandis; tänavu osutus tingmus-
tele vastavaks mitmest lahustükist 
koosnev Xinjiang Tianshan (¥ 11) 
ehk liigirikas ja eri kõrgusvööndeid 
hõlmav osa maailma kõrgeimast 
mägismaast. 

Mehhiko panus maailmapäran-
disse täienes aga El Pinacate ja 
Gran Desierto de Altari biosfää-
rikaitselaga. See on osa Sonora kõr-
best: erakordselt kuiv ala unikaalse 
taimestiku ja loomastikuga. 

Võrreldes mitme eelmise aastaga, 
täienes tänavu maailmapärandi 
nimestik ainult 19 paigaga, millest 
viis on looduspaigad; segaobjekte ei 
olnud sedapuhku ühtegi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et vii-
mase nelja aasta jooksul lisandus 
Euroopas maailma looduspärandite 
nimistusse ainult Etna. Enne seda sai 
maailmapärandiks Euroopas 2008. 
aastal Waddeni meri, mis hõlmab 
Hollandi ja Saksamaa ranniku märg-
alasid. Samal aastal kanti nimekirja 
veel Dolomiidid Itaalia Alpides. 

Ohustatud paikade nimekiri. Maa-
ilmapärandi ohunimekiri (Danger 
List) loodi selleks, et teavitada üldsust 
ohtudest, mis varitsevad nimekirjas 
oleva pärandipaiga kõige tähtsamaid 
väärtusi. Ühtlasi kutsutakse seeläbi 
rakendama abinõusid nende ohtude 
vastu. Seega on ohunimekiri nii 
hoiatus kui ka appikutse, kuid tihti-
peale peavad riikide esindused ohu-
nimekirja sattumist suureks häbiks 
ning püüavad igasuguste vahendi-

tega, ka lobitööga saavutatud hääl-
teenamusega, seda vältida.

Kõikidest maailmapärandi paika-
dest hõlmavad looduspärandi alad 
umbes 20%. Ohustatud maailmapä-
randi nimekirjas haaravad nad aga 
tunduvalt suurema osa: ligikaudu 
43%. See näitab, et loodusalad on 
kultuuripaikadest märksa haavatava-
mad. Ühtlasi on looduspärandid ena-
masti väga ulatuslikud alad, sestap 
võivad majandushuvid neid rohkem 

¥ 10. Tänavu maailmapärandiks pärjatud Namibi liivameri on Namiibia esimene UNESCO 
pärandpaik. Fotol on esiplaanil sealne uunikum velvitšia (Welwitschia mirabilis)

¥ 11. Hiina maailmapärandi nimistu on võrdlemisi pikk: kokku 45 paika, millest 10 on 
looduspärandid. Tänavu võeti sellesse mitmest lahustükist koosnev Xinjiang Tianshan. See on 
liigirikas ja eri kõrgusvööndeid hõlmav osa maailma kõrgeimast mägismaast  
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ohustada (kaevandused, tammide 
ehitus, metsaraie ja muude loodus-
varade kasutus). Mõni ala on ohuni-
mekirja kantud mitu korda, osa on 
seal lühikest aega (kuni seisund on 
paranenud), teised seevastu on ohu-
nimistus püsinud väga pikalt. 

Kõige kurvem saatus on tabanud 
Omaani sultaniriigile kuulunud ja 
1994. aastal maailmapärandi nime-
kirja kantud Oryxi looduskaitse-
ala, mis kustutati maailmapärandi 
nimekirjast 2007. aastal. Põhjuseks 
oli sultani korraldus, mille järgi 
vähendati ala lausa 90%, kuna sealt 
leiti naftat. Samas oli sellel alal sala-
küttimise tõttu valge-orüksite(Oryx 
leucoryx) populatsioon kahanenud 
vaid kahe sigiva paarini. 

Mandritest on ohunimekirjas suu-
rim osa Aafrikal ning riikidest Kongo 
demokraatlikul vabariigil. Viimati 
mainitud riigil on maailmapärandi 
nimistus viis loodusala ning kõik nad 
on kantud ohunimekirja. 

Suurim oht kõigile maailmapä-
randi aladele on sõda. Kongo demo-
kraatlikus vabariigis on sõjategevus 
kestnud juba paarkümmend aastat. 
Selle käigus on maailmapärandi ala-
dele asunud militaarseid üksusi, kes 
toimetavad seal omatahtsi, küttides 
loomi ja kaevandades.

Kui elevandiliha müüakse koha-
likel turgudel, siis vandlit ostetakse 
mitmel pool mujal maailmas, pea-

miselt Aasia ja Lähis-Ida riikides. 
Elevandikihvad ja ninasarvikute 
(¥ 12) sarved on väga kõrges hin-
nas, mistõttu tapetakse loomi hulga-
liselt vaid nende pärast. Elevante on 
sel eesmärgil tulistatud isegi helikop-
terilt. Pärast seda, kui Garamba rah-
vuspark maailmapärandi nimekirja 
kanti, on seal elevantide arv vähe-
nenud 85%. 

Loodusparkide töötajate võimalu-
sed korda tagada on väikesed ja töö-
tingimused väga rasked. Paraku on 
igal aastal hukkunuid, näiteks ala-
tes sõja puhkemisest on kaitsealadel 

tapetud üle saja pargivahi. Eelmise 
aasta suve istungi ajal tungis sala-
küttidest ja ebaseaduslikest kullakae-
vandajatest koosnev rühm Okaapi 
rahvusparki, tappes kuus kohalvii-
binud inimest ning ka kõik aedikus 
olnud okaapid. Virunga rahvus-
pargis (¥ 13) toimunud rünna-
kus mullu oktoobris sai surma kaks 
pargivahti. Ka selle aasta algul sõl-
mitud rahuleping pole sõjategevust 
veel lõpetanud. Kurvastaval kombel 
on siin maailmapärandi alade hool-
damise üks olulisim osa relvasta-
tud pargivahtide väljaõpe ja nende 
varustamine laskemoonaga. 

Nelja aasta jooksul on lisandunud 
viis ohustatud loodusala ning ohus-
tatud maailmapärandi nimekirja 
kuulub praegu kokku üheksateist 
loodusala. Need viis hiljutist, Eesti 
liikmesoleku ajal tehtud sissekan-
net, on Atsinanana vihmametsad 
Madagaskaril, Evergladesi rah-
vuspark USA-s, Sumatra troo-
piline vihmamets Indoneesias, 
Río Plátano biosfäärikaitseala 
Hondurasel ja Ida Rennell Saalomoni 
saartel. Samal ajal on ohunimekirjast 
välja arvatud Ecuadorile kuuluvad 
Galápagose saared ja Indiale kuuluv 
Manase metsloomade kaitseala.

Madagaskari idaosas asuv Atsi-
nanana vihmametsade ala kanti 
nimekirja 2007. aastal. See koosneb 
kuuest üksteisest eraldatud rahvus-

¥ 13. Virunga rahvuspark asub Kongo demokraatlikus vabariigis. See on UNESCO 
maailmapärandi nimistus olnud juba alates 1979. aastast, ohustatud paikade loendisse sattus 
Virunga 1994. aastal. Muret teeb see, et alale on asunud mässulised, nii mõnigi kord tuleb 
ette relvakonflikte nende ja Kongo armee vahel, levinud on salaküttimine ning gorillapoegade 
salakaubandus. Virunga rahvupargis elutseb üks maailma ohustatuim liik mägigorilla

¥ 12. UNESCO pärandipaikade ohunimekirjas on kõige enam paiku Aafrikast. Üks ohutekitaja 
on salaküttimine: elevante ja ninasarvikuid tapetakse seal vaid kihvade ja sarvede pärast, kuna 
need on maailmaturul kõrges hinnas. Pildil on valge-ninasarvik ehk laimokk-ninasarvik
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pargist, mis hõlmab looduslikuna 
säilinud metsa, kus nii looma- kui 
ka taimeliikide hulgas on 80–90% 
endeeme. Juba 2010. aastaks oli selle 
ala loodus sattunud suurde ohtu. 
Madagaskari endeemsete primaatide 
– leemurite tapmine on küll olnud 
tabu, kuid siiski on neid viimaste aas-
tate jooksul aina rohkem salakütitud: 
leemurite liha võib osta väikelinnade 
baaridest ning ka tavalised külaelani-
kud on hakanud seda tarbima. 

Illegaalne metsaraie ähvardab aga 
väärispuid perekondadest dalbergia 
(Dalbergia) ja eebenipuu (Diospyros). 
Nendes perekondades on mitu 
Madagaskari endeemset liiki ja arva-
takse, et osa liike on teadusele veel 
tundmatud. Paraku on need hinna-
lise puidu tõttu väga nõutud: sellest 
valmistatakse mööblit ja muusika-
riistu. Nii nagu Aafrika elevandiluu 
ja ninasarvikute sarvede puhul, aita-
vad ka väärispuidu ebaseaduslikule 
väljaveole kaasa kokkuostjad muu-
dest maadest. Seega ei lasu süü mitte 
ainult nende müüjatel, vaid ka iga-
ühel, kes ostab ohustatud liigi isen-
deid või neist tehtud tooteid.

Saalomoni saarte Ida Rennelli 
saar on maailma suurim koralliatoll. 
Selle saare lõunaosa on kuulunud 
maailmapärandisse alates 1998. aas-
tast. Ka siinsetes looduslikes metsa-
des on hakanud vohama illegaalne 
raie. Peale selle on piirkonnast kadu-
mas kõduhännaliste hulka kuuluvad 
krabidega sarnanevad kookosevargad 
(Birgus latro), keda püütakse toiduks. 
Kahjuks ei suudeta piirkonnas kont-
rollida ka merepüüki.

Hondurase Río Plátano ja USA 
Evergladesi alad kanti tänavu ohu-
nimekirja juba teist korda. Olukord 
oli Río Plátano alal hea vaid lühikest 
aega, kuniks ilmnes taas põllumajan-
dustegevuse laienemine, ühtlasi raja-
takse lähedusse hüdroelektrijaama, 
mis suurendaks ohtu pärandialale. 
Kõigele lisaks kasutatakse seda ala 
narkokaubanduse transiidis. 

Kui üldiselt peavad riigid ohu-
nimekirja sattumist alandavaks ja 
püüavad seda igati vältida, siis USA 
esitas 2010. aastal ise palve arvata 
Evergladesi rahvuspark uuesti ohu-
nimekirja. Evergladesi rahvuspargis 
laiuvad ulatuslikud märgalad, see-

tõttu võivad veerežiimi muutused 
ala sootuks rikkuda. Kui varem tõi 
mured orkaan Andrew, mis põhjus-
tas suuri üleujutusi 1993. aastal, siis 
praegu on ohu põhjusteks vee liigne 
kasutus põllumajanduses ja suure-
nenud veereostus. Need mõjurid 
ohustavad märgalakooslusi ja seal-
set elustikku.

Indoneesia Sumatra ala koosneb 
kolmest eraldi paiknevast rahvuspar-
gist. Need troopilised vihmamet-
sad on väga liigirikkad, siin leidub 
palju endeemseid ning ohustatud 
liike. Ohunimekirja kandmise pea-
põhjus on metsade häving: nende 
asemele rajatakse kakaopuu ja õli-
palmi istandikud. Samuti on oma 
osa alale rajatavatel maanteedel. 
Koos metsadega kaovad aga maailma 
punase raamatu kriitiliselt ohustatud 
liikide, näiteks sumatra orangutani ja 
sumatra tiigri viimased elupaigad.

Ohustatud alasid on maailmas üks - 
jagu. Viimase nelja aasta probleem-
setest piirkondadest tuleks ees-
kätt nimetada Venemaale kuuluvat 
Komi ürgmetsaala, kus on plaanis 
kaevandada kulda, Baikali ala, kus 
tegutseb tselluloosivabrik, mille toot-
misjäägid lastakse järve, ning Lääne-
Kaukasust, mida hoogustuva 
turismi ja tulevaste olümpiamän-
gude tõttu ohustavad mitmesugused 
uusrajatised. IUCN on teinud ettepa-

neku kanda need alad ohunimekirja, 
kuid enamik komitee liikmesriike on 
otsustanud Venemaale anda aega,  
et need probleemid mingil moel 
lahendada.

Ägeda arutelu all oli ka Tansaania 
ettepanek teha piirimuudatusi, et 
asuda kaevandama uraani Selousi 
looduskaitsealal. Ala on inimte-
gevusest peaaegu mõjutamata ja 
seda asustavad erakordselt arvu-
kad suurimetajate populatsioonid. 
Üldpõhimõtte järgi on maailma-
pärandi aladel keelatud kaevan-
dada maavarasid ja teha uuringuid 
nende leidmiseks. Ometi andis 
komitee erandkorras loa muuta 
piiri, nõuti vaid täpsemat ülevaa-
det keskkonnamõjude kohta ning 
tegevuskava, kuidas hoida ohjas 
teisi kahjustavaid tegevusi (sala-
küttimine, tammiehitusprojektid). 
Ilmselgelt tingis selle otsuse mõne 
komitee liikmesriigi omavaheline 
kokkumäng. Nende nelja tööaasta 
jooksul oli see kõige keerukam ja 
vastuolulisem juhtum.   ■
Huvilised saavad UNESCO maailma-
pärandi nimistuga tutvuda veebilehel 
http://whc.unesco.org/en/list/

 
Urve Sinijärv (1969) on maastikuarhitekt, töötab 
keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna 
peaspetsialistina. 
Ülle Reier (1955) on Tartu ülikooli teadur ja soon-
taimede herbaariumi kuraator. 
Nele Ingerpuu (1954) on botaanik, Tartu ülikooli 
vanemteadur.

¥ 14. UNESCO konventsiooniga ühinenud riikidel on oma ootelehed kandidaatidega, mida 
soovitakse esitada maailmapärandi nimistusse. Eesti ootelehel on Balti klint, puisniidud (fotol 
Laelatu puisniit) ja Kuressaare linnus
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Peotäis Euroopa  
maailmapärandi paiku
Toomas Jüriado

UNESCO maailmapärandi nimekirjas on praegu 981 pärandipaika, neist 759 
kultuuri-, 193 loodus- ja 29 segaobjekti [1]. Teeme põgusa ringi neis meie 
maailmajao pärandipaikades, kuhu olen ise sattunud.

Lugesin ridahaaval üle Euroopast 
pärit nimistukanded, püüdes 
pedantselt vaid korra arves-

tada piiriüleseid, neid, mis asuvad 
kahes või koguni mitmes riigis. 
Küllap tasubki rõhutada, et mõnigi 
rida katab tervet hulka eri objekte. 
Näiteks kanti sel aastal ühtse kogu-
mina nimekirja lausa tosin Medici 
suguvõsale kuulunud villat ja kaks 
aeda Toscanas. Loendades leidsin, et 
Vana Maailm on nimistus esindatud 
üsna täpselt neljasajal korral, kusjuu-
res kultuuripaikade suhteline ülekaal 
on siin eriti suur: ainult 28 rida on 
loodus- ja 7 segaobjekte. Täpsuse 
huvides olgu öeldud, et olen loen-
dusest välja jätnud kümme Venemaa 
looduspaika, kuna need asuvad kõik 
suurriigi Aasia-poolel, ning brittide ja 
prantslaste ülemerealad.

Hindan, et ligi kolmandikku neist 
neljasajast olen ise näinud, nii et 
nähtu hulgast valikut teha pole just 
lihtne. Eelistan oma lemmikuid, 
võimalust mööda looduspaiku ning 
pigem väikseid ja väheste objektide 
arvuga riike.

Albaania on nimistus kahe reaga. 
Tuntum on usutavasti Butrint (nimis-
tus aastast 1992), Antiik-Kreeka 
ja Rooma muististega arheoloogia-
mälestis, mida sageli sõidetakse 
kiirpaadiga vaatama Kreeka turismi-
saarelt Korfult. UNESCO nimistus on 
ka Korfu vanalinn (2007).

Teises, 2005. aastal lisandunud 
Albaania sissekandes, on kaks vana-
linna: Gjirokastër (¥ 1) ja Berat, 
Osmani-aegse arhitektuuri põnevad ja 

terviklikud näited. Mõlemad paikne-
vad mäenõlval ja nende kohal troonib 
kindlus. Sellega aga sarnasus piirdub.

Berati nimi tulenevat slaavipära-
sest Bel(i)gradist ehk „valgest linnast”: 
majad ongi siin valdavalt heledad, 
punaste katustega. Ent Beratit kutsu-
takse ka tuhande akna linnaks, sest 
esimesena jäävad silma järsul nõlval 
paiknevate majade avarad aknad.

Halli üldtooniga Gjirokastëri nimi 
tähendavat hõbekindlust, aga teda 
on kutsutud ka katuste linnaks või 
kivide linnaks või tuhande trepi-
astme linnaks: majadel on rasked, 
paksudest kiltkividest katused ja 
mõnestki õuest võib astuda alla-
mäge elava naabri kodu katusele. 
Gjirokastërist on pärit nii kuulsaim 

Albaania kirjanik Ismail Kadare kui 
ka punadiktaator Enver Hoxha.

Valgevene päralt on nimekirjas neli 
rida, aga kaht neist jagatakse teistega. 
Esiteks on Poolaga kahasse Belovežje 
ehk Białowieża metsad (1979, laien-
dus 1992). Teiseks on Valgevene üks 
neist üheksast riigist, mida peale 
Eesti läbib Struve meridiaanikaar 
(2005). Mõistagi pole ühelgi teisel 
maailmapärandiobjektil nii ulatus-
likku geograafiat ja nõnda vägevat 
teadusajaloolist tausta. Moldova on 
UNESCO nimistus esialgu just nimelt 
ainult tänu sellele kaarele.

Päris Valgevene paigad on kaks 
lossi: Radziwillide suguvõsa resi-
dents Nesvižis (2005) ning Miri loss 

¥ 1. Aastal 2005 UNESCO maailmapärandi nimistusse arvatud Gjirokastëri vanalinn Albaanias 
on tegevuspaik mõneski Ismail Kadare raamatus. Neid on ilmunud ka eesti keeles
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(2000; vt ¥ 2). Kui mõne aasta eest 
neid vaatamas käisin, oli Nesviži loss 
põhjaliku renoveerimise tõttu paraku 
suletud. Usin uuendustöö käis ka 
Miri lossis. Nagu selliste paikade 
puhul sageli, kerkis siingi küsimus, 
kui ilusaks üht ajaloolist ehitist ikka 
sobib teha.

Bosniast ja Hertsegoviinast on 
UNESCO maailmapärandi hulgas 
kaks silda. Višegradis asuva Mehmed 
Paša Sokolovići silla (2007) on maa-

ilma kirjanduslukku põlistanud 
1961. aasta Nobeli kirjandusauhinna 
laureaat Ivo Andrić. Eesti keeleski 
ilmunud romaani „Sild Drina jõel” 
peategelane ongi see sild: alates sel-
lest, kui Osmani õukonnaarhitekt 
Mimar Sinan ehitas selle 1571. aastal 
serbia päritolu suurvesiiri Mehmed 
Paša Sokolovići käsul, kuni ühe 
 sillakaare õhkimiseni Esimese maa-
ilmasõja ajal.

Aastail 1557–1567 rajatud Mostari 
sild (¥ 3) on nimistus koos teda 

ümbritseva vanalinnaga (2005); 
arvatavasti on silla kavandanud 
ja ehitanud Sinani õpilane Mimar 
Hayruddin. Kurbkuulsaks sai ehi-
tis Bosnia sõja ajal: 427 aastat 
vastu pidanud imerajatis purustati 
9. novembril 1993. Bosnia horvaa-
tidel olevat selleks kulunud kuus-
kümmend kahuritabamust! Pärast 
sõda taastati sild mitme Euroopa riigi 
abiga ja avati taas 23. juulil 2004.

Horvaatide nimekiri on pikem 
kui ta naabritel Balkanil, hõl-
mates lausa seitset pärandipaika. 
Kuus neist on kultuuriloolised: 
Dubrovniki (1979), Spliti (1979) ja 
Trogiri (1997) vanalinn või selle osa, 
kirikud Porečis (1997) ja Šibenikis 
(2000) ning Stari Gradi põllumajan-
duskompleks Hvari saarel (2008). 
Seitsmes on aga looduspaik, ime-
pärane Plitvice järvede rahvuspark 
(1979; ¥ 4). Karstiala lubjakivi- 
ja kriidipinnal voolanud vesi on 
tuhandete aastatega sadestanud 
travertiintõkkeid ning need oma-
korda paisutanud 16 kaunist järve, 
loonud koopaid ja tekitanud koski. 

¥ 2. Valgevenes asuva Miri lossi unikaalseks väärtuseks peetakse tema pika ehitus- ja 
ajaloo kajastust suurejoonelise ehitise praeguses väljanägemises: siin leidub nii gootikat, 
renessanssi kui ka barokki

¥ 3. Bosnias ja Hertsegoviinas üle Neretva kaarduval Mostari sillal pole muidugi mingit 
strateegilist tähtsust, millega võinuks ehk kuidagi põhjendada silla lõhkumist. Küll on ta 
üliväärtuslik kultuurilooliselt ja andnud ka kogu linnale nime

¥ 4. Horvaatia Plitvice rahvuspargi järvede 
imelise sinirohelise värvi kõrval püüavad 
tähelepanu lugematud joad ja joakesed, mis 
ühendavad kaskaadina paiknevaid järvi
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Need geoloogilised protsessid on jät-
kunud tänini. Rahvuspargi metsad 
on karude ja huntide kodu, siin on 
kindlaks tehtud 126 linnuliiki, kel-
lest 70 on pesitsejad.

1980. aastatel muutus rahvuspark 
üheks menukaimaks turismi siht-
paigaks Jugoslaavias. Tohutu taga-
silöögi andis kodusõda: just Plitvices 
sai 1991. aastal alguse Horvaatia ise-
seisvussõja ohvrite masendavalt pikk 
nimistu. Pärast sõda oli rahvuspark 
miiniohu tõttu mitu aastat maail-
mapärandi ohustatud paikade nime-

kirjas. Õnneks on see kõik ammugi 
minevik ja nüüd jõuab Plitvice rah-
vusparki aastas üle miljoni ränduri.

Islandi unikaalsest loodus- ja kul-
tuuripärandist on UNESCO nimistus 
praegu vaid kaks paika; ent viimaseil 
aastail on ootelehele paigutatud veel 
kuus. 

Saarerahva tähtsaim koht on 
muidugi Þingvellir (2004; ¥ 5), 
kus 930. aasta paiku alustas tööd 
maailma vanimaks parlamendiks 
peetav Alþingi. Sellel osales mõni-

kümmend pealikut ehk goðar’it, aga 
ka neid saatnud tavalised talumehed. 
Talumeestel oli veel oma kaaskond, 
nii et Alþingi polnud mitte üksnes 
tähtsate otsuste tegemise, seadus-
loome ja kohtupidamise paik, vaid 
ka suur üldrahvalik kokkutulek, kus 
näiteks mõnigi kord leiti endale elu-
kaaslane. 

Ent Þingvelliri rahvuspark on üli-
põnev ka looduse poolest: just siin 
võib kõige selgemini näha, kuidas 
mandrilaamad teineteisest lahku lii-
guvad.

Julgesti sama huvitav on Surtsey 
(2008), aastail 1963–1967 Islandi 
lõunarannikust 32 kilomeetri kau-
gusel vulkaanipurskes tekkinud 
saar (¥ 5), mis tõelise ürglooduse 
laborina laseb jälgida, kuidas loo-
dusasukad hiljuti tekkinud maad 
aegamööda koloniseerivad.

Suurim hulk UNESCO-paiku on 
Itaalias: seal asub lausa 49 maa-
ilmapärandi objekti. Pikk on ka 
säärsaapamaa ootenimistu: neli-
kümmend paika. Väärib märkimist 
seegi, et Itaalia nimistusse arvatud 
looduspaikade hulk on Euroopas 
kõige suurem. Need neli on vul-
kaanilised Lipari (Aioolia) saared 
Türreeni meres (2000), Triiase fos-
siilide leiukoht San Giorgio mägi 
Lugano järve ääres (üheskoos 
Šveitsiga, 2003), Dolomiidid Itaalia 
Alpides (2009) ning tänavu lisa-
tud Euroopa kõrgeim vulkaan Etna 
Sitsiilia saarel. Kahte viimast olen 
küll vaatamas käinud, kuid näite 
valin siinkohal hoopis kultuuripai-
kade hulgast.

Minu meelest võiks Orcia jõe 
orgu ehk Val d’Orciat (2004; ¥ 6) 
pidada samuti looduspaigaks, sest 
vähemalt osalt on tegu poolloodus-
liku ehk pärandkooslusega. Siena 
ja Monte Amiata vahel laiuvat lau-
gete küngastega piirkonda Toscanas 
on kogu sajandi vältel hoolikalt 
majandatud. Põldude, viinamägede 
ja karjamaadega nõlvu liigendavad 
järskude seintega uhtorud, siin-seal 
ilmestavad piirkonda aga maalilised 
külad ja väikesed linnad. Pole ime, 
et see kaunidus on sajandeid inspi-
reerinud loendamatuid kunstnikke 
ja uuemal ajal fotograafe.

¥ 5. Þingvellir on islandlaste kõige püham paik: 930. aasta paiku alustas seal tööd maailma 
vanimaks parlamendiks peetav Alþingi. Väiksemal fotol on näha, millisena paistis lähemale 
suumitud Surtsey Heimaey saarelt kuus aastat tagasi

¥ 6. Toscana maastik Val d’Orcias paneb kunstikaugegi inimese arvama, et küll oleks seda 
tore maalida
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Leedul on kolmest Baltimaast kõige 
pikem UNESCO-register: neli paika 
Eesti ja Läti kahe vastu. Kõigile kol-
mele ühine on teadagi Struve meri-
diaanikaar, Eestil lisaks Tallinna ja 
Lätil Riia vanalinn (mõlemad 1997). 
Leedu uhkus on veel Vilniuse vana-
linn (1994), pealinnast 35 kilomeetri 
kaugusel paiknev Kernavė kultuuri-
reservaat (2004) ning koos Venemaa 
ehk Kalinigradi oblastiga Kura säär 
(2000; ¥ 7).

See 98 kilomeetri pikkune liiva-
säär eraldab Kura lahte Läänemeres. 
Tegu on kitsa poolsaarega: Leedu 
mandriosast lahutab teda kitsas 
väin, mille vastaskaldal asub sadama-
linn Klaipėda. Kõige kitsamas kohas 
Lesnoi küla lähedal Venemaal on 
säär vaid 400 meetrit, kõige laiemas – 
Nidast põhja pool – 3800 meetrit lai. 
Leedu piiresse jääb veidi üle poole 
poolsaare kogupikkusest: 52 kilo-
meetrit. Asulaist on tuntuim Nida, 
kus Thomas Manni kunagises suve-
kodus töötab kirjaniku muuseum.

Väike mägine Montenegro on nimis-
tus kahe paigaga, seda juba ammus-
test Jugoslaavia-aegadest. Rohkete 
keskaegsete mälestistega Kotori lahe 
loodus- ja kultuurilis-ajalooline piir-
kond võeti UNESCO hoole alla para-
doksaalsel kombel looduskatastroofi 
tõttu. 

1979. aasta 15. aprilli hommikul 
kümme sekundit väldanud maavärin 
magnituudiga 7 kahjustas 1487 hoo-
net; vigastada sai üle tuhande kul-
tuurimälestise, hulk kunstiteoseid ja 
kollektsioone. Sama aasta mais pöör-

dus UNESCO peadirektor abipalvega 
kogu maailma poole ning oktoobris 
otsustas UNESCO maailmapärandi 
komitee arvata Kotori piirkonna 
hukuohus mälestiste loendisse.

Durmitori rahvuspark (1980) asub 
liustike kujundatud karstimaastikul 

(¥ 8). Mäemassiivis on 48 kahest 
kilomeetrist kõrgemat tippu, neist 
kõrgeim, Bobotov Kuk, küünib 2522 
meetrini. Suuresti lisavad piirkon-
nale kaunidust Gorske Oči (tõlkes 
'mägede silmad'): 18 liustikujärve. 
Pargis on mitu jõge, sealhulgas kars-
tijõge, siin asub Euroopa sügavaim, 
Tara jõe kanjon. Geograafilise asendi 
ja kõrguste laia vahemiku tõttu on 
Durmitori taimestik eriti liigirikas ja 
endeemirohke.

Rootsi nimekiri on põhjamaadest 
pikim: viisteist paika Taani nelja, 
Soome ja Norra seitsme ja Islandi 
juba mainitud kahe vastu. Nende 
viieteistkümne hulka kuulub üks 
looduspaik: Kõrgrannik ehk Höga 
kusten, liustikulise isostaatilise maa-
kerke piirkond Botnia lahe rannikul 
(koos Soomega, 2000). Samuti on 
nimistus üks segaobjekt: saamide 
eluala Põhja-Rootsis. Kuraditosina 

¥ 7. Legendi järgi olevat Kura sääre rajanud heasüdamlik naishiid Neringa, et luua kohalikele 
kalameestele turvaline paik merekoletiste ründe puhuks

¥ 8. Talvel käivad Montenegros Dumitoris suusatajad ja lumelaudurid, suvel matkajad. 
Populaarseim puhkepaik on Crno jezero ehk Must järv

¥ 9. Skogskyrkogårdeni teeb eriliseks haljastuse, arhitektuuri ja reljeefi harmooniline 
kooskõla. Metsakalmistul puhkavaist eestlastest on küllap tuntuimad Marie Under ja Artur 
Adson, aga siia on maetud ka helilooja Eduard Tubin ja tema kaasa Erika
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kultuuriobjekti seas leidub aga mõni 
üsna harjumuspäratu paik, näi-
teks ajalooline vasekaevandusasula 
Falunis (2001) ja Engelsbergi raua-
töötluskompleks (1993), Hälsing-
landi kaunistatud talumajad (2012) 
ja Lõuna-Ölandi põllumajanduspiir-
kond (2000), aastail 1922–1924 ehi-
tatud Varbergi raadiojaam Grimetonis 
(2004) ja Karlskrona vana sõjasadam 
(1998).

Kahte maailmapärandipaika saab 
sõita Stockholmi ühissõidukiga. 
Üks neist on Drottningholm, Rootsi 
kuninga elukoht (1991), teine aga 
Metsakalmistu, Skogskyrkogården 
(1994; ¥ 9). Pealinna uut kalmistut 
hakati noorte arhitektide Gunnar 
Asplundi ja Sigurd Lewerentzi 
kavandi põhjal rajama 1917. aastal, 
paigaks valiti mände täis kasvanud 
endine kruusaauk. Kolm aastat hil-
jem valminud kompleks on ühelt 
poolt paljude kuulsuste viimne puh-
kepaik, teiselt poolt aga eeskuju 
teiste riikide kalmistutele.

Imekauni loodusega Šveitsi puhul 
on ootuspärane looduspaikade 
mõneti suurem osakaal nimistus. 
Üks kolmest on kahasse Itaaliaga: 
seal juba mainitud San Giorgio mägi. 
Ülejäänud kaks esitlevad Šveitsi 
majesteetlikke mägesid. Sardona 
tektoonilist piirkonda (2008) riigi 
kirdeosas Glaruse Alpides peetakse 
võtmealaks geoloogiliste arusaamade 
arengus alates 18. sajandist. Seitsme 
üle 3000 meetri kõrguva tipuga 

alal on näha, kuidas mäed mandri-
laamade kokkupõrkes tekkisid ning 
millise tulemi andis vanade, sügava-
mal asunud kaljude pealenihe. 

Jungfrau–Aletschi–Bietschhorni 
piirkond (2001, ¥ 10) on aga Alpide 
suurimate liustike ala, kus muu hul-
gas saab jälgida mitmekesiste ökosüs-
teemide muutusi: soojeneva kliima 
tõttu liustikud taanduvad. 

Šveitsi kultuuripaikadest tasub 
mainida just sellele riigile omaseid: 
La Chaux-de-Fonds ja Le Locle 
(2009) on 19. sajandi alguses planee-
ritud kellameistrite linnad; Lavaux’s 
Genfi järve põhjakaldal saab näha 
Vaud’ piirkonna viinamäeterrasse; 
Rhätische Bahni Albula–Bernina raud-
teelõik (2008) pakub unustamatuid 
teravaid elamusi neile, kes oskavad 

nautida rongisõite karniisidel, esta-
kaadidel ja tunnelites.

Makedoonia ainus UNESCO maa-
ilmapärandi paik on Ohridi järve 
piirkond koos Ohridi linnaga (1979; 
¥ 11): tegu on ühega seitsmest 
Euroopa segaobjektist. 

Linnast saab rääkida ainult ülivõr-
des: see pole pelgalt väga ilus, vaid ka 
väga vana, väidetavasti üks Euroopa 
vanimaid inimasulaid, ning siin on 
äärmiselt väärtuslikke muistiseid. 
Näiteks jääb Ohridi ikoonikogu alla 
ainult Moskva Tretjakovi galeriile. 
10.–11. sajandi vahetusel oli Ohrid 
Bulgaaria pealinn, siin on kunagi 
olnud niisama palju kirikuid kui aas-
tas päevi: 365.

Mägede vahel Makedoonia ede-
lanurgas, osalt Albaanias paiknev 
348-ruutkilomeetrine Ohridi järv on 
väga sügav: kuni 288 meetrit. Sellest 
läänes, teisel pool 1600 meetrini kõrgu-
vat Galičica mäge on teine kaunis järv: 
meie Võrtsjärve suuruse veepeegliga 
Prespa. Prespa veepind on Ohridi omast 
160 meetrit kõrgemal ja Ohridi ääres 
on põnev vaadata, kuidas läbi urbse 
lubjakivi püüab rakenduda ühenda-
tud anumate seadus. Ohridi piirkond 
on muide ka Albaania UNESCO maa-
ilmapärandi ootenimistus.   ■

1. World Heritage List. – http://whc.unesco.org/
en/list/ (vaadatud oktoober, 2013).

Toomas Jüriado (1947) on Loodusajakirja toi-
metaja, ta on avaldanud reisikirju mitmes Eesti 
ajakirjandusväljaandes ja raamatus ning jagab sageli 
reisimuljeid raamatukogudes ja klubides.

¥ 10. Kuulus tipukolmik: (vasakult) Eiger, Mönch ja Jungfrau Šveitsi Alpides

¥ 11. Makedoonia linn Ohrid ja samanimeline järv: vaade järvelt vanalinnale
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Põllumajandusministeerium on 
teinud endast oleneva, et jät-
kuks väärtuslike poolloodus-

like koosluste hooldamine. Selleks, 
et alad oleksid heas seisus ka aastate 
pärast, on koos ekspertidega täpsus-
tatud hooldamise nõudeid ning otsi-
tud võimalusi töid rahastada, ehkki 
eelarveraha on piiratud. 

Perioodil 2007–2013 oli pool-
looduslike koosluste hooldamise 
meetme eelarve 26,8 miljonit eurot. 
Puisniitude toetusmäär oli 238 €/ha ja 
muude koosluste puhul 185,98 €/ha. 
2013. aastal taotleti toetust ligikaudu 
27 000 hektari poollooduslike koos-
luste hooldamise eest.

Meetme eelarve suureneb uuel 
perioodil 33,2 miljoni euroni. 
Puisniitude puhul oleme näinud ette 
toetusmäära tõusu 450 euroni hek-
tari kohta. Muude koosluste puhul 
on kavandatud toetusmäär 132 €/ha. 
Samas on nende alade puhul lähtu-
tud eeldusest, et erinevalt praegusest  
on need alad uuel perioodil toetus-
kõlblikud ka ühtse pindalatoetuse 

(ÜPT) raames ning sel juhul toetus-
summa pigem suureneb. 

Poollooduslike koosluste alade 
toetusõiguslikkus sõltub EL tasandi 
arengutest ja otsustest esimese samba 
raames. Kuna seni pole veel täit sel-
gust, milline on püsirohumaa määrat-
lus uuel perioodil, siis pole ka lõpuni 
kindel, milliste alade eest on õigus 
saada ühtset pindalatoetust. Praegu 
oleme eeldanud, et kõigi poolloodus-
like koosluste eest (v.a puisniidud) 
võiks olla õigus saada ühtset pindala-
toetust, seega makstaks poollooduslike 
koosluste alade eest toetusi esimesest 
ja teisest sambast kokku ligi 50 miljo-
nit eurot. Seda on peaaegu kaks korda 
rohkem kui praegusel perioodil.

Kui ÜPT kohta on olemas suu-
rem selgus, tullakse vajaduse korral 
meetme toetusmäärade juurde tagasi. 

Keskkonnatoetuste puhul kom-
penseeritakse kas osaliselt või täie-
likult taotleja võetud kohustustega 
kaasnev saamata jäänud tulu ja lisa-
kulu. Maaelu arengukava 2014–2020 
raames ei tehta seda ühegi meetme 

raames täies ulatuses. Erinevalt pool-
looduslike koosluste hooldamise 
toetusest jääb enamiku meetmete 
puhul toetusmäär võrreldes prae-
guse perioodiga samale tasemele või 
väheneb.  

Poollooduslike koosluste hoolda-
mise toetuse nõuded uueks perioo-
diks on töötatud välja selleks kokku 
kutsutud elurikkuse töörühmas, 
kuhu kuulus hulk osalisi, teiste seas 
mitu poollooduslike koosluste hool-
dajat, keskkonnaministeeriumi, 
keskkonnaameti ja mitme keskkon-
naorganisatsiooni esindajad. Samuti 
on meetme heaks kiitnud maaelu 
arengukava 2014–2020 juhtkomisjo-
nis esindatud 29 organisatsiooni.    ■

Mil moel on maaelu arengukavas 
järgmisel perioodil kavandatud muuta 
toetusi poollooduslike koosluste 
hooldamise eest?
Marko Gorban, põllumajandusministeeriumi maaelu arengu 
osakonna juhataja
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E-pood avatud 24/7! 
Eesti Loodus, Horisont, Loodusesõber ja Eesti Mets 
nüüd saadaval e-poes ka e-ajakirjana. Tule tutvuma! 

www.loodusajakiri.ee
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Rabahetk

Töö viib mind sageli rabadesse. 
Olenevalt uurimisala kaugusest 
olen alustanud päeva päris vara 

hommikul ja lõpetanud töö üsna 
loojangu eel. Ikka ninapidi samblas, 
vahel sõrmed külmast kanged, nina 
tilkumas või päike kõrvetamas kuk-
lasse. Juhtub, et töö käigus ei tule 
meeldegi fotoaparaati seljakotist 
välja võtta. Aga kerge kadedusega 
olen teiste tehtud maalilisi rabavaa-
teid küll vaadanud ja mõelnud, miks 
mina sellist pilti ei näe. 

Septembris Soomaal tegime 
sooseminaril  varahommikuse 
matka Hüpassaarest Kuresoo rappa. 
Hommik oli hall, pilves – ei mingit 
udu või kahutava külma lootust. 
Hakkasin juba sooja toa ja kuuma 
kohvi järele igatsema: rõskust õhkuv 
külm mets ei olnud kuigi kutsuv. 

Ja siis jõudsime metsa vahelt rappa. 
Kõik oli äkki hõbevalge: selle aasta 
esimene öökülm rabas! Turbasamblad 
olid justkui tuhksuhkruga kaetud 
ning tupp-villpea varred turritasid 
püsti nagu hiilivate tiigrikutsikate tur-
jakarvad. Roosakas viirg sinakashallis 
taevas kuulutas peatset päikesetõusu. 
Rabavaikuses oli kuulda, kuidas kõrs 
murdus halla raskuse all. 

Ja siis libisesid esimesed päikesekii-
red üle tupp-villpeade mätaste, pan-
nes kahutanud tutid kuldselt särama. 
Äkki muutus raba värviliseks. Seisin 
lummatult ega märganud tükk aega 
nupulegi vajutada. Sel päeval sain 
aru, et loodus võib pakkuda suurepä-
raseid vaatemänge ja kauneid hetki. 
Kui sa ise ei võta aega, et neid näha, 
ei taba sa neid kunagi. 

Canon EOS 60D, objektiiv Sigma 
DC, Ø 72, ISO 100, F 1/6,3.   ■

Kai Vellak
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Eesti rabad 
on parimad 
Euroopas*
Rabade uurija Gert-Jan van Duineniga 
vestelnud Juhan Javoiš
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Gert-Jan van Duinen on õppinud bioloogiat 
Leideni ülikoolis. Alates 1998. aastast on ta 
töötanud teadusliku uurijana looduskaitse-
uuringutega tegelevas Bargerveeni sihtasu-
tuses ning Nijmegeni ülikoolis. Peamiselt 
on ta uurinud rabakeskkonna hävimise ja 
taastamise mõju selgrootute liigistikule, et 
leida juhiseid, kuidas Hollandi rabasid tõ-
husamalt taastada. Samal teemal kaitses ta 
tänavu suvel oma doktoritöö „Rabamaastike 
veeselgrootute koosluste taastamine” 
(„Rehabilitation of aquatic invertebrate com-
munities in raised bog landscapes”). Alates 
1999. aastast on ta koos kolleegide ja üliõpi-
lastega käinud palju kordi uurimas Eesti raba-
sid kui looduslike rabade musternäidet, tehes 
tihedat koostööd siinsete teadlastega.
Ta on tegelnud ka muude ökoloogia-, loodus-
kaitse- ja märgalade taastamise probleemide-
ga ning koordineerinud teabevahetust tead-
laste ja ametnike vahel, kelle siht on taastada 
rabasid ja düüne. Gert-Jan on märgade öko-
süsteemide Hollandi ekspertide meeskonna 
liige, samuti rahvusvahelise märgalade hoiu 
rühma (www.imcg.net) liige.

* Pealkiri on intervjueerija looming, van Duinen ei ole nii otsekoheselt väljendunud. 
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Oled aastaid käinud innukalt uuri-
mas Eesti rabasid kui looduslike 
rabade musternäidet. Kuidas sa siia 
sattusid? Eesti on ju Hollandist üsna 
kaugel – kas tõesti mujal Euroopas 
on rabad viletsamad?
Hollandis ja Loode-Saksamaal laiusid 
kunagi väga suured rabad, aga need 
on kõik hävinud. Alates 1950. aasta-
test on meil püütud rabasid taastada. 

1998. aastal alustati Hollandis 
uurimust, mille eesmärk oli välja 
selgitada võtmetegurid, millest ole-
neb rabade taastamise edukus. 
Minu ülesanne selles projektis oli 
uurida taasniisutamise (kuivendatud 
soo-alade taas niiskeks muutmine, 
tõkestades vee äravoolu; üks põhilisi 
rabade taastamise moodusi Hollandis 
– JJ) tõhusust raba selgrootute koos-
luse taastumisel. Kuna meie maal 
looduslikke rabasid enam ei leidu, ei 
olnud mul võtta eeskuju, n-ö refe-
rents- või näidisala, mille järgi hin-
nata, milline üldse on loodusliku 
raba selgrootute kooslus, mille poole 
peaksime püüdlema. Niisiis asusin 
selliseid looduslikke rabasid otsima 
muudest maadest. 

Esmajärjekorras võtsin luubi alla 
Iirimaa rabad; mõnda neist on hoi-
tud veel üsna looduslikuna. Aga kui-
võrd Iirimaa on saar, siis ei elutse seal 
päris paljusid liike, kes elutsevad või 
on kunagi elutsenud Hollandis. 

Sestap pöörasin pilgu Mandri-
Euroopa poole. Eesmärk oli leida 
rabasid, mis oleksid looduslikud 
kogu oma komplekssuses: ka loo-
dusliku üleminekuga happeliselt, 
toit- ja mineraalainevaeselt rabalaa-
malt ümbruse mineraaliderikkamale 
maastikule.

Seesuguseid maastikke paraku 
enam ei leidu maades, mis on 
Hollandile lähemal: Saksamaal, 
Poolas, Taanis. See-eest õnnestus luua 
häid sidemeid Eesti teadlastega ning 
esimest korda tulime siinseid raba-
sid kaema 1999. aastal. Leidsime eest 
õige mitu uuringuteks sobilikku raba.

Järgnenud aastatel tegutsesime 
põhiliselt Nigula rabas, sest see asub 
Läänemere lähedal. Nii on sealne 
kliima rohkem Hollandi sarnane 
kui Ida-Eestis. Ent oluline oli ka, et 
Nigula looduskaitseala töötajad olid 
väga abivalmid ja pakkusid meile 

korralikku ulualust. Peale selle uuri-
sime rabasid mujalgi Eestis, näiteks 
Soomaa rahvuspargis ja Endla loo-
duskaitsealal.

Rabalaugaste keskkonna ning seal 
elutsevate selgrootute – mardikate, 
kiili- ja surusääsevastsete jt – tudee-
rimise kõrval korraldasime Eestisse 
päris mitu ekskursiooni Hollandi 
kaitsealaametnikele ja teadlastele, 
kes tegelevad soode hoiu ja taastami-
sega. Eesti mitmesugustel märgaladel 
saavad nad aimu, kuidas seesugused 
ökosüsteemid välja näevad ja toimi-
vad. See aitab neid väga palju nende 
igapäevatöös kodumaal. 

Raba on tegelikult üsna liigivaene 
kooslus. Milleks seda üldse kaitsta 
või taastada?
Turbaalasid peetakse üheks maailma 
kõige tähtsamaks looduslikuks öko-
süsteemiks. Tõsi, mõneski muus öko-
süsteemis elutseb rohkem liike, ent 
rabas on väga omapärased elupai-
gatingimused: pinnas on happeline, 
väga niiske, toitaineid ja mineraale 
on väga vähe. Seetõttu leidub palju-
sid liike üksnes rabas või leidub neid 
siin rohkem kui väljaspool raba. 

Ei tohi unustada, et rabamaastik 
ei koosne üksnes happelisest, ombro-
troofsest (sademetoitelisest) ja äär-
miselt toitainevaesest rabalaamast, 

mille moodustavad põhiliselt turba-
samblad. Rabalaam on seotud laiema 
maastikukompleksiga. Siia kuulub ka 
looduslik üleminek rabalaamalt roh-
kem minerotroofsele (pinnasekivimi-
toitelisele) ümbruskonnale, kus raba 
karmid olud järk-järgult lahtuvad. 

Raba üleminekud ümbruskonna 
kooslusteks, n-ö siirdekooslused, või-
vad olla väga mitmekesised. Paljud 
taime- ja loomaliigid sõltuvad just 
nimelt neist siirdeelupaikadest või 
koguni vajavad eri eluetappides, näi-
teks eri aastaaegadel või eri tegevus-
teks selle kompleksi eri osi.

Hea näide kompleksse rabamaas-
tiku kohta on Soomaa rahvuspark, 
kus ei leidu mitte ainult hulk raba-
laamasid, vaid ka jõgesid, rohumaid 
ja metsi, samuti siirde- ja madalsoid 
koos kõigi nendevaheliste ülemine-
kute ehk gradientidega. Nigula raba 
on ju samuti osa Eesti ja Läti piiri 
ülesest soode ja nende vahel asetse-
vate muude väärtuslike elupaigatüü-
pide kompleksist. 

Aga peale oma tähtsa rolli ainu-
laadse elupaigana paljudele ainu-
laadsetele liikidele mängivad sood ka 
väga tähtsat rolli kliima kujundajana 
ja veeringes. 

Ometi jätkub maailma paljudes 
paikades turbaalade häving. Seda nii 
taimekasvatuse, kuivenduse, metsa 
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Inimesed kaevandavad ja põletavad fossiilseid kütuseid, lootes, et mingi ime läbi suudavad 
rabad ja muud looduslikud ökosüsteemid enneolematult suure süsihappegaasiheite 
endasse matta. Samas aga hävitatakse külma kõhuga just neidsamu päästerõngaks olevaid 
ökosüsteeme. See meenutab anekdooti ihnest mehest, kes palus küll iga päev jumalalt 
loteriivõitu, aga ei raatsinud osta piletit 
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mahavõtmise ja turbalõikamise tõttu, 
aga ka seetõttu, et tänapäeval leidub 
õhus varasemast rohkem lämmas-
tikku ja väävlit, see satub mõistagi 
sademetega pinnasesse ning rikub 
vähetoitelise rabakeskkonna. Samuti 
hävitab turbaalasid kliimamuutus. 
Hinnangute järgi üle poole Euroopa 
kunagistest turbaaladest enam ei 
toimi, st turvast seal juurde ei kasva. 

Seetõttu peaksime rabade kaitsele, 
taastamisele ja nutikale kasutusele 
pöörama väga suurt tähelepanu. 

Kas võib öelda, et rabad toimi-
vad inimkonna jaoks justkui prü-
gimäena? Pumpame sügavalt maa 
seest välja fossiilset kütust – sisuli-
selt varasematelt põlvedelt inimkon-
nale pärandatud rikkust –, põletame 
selle ära, sõna otseses mõttes kirju-
tame korstnasse, järele jäänud süsi-
happegaasi puhul aga loodame, et 
rabad ja muud ökosüsteemid suuda-
vad selle kahjuliku jäätme endasse 
matta. Umbes nagu väike laps kakab 
rahumeeli püksi, olles kindel, et küll 
ema ta puhtaks peseb ja kole hais 
kaob nagu nõiaväel.
Võib nii öelda küll. Aga lisaksin 
teise, mu meelest tähtsama aspekti. 
Soode turbas peitub tohutu kogus 
süsinikku, mis on sinna ladestunud 
aastatuhandetega. Kuivendatud soo-
des hakkab turvas lagunema ja len-
dub tohutu hulk kasvuhoonegaase: 
süsihappegaasi ja metaani. Seega 
pole rabade hoidmine ja taastamine 

Hiilaujur Laccophilus poecilus elutseb 
avaveega rabalaugastes. Eesti rabades on ta 
tavaline, aga enamikus Hollandi jääkrabades 
teda ei leidu
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Raba-tondihobu (Aeshna subarctica) vastsed elavad enamasti happelistes rabalaugastes. 
Hollandis puudus see liik veel hiljaaegu enamikust jääkrabadest, kuid viimastel aastatel on 
teda kohatud üha sagedamini 

Sootäpiku (Boloria aquilonaris) röövikud söövad kevadel jõhvika noori lehti. Kuigi jõhvikat 
kasvab nii rabas kui ka siirdesoos, eelistab see liblikaliik just siirdesood, kus jõhvikas kasvab 
tihedamalt ja kiiremini

Rabamaastiku (ingl raised bog landscape) mõiste all peavad rabauurijad silmas kogu 
rabakompleksi: mitte ainult paksu turbakihi ja sademetoitelise pinnaga raba (pildil paremal), 
vaid ka õhema turbaga siirdesood raba servas (pildil vasakul), servamäret (ingl lagg zone) ja 
muid  üleminekumaastikke
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(taasniisutamine) meile elutähtis 
mitte ainult seetõttu, et need öko-
süsteemid suudavad süsihappegaasi 
atmosfäärist eemaldada, vaid ka sel-
leks, et hoida ära kasvuhoonegaasi 
lendumist sealtsamast. 

Tuleme turbasambla ökoloogiliste 
teenuste juurest tagasi 
haruldasemate rabaelanike juurde. 
Miks mõni liik eelistab elada 
rabas? Seal on ometigi väga vähe 
taimedele vajalikke mineraalaineid 
ja seetõttu on ka loomade 
toidulaud väga kesine. Kas oskad 
esile tuua mõne eriti rabalembese 
loomarühma, kellele rabade 
hävimine eriti halvasti mõjub?
Paljude ainete puudus rabas ja madal 
pH (st happeline keskkond – JJ) 
välistavad peaaegu täielikult mõnede 
selgroogserühmade elu rabas. 
Näiteks vihmaussid, kakandilised ja 
kojaga teod ei leia rabast piisavalt 
mineraalaineid, et oma kehakatteid 
üles ehitada ega suuda ka ellu jääda 
nii happelises pinnases ega vees. 
Samamoodi välistab vähene toitai-
nesisaldus osa liike. 

Vambola Maavara uuris Eesti rabade 
maismaaselgrootuid juba 1950. aasta-
tel ja jõudis järeldusele, et rabades on 
ainulaadsete, seal kitsalt kohastunud 
liikide osakaal päris suur, võrreldes 

muude elupaikadega. Seda just väga 
spetsiifiliste keskkonnaolude tõttu. 

Üldine põhjus pole mitte selles, 
et need ainuomased rabaliigid otse-
selt eelistaksid soo-olusid, et see 
neile meeldiks, vaid pigem on raba 
ainus koht, kus nad üldse on saanud 
püsima jääda, sest seal pole konku-
reerivaid liike: nad ei saa nii karmi-
des oludes hakkama. 

Happelistes rabalaugastes ei elutse 
ka kalu, nii sobivad need selgrootu-
tele, kel pole kalade vastu kohas-
tumusi: kas käitumuslikke (kiire 
põgenemine või peitmine) või keha-
ehituses (näiteks ogad). Rabad on 
nende eluvõimalus. See tähendab 
mõistagi, et kui rabad hävivad, siis 
on neil liikidel vähe lootust mujal 
ellu jääda. 

Kas Hollandi rabade taastamistöö-
del on edu? Kas väärtuslikud liigid 
taasasustavad taastatavaid kohti? 
Kas kõik kulgeb plaanipäraselt?
Laiaulatuslik tööstuslik turbakaevan-
damine on põhjustanud – ja põhjus-
tab tänapäevani – otsest rabaalade 
hävingut, aga ka kaudset hävingut 
kuivenduse tõttu. Rääkimata sel-
lest, et kaevandamata jäetud turvas 
(rohkem lagunenud, alumine tur-
bakiht jäetakse enamasti kaevanda-
mata, kuna see ei tasu end ära – JJ) 
hakkab kaitsva samblakihita jäetuna 
lagunema. 

Tööstusliku turbakaevamise 
käigus hävib õigupoolest kogu 
taime- ja loomakooslus. Enamasti 
ei suuda turbasammal ega muudki 
taimed ja loomad pärast kae-
vandamise lõppu jäetud tühja 
kuiva  turbap inda  ka  taas  - 
asustada. Seetõttu on tingimata vaja 

Bargerveeni soo Hollandi kirdepiiri ääres. Kunagi oli siin lage freesturbaväli, 1980.–1990. 
aastatel ujutati see madala veega üle, et raba taastuks. Pildil on turbatammide vahele tekkinud 
laguunis kenasti kasvama läinud rabataimed pudev turbasammal (Sphagnum cuspidatum) ja 
ahtalehine villpea (Eriophorum angustifolium). Bargerveeni soo on nime andnud mitmes riigis 
looduskaitseuuringutega tegelevale Bargerveeni sihtasutusele, kus Gert-Jan töötab

Engbertsdijksveneni jääkraba Hollandi idapiiri ääres: kunagised  kuivenduskraavid on 
tammidega tõkestatud. Siingi on pudev turbasammal, ahtalehine villpea ja mõnigi muu 
rabadele omane liik kenasti kanda kinnitanud. Samas on pildil näha domineerivad harilik 
sinihelmikas (Molinia caerulea) ja sookask (Betula pubescens), mis pole rabataimed, vaid on 
siin kasvama hakanud kuivendamise ja õhu suurenenud toitainesisalduse tõttu
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mahajäetud turbavälju, aga ka ümbruskonna raba kui-
vendatud osi n-ö taastada. 

Taasniisutatud aladel näitab turbasammal täitsa kena-
sid tulemusi, kui suudame taastada soodsad olud. Tähtsad 
tegurid on siin stabiilne veetase, mis on turbapinnaga 
sama kõrge või vaid veidi kõrgem: tähtis on, et pinnavees 
leiduks piisavalt süsihappegaasi.

Minu uuring, mida kajastab ka mu doktoritöö, näi-
tas, et üleujutatud turbakaevandusväljadele on end 
sisse seadnud hulk veeselgrootute liike, sealhulgas raba-
maastikele iseloomulikke ja haruldasi liike. Enne taas-
niisutamismeetmeid ei suutnud seal naljalt elada ükski 
liik. Mõnes muus uuringus olen leidnud, et ka rabadele 
iseloomulikud ämblikud ja jooksiklased asustavad taas-
niisutatud (mitte üleujutatud) alasid, mis varem olid saa-
nud kahjustada kuivenduse ja turbakaevandamise tõttu. 
Sääraseid nähtusi võib kindlasti pidada taastamistööde 
väärtuslikuks tulemuseks. 

N-ö lagekaevandamine, st kogu turbapinna kaevanda-
mine, ilma et vahele jääks taimestikulaike, sai Hollandis 
alguse juba 17. sajandil, Hollandi kuldsel ajastul (aeg, mil 
Holland oli maailmas esirinnas nii sõjanduse, kauban-
duse, teaduse kui ka kunsti poolest – JJ). Kogu mets oli 
toona juba maha võetud, nii hakati hea odava kütusena 
vedama Amsterdami ja muudesse linnadesse turvast. 
Järelejäänud lagendikud muudeti põllumaaks (turbakae-
vandamine on põhjus, miks suur osa Hollandist paikneb 
tänapäeval allpool merepinda – JJ). 19. ja 20. sajandil sai 
lagekaevandamine eriti suure hoo sisse. 

Ent tavaliste tööstuslike lageturbaväljade kõrval lei-
dub Hollandis ka hoopis teistsuguseid, n-ö traditsioonilisi 
turbavõtukohti, kus turvast on võetud käsitsi. Viimati 
harrastati sellist kaevandamisviisi veel teise maailmasõja 
ajal. Seal pole ära kooritud kogu pinnast, vaid turba kae-
vamiseks on rajatud kraavid ja augud. Oleme leidnud, et 
sellistes väikeveekogudes elutseb päris palju rabamaasti-
kele iseloomulikke ja haruldasi liike.

Säärastes paikades võib hoogus taasniisutamine või 
üleujutamine tuua kaasa šokiefekti, liiga järsk muutus 
võib hävitada nende liikide jäänukpopulatsioonid, kes on 
suutnud üle elada raba üldise allakäigu (peale elupaiga-

omaduste hävingu võib allakäiku siin mõista ka otseses 
tähenduses: õhuhapnikuga kokku puutuv turvas hakkab 
lagunema ning raba seetõttu vajuma – JJ). Nii et tahtes 
head, aga liiga tormakalt tegutsedes, võime teha hoopis 
palju halba. 

Paljud selgrootuliigid on väga viletsad levijad ja pealegi 
on just paljud rabaliigid ja muidu haruldased liigid välja 
surnud ka ümbruskonnast, nii et lähimad populatsioonid 
on väga kaugel. Nõnda võib nende naasmine n-ö taasta-
misšoki üle elanud rappa – kunagi siis, kui elupaik neile 
taas sobivaks on muutunud – võtta äärmiselt kaua aega. 

Oleme saavutanud, et Hollandi keskkonnaametnikud 
ja taastajad võtavad seda teadmist praegu juba arvesse. 
Taasniisutamist ja muid taastamistöid kavandades pöö-
ratakse tänapäeval paljudes paikades suurt tähelepanu 
sellele, kuidas plaanitu mõjutab juba olemasolevat tai-
mestikku ja loomastikku. Sellest teadmisest on kasu ka 
taastamistöödel muudes maades, sealhulgas Eestis. 

Üks su doktoritöös leiduv artikkel räägib stabiilsete 
isotoopide uuringutest ja metaani rollist raba toiduahe-
las? Kas seesuguseid avastusi on võimalik ka arusaada-
vamas keeles sõnastada?
Tõepoolest, kuna raba on väga toitainevaene kooslus, siis 
tekib küsimus, kust rabaolendid oma toidu ikkagi saavad. 
Seetõttu oli huvitav uurida Eesti looduslike rabalaugaste 
toiduahela esimest otsa, n-ö madalamaid astmeid, mille 
kohta on teada üsna vähe. 

Mõõtsime süsiniku ja lämmastiku stabiilsete isotoo-
pide ning mitmesuguste rasvhapete sisaldust eri elus-
olendite rühmades: turbasamblas, vetikates, bakterites, 
eri laukaosi asustavates selgrootutes jne. Rahvasuu 
ütleb, et sa oled see, mida sa sööd. See ongi stabiilsete 
isotoopide uuringu põhimõte: eri toiduobjektides on 
stabiilsete isotoopide vahekord erinev ning sama vahe-
kord kandub üle ka nende sööjatesse (vt stabiilsete iso-
toopide uuringu olemuse kohta täpsemalt: Eesti Loodus 
2010, nr 12, lk 13 – JJ) 

Selgus, et laukaselgrootute toiduahela põhialus ei ole 
mitte vees leiduv turbasammal – kuigi see on valdav osa 
taimsest biomassist laukas –, vaid hoopis vetikad, mis 
kasvavad näiteks nendesamade turbasammalde peal. 

Üllatavalt palju toituvad lauka selgrootud ka metaani 
oksüdeerivatest bakteritest. Bakterite biomass kandub 
mööda toiduahelat pisivähkide, surusääsevastsete jt 
kaudu lauka tippkiskjateni – kiilivastsete ja veemardika-
teni välja. Ka vetikad saavad tõenäoliselt suure osa oma 
süsinikust nendeltsamadelt metaanibakteritelt. 

Varem on metaanist saadava süsiniku kasutamist kind-
laks tehtud vees elaval turbasamblal: metaani oksüdeeri-
vad bakterid elavad samblarakkude sees.

Ent Hollandis, taastatava raba aladel, leidsime, et 
metaani ja metanotroofsete bakterite roll toiduahelas 
on vähenenud, ilmselt seepärast, et üldine toitainete 
kättesaadavus on suurenenud. Seda omakorda on põh-
justanud kuivendus ja turba lagunemine enne taas-
niisutusmeetmeid, samuti suurenenud lämmastikuhulk 
õhus.   ■

Nijmegeni ülikooli tudengid 2005. aasta septembris Nigula loodus-
kaitseala keskuses Vanajärvel rabaveekogude selgrootuid sortimas
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Kogukonna ühiskasutuses  
olnud pärandkultuuriobjektid 
Lembitu Tverdjanski, Triin Kusmin, Jürgen Kusmin

Kogukondliku pärandkultuuriga seostuvad enamasti külavainud või ühistööga 
valminud rajatised, kuid lähemalt uurides on see temaatika märksa laiem. 
Mõnest esialgu muuks otstarbeks rajatud hoonest võib hiljem saada kohalike 
inimeste kooskäimise või koostegutsemise paik. Seetõttu on osa kogukonnaga 
seotud pärandiobjekte juba varasemates kirjutistes käsitletud.

Rehehooned kui kultuurikesku-
sed. Pärandkultuuri artiklisar-
jas ei käsitle me traditsioonilist 

mõisaarhitektuuri. Ühelt poolt on 
suur osa mõisasüdametes asuvatest 
hoonetest riikliku kaitse all, teiselt 
poolt on mõisate ajaloo ja arengu 
kohta avaldatud ridamisi raamatuid 
nii üksikmõisate kui ka piirkondade 
kaupa. 

Ent kaitse all olevast mõisa-
ansamblist eemal asuvad mõisa-
hooned võivad samuti pärandina 
tähelepanu väärida. Näiteks mõisa-
rehed on 19. sajandist kuni 1920. 
aastateni olnud tähtsad kogukonna 
kultuurikeskused. Laupäevaõhtuti 
peeti neis sageli noorte korralda-
tud tantsuõhtuid. Rehe muldpõrand 
pühiti puhtaks ja seinte äärde pandi 
noored kased. Peole tuldi ka kauge-
malt, 10–15 kilomeetri tagant. Sageli 
kestis pidu päikesetõusuni. Koluvere 
mõisa rehes oli peo kõrgpunktiks 
polka võistutantsimine: võisteldi sel-
les, milline paar peab kauem vastu. 
Parimatele jagati auhindu, milleks 
võis olla näiteks kaltsunukk või 
marju täis kasetohutorbik. Ka vane-
mad inimesed tulid tihti trallile kaasa 
elama. Sajandivahetusel hakati reh-
tedes ka näitemänge tegema.

Rehtedes tehti peale rehepeksu 
teisigi töid: ropsiti lina ja lõigati sigu-
rit, pesti ja kuivatati villa. Sellistel 
puhkudel oli mõnikord rehe all koos 
30–50 inimest. Peale töötegemise 

oli peaaegu sama tähtis võimalus 
suhelda kogukonna liikmetega. 

Suurte rehehoonete roll on aja jook-
sul muutunud: nii teatakse, et Vaivara 
vallas Laagna mõisa rehe koha peal asu-
nud enne Narva tee äärne kõrts. Pärast 
Esimest maailmasõda oli rehehoones 
aga rahvamaja, kus näidati filme ja 
tegutses raamatukogu. Seevastu kol-
hoosi ajal oli siin väetisehoidla. 

Toona peeti pidusid veel küünides 
ja teistes suurtes abihoonetes. Agnes 
Reinsalu teatel käidi Lääne-Virumaal 

Oandu külas 1930. aastatel laupäeva-
õhtuti tantsimas vesiveski abihoones. 
Pühapäeval peeti samas hoones pal-
vetundi. Kohalikud noored naersid, 
et „laupäeval tantsid ja pühapäeval 
palud kohe patud andeks”.

FO
TO

D
: R

M
K

Hollandi tuulikud olid ehitatud enamasti paekivist või puidust sõrestikule, maakivist müüre 
kohtab vähem. Pildil on seda tüüpi tuulik Jõelähtme vallas Haljava külas
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Magasiaitade kirju ajalugu. Nälja-
hädade ärahoidmiseks andis tsaar 
Paul I 1799. aastal ukaasi, mis kohus-
tas kõigis mõisates ehitama maga-
siaitu. Sealt said talupojad laenata 
kevadel seemet, mis taludes ras-
ketel aegadel nälja tõttu ära söödi. 
Varguste vältimiseks trellitati aknad 
ja rautati uks. Lukke oli ees kolm-
neli ning võtmeid hoiti eri mõi-
saametnike käes. 

Kartulikasvatuse levik vähendas 
näljahädasid ja magasiaidad hakka-
sid oma algset otstarvet kaotama. 
Siiski tuli talumeestel kartulikasva-
tust kõigepealt õppida, see võttis oma 
aja. Villem Kulli (1862–1934) mäles-
tuste järgi hoiti lapsepõlves tema 
kodus Ridala vallas Kabrametsa külas 
Madise talus kartuliseemet vanade 
pükste säärtes reheahju nurgas. 

Samamoodi kui rehehoonetel on 
ka magasiaitade ajalugu mitmeke-
sine. Iseloomuliku näitena võib tuua 
Kõduküla magasiaida Tabivere vallas, 
mis on ehitatud 1895. aastal. 1930. 
aastal läks hoone Saadjärve hari-
duse seltsi kasutusse; seal korraldati 
pidusid ja näitemänge isegi 1950. 
aastateni, mil hoone ehitati ümber 
kolhoosi viljakuivatiks.

Külaelanikud kohtusid ka tuule- 
ja vesiveskites: need olid toona 
peale põhitegevuse suhtlemisko-
had. Soomepoiss ja pedagoog Karl 
Soodam (1923–2007) Kullamaa valla 
Kullametsa külast on kirjeldanud 

oma koduveskit nii: „Veskitammil 
olid kahekordsed väravad vee kogu-
miseks paisjärve. Neid reguleeriti 
olenevalt veeseisust. Jahvatamisel 
jooksis vesi veski alt läbi liigsilma ja 
kostiaugu. Liigsilm avati ka suurte 
sadude ja suurvee puhul. Muidu 
jooksis vesi üle alumiste väravate nn 
ämmaauku. Uudsevilja jahvatamisel 
kogunes sageli mitukümmend hobu-
semeest oma vankrikoormatega, 
mõni ka mitmega. Hobused seoti 
palkidest lasipuude külge. Mõnikord 
oli jahvatamisjärjekord kolme päeva 
pikkune, ööbiti veskiruumis või tut-
tavate pool ja söödi kaasavõetud lei-
vakotist.”

„Mõnikümmend meetrit allavett 
teisel pool jõge kasvas Sitamets. Ei 
olnud mõeldav, et asjal oleks käi-
dud veskist ülesvoolu. Kes sellise 
veega jahvatatud leiba oleks söö-
nud! Koluvere krahvi ajast on pärit 
humoorikas rahvapärimus: Möldri 
August oli mölder ja pidi vahetama 

välja vesiratta võlli. Läks koos mõisa 
metsavahiga härra juurde ja seleta-
sid, et nii jämedat puud pole võtta, 
tuleb neli puud kokku panna. Saidki 
nelja puu raieloa. Kolm neist müüdi 
hea raha eest maha.”

Külavainud, karja- ja külatanu-
mad. Külarahva ühiselus on tähtsal 
kohal olnud külavainu: ala, mis asus 
sumbkülas tänavate ristumiskohas. 
Mõnikord oli sellel platsil ka küla 
ühiskaev. Ühise karjatamise puhul 
kogunesid siia karjalapsed oma talu 
karjaga. Külavainule koguneti ka 
mõne peo puhul. Kui maale ilmusid 
viljapeksumasinad, peksti siin vilja. 
Viljakoormaid oli lihtsam kokku 
vedada, kui igasse talusse viljapek-
sugarnituur üles sättida. Peksumasin 
veeti ainult suurtaludesse, kus sageli 
oli tööd mitmeks päevaks. 

Selliseid keskse külakaevuga sumb - 
külasid võib leida näiteks Läänemaa 
rannaäärses osas. 

Luutsniku kool Haanja vallas tegutses aastatel 1928–1991 Luutsniku mõisahoones (ehitatud 
1860. aastatel)

Kursi mõisa magasiait Puurmani vallas Laasme külas on säilinud just tänu praegusajal 
teenimatult põlu alla sattunud eterniitkatusele

Kuie pritsikuur Tamsalu vallas asub küla 
keskuses, siia on juba rajatud teabetahvel ja 
toodud postkastid. Hoone on hästi säilinud ja 
hea asukohaga, mistõttu võib loota, et sellest 
saab kogukonna kooskäimispaik  
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Loomade karjamaale ajamiseks oli külas karja tanum. 
Sumbkülas võis see alata küla keskelt külavainult, haja-
külas võis see olla igal talul. Karjatanumat mööda aeti 
kari karjamaale. Et loomad paha peale (aiamaale, vil-
japõllule) ei läheks, oli karjatanum piiratud aiaga. 
Kivirikastes kohtades Lääne- ja Põhja-Eestis olid need 

enamasti kiviaiad, mille peal võis olla veel roigasaed. 
Suurepäraselt säilinud paekivist piiretega karjatanumaid 
on säilinud näiteks Kurese külas Pärnumaal. 

Samasuguse ehitusega, kuid tunduvalt laiemad olid 
külatänavad ehk külatanumad. Kivistes paikades olid 
needki piiratud külgedelt kiviaedadega. Seda laadi tanu-
maid on palju säilinud Saaremaal.

Vabatahtlike pritsimeeste ühingud tekkisid 19. ja 20. 
sajandi vahetusel. Tegu oli maapiirkondades väga olulise 
ühiskondliku liikumisega. Ent ühingutele oli vaja ka hoo-
neid, kus hoida voolikuid, käsipritse ja veokeid. Nõnda 
hakati ehitama pritsikuure. 

Need rajati tavaliselt vallakeskustesse, hiljem ka suu-
rematesse küladesse, eriti palju ehitati pritsikuure 1920.–
1930. aastatel. Hoonel oli üldjuhul 7–10 meetri kõrgune 
torn, kus kuivatati voolikuid, mõnikord oli seal ka häi-
rekell [1]. 

Tänapäeval on pritsikuure järel üsna vähe, mõnel 
pool on need nüüdisaja vajaduste järgi ümber ehitatud. 
Näiteks Noarootsi vallas Pürksis on vanast pritsuhoonest 
saanud bussiootepaviljon, Palupera pritsikuuris tegutseb 
nüüd külakeskus, Võsu pritsikuuris Vihula vallas korral-
datakse suviti aga kunstinäitusi.

Kadunud külakoolid, rahva- ja seltsimajad. 18. sajandil 
ja 19. sajandi algul tegutsesid külakoolid veel põhiliselt 
rehetubades. 19. sajandi keskel ehitati aga juba eraldi 
koolimaju, kus oli klassituba ja kooliõpetaja korter ning 
suuremates koolides kaugemalt käivate õpilaste jaoks 
magamistoad. Kui taluelamuks olid veel 19. sajandi 
lõpuni mitmel pool suitsutared, siis koolides nõuti juba 
18. sajandi lõpus korstnaga ahjude olemasolu. Mõisate 
koolimajades oli mõnikord ehitatud ka roovialusega 
(mantelkorstnaga) köök [1]. 

Kahjuks on enamik neist puithoonetest nüüdseks 
kadunud. Vaid üksikutest on saanud külamajad, näiteks 
1880. aastatest pärit Võnnu koolimaja Ridala vallas. 

Selliste väikekoolide asukohad vääriksid ülesotsimist 
ja tähistusi: tegu on ju meie kultuuriloos oluliste paika-

Avispea koorejaam Väike-Maarja vallas. Fotol on näha meiereides ja 
koorejaamades vajalik platvorm hoone ees. See oli sobiva kõrgusega, 
et oleks mugav piimanõusid vankrilt maha tõsta

Karjamõisa masinarehe müürijäänused Läänemaal Martna vallas 
Niinja külas on hästi säilinud, kuigi hoonet on tugevasti ümber 
ehitatud

Taudsa küla raamatukogu Võrumaal Rõuge vallas Taudsa külas. 1935. 
aastal oli hoones Haanja hariduse seltsi raamatukogu 910 köitega

Venevere mõisa magasiait Laekvere vallas. Eelmisel iseseisvusajal 
peeti magasiaidas simmaneid. Legendi järgi läinud magasiaidast maa-
alune käik Venevere mõisani
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dega. Niisama tähtsad on teisedki omal ajal külaühiskon-
nas vajalikud ehitised, näiteks vallamajad, vaestemajad, 
meiereid (koorejaamad) ja kõrtsid. 

Alates 1920. aastatest on ühed levinumad kooskäimis-
kohad olnud rahva- ja seltsimajad. Olgugi et vahel olid 
need hooned kehvas seisukorras. Heino Köögard Välgita 
külast Viljandimaalt teadis rääkida, et Välgita tuletõrje-
ühingu eestvõttel rajatud seltsimaja ehitati kunagise 
Aimla palvemaja palkidest. Hoone ei saanudki päris val-
mis, aga kooskäimist see ei seganud, ruum kaunistati 
krepp-paberi, lintide ja laternatega – peeti pidusid ja kor-
raldati näitemänge. Hoone hilisema hävingu ja õnnetu 
saatuse põhjuseks pidasid vanemad inimesed just palve-
maja palkide tarvitust.

Külade koduloos leidub tähenduslikke paiku ja rajatisi 
palju. Mitmesugused sakraalehitised ja mahajäetud kal-
mistud hoiavad küla ajaloos kahtlematult kindlat kohta. 
Rääkimata meie maarahva looduslikest püha- ja ravipai-
kadest, nagu ohutamispuud liigeste ravimiseks – vähe-
malt Lääne-Eestis neid veel leidub – ning silmaallikad ja 
titekivid. Mõni neist on olnud kasutusel hiljaaegugi, näi-
teks Ohutamme Luiste jõe ääres, kus Koluvere ja Laukna 
küla elanikud käisid oma haigeid liigeseid ohutamas veel 
1960. aastatel. Ent mitme pühapaiga juures käiakse ka 
tänapäeval.

Samuti on oma tähendusega mitmesugused ühis- 
ja hädaabitöödega rajatud objektid. Hea näide on 
Näljamüür Vana-Vigalas: see on mälestus piirkonna vii-
masest näljaajast 1867. aastal, kui inimestele jagati vilja 
paekivimüüri ladumise eest. 1930. aastate majanduskriisi 
ajal ehitati hädaabitöödena aga teid, magistraalkraave, 
sadamakaisid ja kanaleid, näiteks ehitati Piirissaare kanal 
ja Timmkanal, süvendati Liivi jõge, tehti Kaarepere–
Palamuse tee jpm. Nõnda püüdis noor vabariik majan-
duskriisi haardes tagada töötuks jäänuile mingisugusegi 
elatusvõimaluse.

Teave põliste laadaplatside, jaanitulepaikade, ka kiige-
mägede ja tantsuplatside asukohtade kohta väärib samuti 
talletamist kohalikus koduloos.

Kogukonna ühisosaga on seotud veel paljud kohani-
med, näiteks Riiumetsa (tülisid tekitanud maaomand), 
Võõrasteoja (jooksis läbi mitme talu maa), Linnumetsa 
(tõenäoliselt kunagi siin olnud linnupuude ehk taru-
puude järgi) või Jõulumets (ühine jõulupuude toomise 
mets). 

Nii kogukonnaga seotud kohanimed kui ka kõik küla-
rahva kogunemispaigad on tihtipeale tähtsad laiemale 
ringile, mitte üksnes maaomanikule. Seetõttu on nende 
eest ühiselt hoolitsemine hea võimalus tugevdada piir-
konna kogukonnatunnet tänapäevalgi. Üksiti saab selliste 
kohtumispaikade kaudu tutvustada oma küla teistele.   ■

1. Troska, Gea; Viires, Ants 2008. Ehitised ja taluõued. – Eesti rahvakultuur. 
Eesti entsüklopeediakirjastus. Tallinn: 213–251.

Lembitu Tverdjanski (1941) on kultuuriökoloogia magister; pikka aega tege-
lenud metsandusliku pärandkultuuriga. 
Triin Kusmin (1982) on lõpetanud Eesti maaülikooli maastikukaitse ja -hool-
duse erialal, töötab RMK loodushoiuosakonnas pärandkultuuri spetsialistina. 
Jürgen Kusmin (1980) on metsakasvatuse magister, töötab RMK Läänemaa 
metskonnas spetsialistina.

Külatänav Pöide vallas Mui külas. See viis Kärneri–Orissaare 
vankriteele

Karitsa küla pritsikuur Rakvere vallas Lääne-Virumaal on praegusajaks 
üsna lagunenud

Nõmmise koolihoone Rägavere vallas. 1902. aastal tähistas Winklerite 
pere suurejooneliselt oma sajandipikkust võimu Ulvi (Oehrteni) 
mõisas ning kingituseks annetasid nad raha Nõmmise kooli ehituseks; 
see avati 1903. aastal

N O V E M B E R  2 0 1 3   E E S T I  L O O D U S   I 6 5 1 I 43

|  PÄRAN DKU LTUU R |

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Uputatud taevaskojast 
ja meie juurtest
Kalle Kroon

Ma vist ei eksi, kui väidan, et kunagises Võru, nüüd Põlva maakonnas Ahja jõe 
keskjooksul asuv Taevaskoda on Eesti loodusmälestiste ja loodusilu sümbol, 
mida teab meist peaaegu igaüks. Vähem teatakse, et Suure Taevaskoja 
ja Kiidjärve vahel paiknes viie kilomeetri pikkune Saesaare kärestik, mille 
kallastel oli kokku tervelt 28 taevaskodadeks kutsutud liivakivikaljut. 
Stalinistliku lööktööga uputati see ainulaadne looduskaunis jõelõik 1952. 
aastal hüdroelektrijaama paisjärve alla ning asub seal tänini. 

Saesaare ürgilmeline looduse vormimäng kõrgete 
liivakaljude ja uhkete kärestikega on andnud 
ainest ohtrale rahvapärimusele, jõudes koguni 

Christian Kelchi kroonika lehekülgedele. Nimelt olevat 
1702. aasta sügisel leitud Taevaskojast „liivamäe alt” jõe 
äärest Liivi sõja aegne mitmekambriline elupaikade süs-
teem purskkaevu ja leivaahjuga [3: 222]. Rahvasuu on 
pajatanud ka nüüdseks Saesaare paisjärve alla uputatud 
„Oonega mäe” raudustega koobastest, muistsetest relva-
dest ja varandustest [7: 84–89], ohvrikividest jpm.

Tänapäeva inimese jaoks, kelle mälu on tagasiula-
tuvalt nõukogudeaegne ning kes pole paisjärve tõttu 
kogu kunagist Taevaskoda näinudki, piirdub Taevaskoda 
kui nimi ja mõiste vaid Suure ja Väikese Taevaskojaga. 
Tegelikult hõlmas Taevaskoda ajalooliselt märksa laie-
mat ala: kogu Ahja jõe lõiku Kiidjärvest kuni Valgesooni. 
Seal leiduvaid kaljusid nimetati kõiki taevaskodadeks. 
Taevaskojast pärit Võrumaa kultuuritegelane Albert Ivask 
on selle kohta oma mälestustes kirjutanud:

„Meie Taevaskoja mõiste aga ei piirdunud sugugi 
üksnes Suur- ja Väike-Taevaskojaga [---] Taevaskojad 
– kõrged järsud kaljuseinad koos muruväljakutega jõe 
vastaskaldal – algavad aga juba Põlva-Tartu maanteel 
enne selle ühinemist Tartu-Võru maanteega [---] päris 
Taevaskoda selle kõige laiemas mõttes, minu noorpõlve 
mõttes, ei ole enam olemas. Suur- ja Väike-Taevaskoja 
kaljud ning muruplatsid on ju, tõsi küll olemas, ka vett 
on jões niipalju, kui seda Saesaare paisust sinna lastakse, 
kuid kärestikke ja Saesaart, seda kõige kuulsamat forel-
likärestike kaskaadi pole enam” [1].

Suhteliselt vaiksesse Taevaskoja ellu saabusid muu-
tused koos tööstusliku pöördega kogu tsaaririigis 20. 
sajandi algul. Rajati hulk saekaatreid ja tööstusettevõt-

teid ning Ahja jõel, sealhulgas Taevaskojas, hakati parve-
tama palke, mis mõjus vee-elustikule ning liivakaljudele 
mõistagi halvasti.

Eesti Vabariigi tekke aegu hakati seda piirkonda seevastu 
taas hindama kui looduskaunist puhke- ja turismiala, 

Ahja jõgi moodustab enne Saesaare paisu mitme kilomeetri pikkuse 
käänulise paisjärve. Kunagi vulisesid siin kõrgete taevaskodade vahel 
uhked kärestikud, paisu eemaldamine võimaldaks neil taastuda
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mida käidi vaatamas ka väljastpoolt Eestit. 1920. aastate 
lõpul rajati Suure ja Väikese Taevaskoja lähedale riigi-
maale suvitusasundus, mille kogupindala oli 147 904 
hektarit. Sinna mahtusid ära krundid majade ehitamiseks 
koos paviljoni, koolimaja, mitmete äride, mänguplatsi, 
eluasemete ja suvilatega, kusjuures ehitiste puhul peeti 
silmas, et säiliks looduslik ilu [7: 92].

Sealsamas jooksev Ahja jõgi oli kuulus oma jõefo-
relli- ja harjuserikkuse poolest. Nende kaitseks kehtes-
tati alammõõt 30 cm, püüda tohtis lubade alusel ainult 
spinningu ja lendõngega ning korda hoidis Tartu õnge-
meeste klubi palgatud loodusvaht. Kalamehi saabus loo-
dusilu imetlema isegi Tšehhoslovakkiast. Õngemeeste ja 
turistide teenindamiseks oli rajatud jõe lähedale kasiino 
[7: 63,77]. 

Eriti rikkalik oli forellide ja harjuste poolest Saesaare 
pikk Alpi mägijõe tüüpi kärestik, sest need kalad vajavad 
kudemiseks kruusast ja kivist jõepõhja, noorjärgud aga 
ellujäämiseks kivide varju. Nüüdseks on see lõik kaetud 
paisjärve seisva veega, kuhu neil kaitsealustel liikidel 
enam asja pole.

Olulise pöörde Taevaskotta tõi nõukogude võim. Käis 
„kogu maa elektrifitseerimine”. Seniseid loodusväär-
tusi ei peetud enam millekski ja Ahja jõe kõige suurema 
langusega lõigul Saesaarel rajati hüdroelektrijaam koos 
suure paisjärvega, mis ulatus kuni Kiidjärveni. Forellide 
ja harjuste kude- ja elupaigad hävitati, 28 kaljust uputati 
täielikult 10, ülejäänud paistavad veest veel välja nagu 
uppujad. Kõige kurioossem on aga fakt, et juba paar 
aastat hiljem tõmmati üle sama elektrijaama paisjärve 
kõrgepingeliin, mis muutis hüdroelektrijaamas elektri 
tootmise sisuliselt naeruväärseks, ning elektri tootmine 
lõpetatigi 1971. aastal. 

Pais aga jäi. Saesaare paisjärvega avati pikaks ajaks 
Pandora laegas, mis andis ja annab tänini põhjust loodus-
kaitsjate, teadlaste ja tehnokraatide vahel piike murda. 
Perioodikas protestisid eriti ägedalt loodusilu äranarriva 

paisukökatsi vastu kirjanik Rudolf Sirge, kohalik kultuu-
rimees ja koolijuht Albert Ivask [6: 108; 2: 92], professor 
Erik Kumari ning akadeemik Hans Trass [5]. Nõukogude 
võimu oludes ei kandnud protestid muidugi vilja.

Hüdroelektri tootmist tahetakse Saesaarel jätkata ka 
nüüdses Eestis. Euroopa Liidu direktiiv nõuab, et 2015. 
aasta detsembriks peavad vooluveekogud olema kalan-
duslikult ja hüdroloogiliselt heas seisus. See nõue tingis 
Saesaare paisu uue keskkonnamõjude hindamise stra-
teegilise analüüsi. Uuringu aruanne tuli esimest korda 

Kunagised kärestikud Saesaare lähedal

Saesaare kärestik 1933. aastal
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avalikule arutusele tänavu 16. septembril Taevaskoja raa-
matukogu saalis. Aruande järgi on parim tegevusvariant 
pais alla lasta ja paisjärv kaotada. Aruande koostajatega 
sama meelt olid Eesti looduskaitseseltsi, RMK ja kesk-
konnaameti esindajad. 

Leidus ka vastuhääli. Kuigi Sae saare paisu rajamise 
rumalust ei sea kahtluse alla keegi, on ometi leitud, et 
paisjärv tuleks alles jätta. Kaalume põhjendusi lähemalt.

Esiteks on paisjärve peetud paslikuks monumendiks ja 
hoiatuseks, mis juhtub, kui inimene segab kuritegelikult 
vahele looduse käekäiku. Kas sellise „monumendi” 
hinnaks peab tõesti olema vee alla maetud 28 ainulaadset 
liivakivikaljut või 30 haruldast ja paisjärve tõttu osaliselt 
hävinud sambla- ja taimeliiki või jõeforellile, harjusele 
ja võldasele kui kaitsealustele liikidele vajalik ning ainu-
laadne Alpi jõe tüüpi kärestik?

Teiseks on väidetud, et kunagist ilmet pole Saesaarel 
võimalik taastada. Tõsi, ka 200 aastat või 250 miljonit 
aastat tagasi võis vaade Saesaarele olla hoopis teistsugune 
kui paisjärve rajamise eelõhtul, kuid kindlasti ei olnud 
seal loodust tõkestamas betoonist monstrum, mis osalt 
uputas, osalt mattis kaelani vette looduse enda ürgse 
kätetöö. 

Samuti on väidetud, nagu poleks Saesaare paisjärve 
kaotamise idee kunagi varem üles kerkinud ja teadlased 
ega üldse mitte keegi pole selle vastu kunagi mingit pro-
testi avaldanud. Tegelikkus, nagu juba kirjeldatud, on 
risti vastupidine. Saesaare paisu lammutamine on olnud 
päevakorral alates paisu rajamisest. 

Andkem ühe näitena taas sõna Taevaskojalt pärit 
kultuuritegelasele, koolijuhile ja loodusmehele Albert 
Ivaskile:

„Kui Saesaare, ainus saar-kärestik Ahja jõel, 
siiski juba oli üles küntud, ülepaisutatud veed juba 
Kiidjärveni ulatusid, forellid, harjused, turvad peaaegu 
hävinud olid, pärisin Rudolf Sirgelt, kust saaks osta, lae-
nata või varastada üks tonn dünamiiti, Saesaare jaoks 
muidugi. Ta muigas vaid ja soovitas mul sama juttu 
rääkida kõikidele ministritele, kellega kokku puutun. 
Olen tõepoolest rääkinud sellest paarile ministrile, 
kuid nood polnud kahjuks asjaga kursis ega suutnud 

head nõu anda. Keegi „ülikompetentne” aga arvas väga 
resoluutselt, et paisjärve likvideerimine ei tulevat kõne 
allagi, kuna seal olevat väga tore paadiga sõita. Ja too 
„loodusesõber” kirjeldas elavalt, mis jääks paisjärvest 
järele pärast allalaskmist. Tõepoolest – hulk aega oleks 
pilt küll masendav, kuid mõne aasta pärast oleksid 
tormakad suurveed vähemalt kärestikud-võrendikud 
taastanud. Liiv neelaks kõntsa ja muda ning lopsakas 
taimkate varjaks ülejäänu, ent ainulaadsed „Old Red” 
liivakivikaljud oleksid siiski päästetud” [2: 92].

Viimaseid telesaateid sellel teemal oli saatesarjas 
„Osoon” 9. oktoobril 2011, seda saab vaadata ERR arhii-
vist. Taevaskoda hästi tundev akadeemik Hans Trass kir-
jeldas seal kunagist Saesaart, selle hävitamist ning tema 
ja professor Erik Kumari 1948. aastal esitatud lootusetuid 
proteste paisu vastu. 

Tänapäeva tuntud loodusmeestest on Saesaare paisu 
vastu hiljuti sõna võtnud ka Fred Jüssi. Tänavu 7. septembril 
on ta Eesti Päevalehes avaldanud järgmised mõtted:

„Kui mina esimest korda Taevaskotta läksin, oli seal 
paisjärv juba olemas. Kunagist maastikku olen näinud 
vaid Eerik Kumari fotodelt. Olen selle poolt, et need 
maastikud endisel kujul taastataks. Meie oludes ei ole 
see enam normaalne, see paisjärv on jabur. Nendes 
oludes, kus see asi ellu viidi, oli see normaalne, sest 
siis ei saanudki üldisel taustal teistsugust mõtlemisviisi 
olla. Selline mõtlemisviis polnud küll loomulik, aga oli 
normaalne. Miks teha kaladele trepp, kui neil on ole-
mas jõgi, mida mööda ülesvoolu minna? Midagi pole 
katki, kui see esialgu kole välja näeb. Aeg parandab 
need haavad. Looduse elujõud ja vitaalsus on ju täh-
elepanuväärne. Isegi siis, kui kõik see, mis on üle poole 
sajandi olnud uputatud, muutub silmale ilusaks 15 
või isegi 50 aasta jooksul. Sellised haavad paranevadki 
aegamisi” [4]. 

Joonistus „Tööd Saesaare HEJ ehitusel” 1951. aastast, autor teadmata
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Just sama aja paiku [1702. aasta sügisel] leiti Võnnu kihelkonnast, 
Tartu linnast kuue penikoorma kauguselt maa alt üks isevärki 
maja, ja see on metsas kindla, kõrge ja suurte puudega kaetud 
liivamäe all just nagu ühest kivist välja raiutud ja kaevatud, ja 
nimelt järgmise struktuuriga: sissepääs või auk, mis asub jõevete 
ääres, on nii väike, et poisike saab vaevu sisse ronida; selle järel 
tuleb kitsas käik, kolm küünart lai ja kaks korda nii pikk; seepeale 
järgneb üks eeskoja moodi ruum, umbkaudu kaks ja pool sülda 
pikk ja kaks sülda lai, millest lähtub kaks kitsast käiku, mis niisama 
laiad kui eelmised. Üks käik läheb otsejoones ruumi, mis on kolm 
sülda lai ja niisama pikk, mispeale üksteise järel tuleb 12 kena 
kambrit, millest ühes on ilus purskkaev ja leivaahi. Teine käik viib 
teise ruumi, mille juures on kuus kambrit, nõndasamuti allikas 
ja käimla. Kõik need ruumid on looduslikult valged ja ühtlaselt 
võlvitud, viis küünart kõrged, muidu on sealsinatses päris pime ja 
vaatamiseks tuleb valgust tarvitada. Umbes kahekümne aasta eest 
leiti samast piirkonnast maa alt toast ja kolmest kambrist koosnev 
maja, mida kohalikud talupojad kutsuvad Vanaks ja praegu leitut 
Uueks Taevaskojaks, ja arvatakse, et need majad on ehitatud Vene 
türanni Iwan Wassilewitzi ajal [Ivan IV, valitses 1533–1584]

Christian Kelchi kroonika [3:222]
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Muidugi, võssa ei tohi avanevaid kaldaid kasvada lasta, 
ja osa kärestikust vajab põhjalikku taastamistööd. Selleks 
ei kulu Eesti maksumaksja raha, vaid on ette nähtud mit-
mesugused Euroopa Liidu fondid. 

Saesaare loodusliku ilme taastamine ja paisjärve alla-
laskmine ei ole mitte „looduse ümberkujundamine”, 
vaid „looduse tagasikujundamine”. Harjugem selle sõna-
paariga! Sedalaadi tööd pole maailmas midagi uut, vaid 
täiesti loomulik. Jõe langus on endine ja kividki võimalik 
paigaldada sinna, kust need on eemaldatud. Ainuüksi 
USA-s on nüüdseks ajaks lammutatud juba 925 loodus-
väärtust matvat hüdroelektrijaama paisu, hüdroenergiat 
ei peeta enam sobilikuks taastuvenergia liigiks ka Eestis. 
Saesaare paisjärv tuleb tühjaks lasta enne, kui vesi liiva-
kaljud lõplikult murendab. 

Inimväärtuste põhiosa on oma juurte tundmine. Mind 
on pannud tõsiselt imestama, kuivõrd vähe tuntakse 
kohapeal kunagiste kultuurikandjate töid. 

Kui otsida internetist andmeid Albert Ivaski kohta, siis 
leiame teavet, nagu oleks ta koos kunstnik Jaan Vahtraga 
üritanud välja anda põhjalikku monograafiat Taevaskoja 
ja Valgemetsa kohta, ent see ettevõte olevat jäänud  
pooleli 1940. aasta võimuvahetuse tõttu. Pole tõsi. Ivaski 
ja Vahtra monograafia „Taevaskoda ja Valgemetsa” ilmus 
1940. aasta mais, seega enne juunipööret [7]. 

Nimetatud 129-leheküljeline raamat on parimaid 
kohaloo teoseid, mis Eestis on koostatud. Kaasautoriteks 
on peale kohalike kultuuritegelaste ka teadlasi, näiteks 
Johannes Käis jt. Kogumik hõlmab ülevaate Taevaskoja 
kalastikust, loomastikust, linnustikust ja taimestikust 
ning rahvapärimusi ja muistendeid. Raamat leidub Tartu 
ja Tallinna ülikooli raamatukogudes, ent täielikul kujul 
ka internetis (www.digar.ee). 

Taevaskoja elanikkonnale näikse see teos olevat aga 
täiesti tundmatu. Vähemalt need kohalikud inimesed, 
kellega 16. septembril kohtusin, ei teadnud selle teose 
olemasolust midagi. Taevaskoja raamatukogus seda 
raamatut ei ole. Raamatukogu saalis nägin seintel küll 
fotosid Saesaare hüdroelektrijaama rajamisest ja lööktöö-
listest, kuid mitte ühtegi pilti Saesaare kärestikest! 

Ivaski ja Vahtra raamat on rikkalikult illustreeri-
tud ning muu hulgas leidub selles tervelt üheksa fotot 
Saesaare kärestikest ja kaljudest. Kas just seetõttu kõr-

valdatigi see raamat kohaliku elanikkonna mälust ja raa-
maturiiulilt? Kellelegi pidi elanikkonna teadmisjuurte 
läbilõikamine kasulik olema. 

On inimesi, kes väidavad, et Ahja jõe taastamine 
Saesaare lõigus on midagi uut. Kõik uus tekitab esialgu 
vastuseisu. Selline on arengu dialektika. Uus on ju osake 
teadmatusest ning esmane reaktsioon lähtub inimesele 
nii tunnuslikust omadusest – harjumusest. Elu on aga 
näidanud, et kui uus idee osutub väärtuslikuks, peavad 
seda peagi loomulikuks isegi kunagised vastuseisjad. 

Samas, kas kõik uus on ikka alati uus? Kas Saesaare 
looduslik, taastatav ilme on uus või on see koguni 
nii vana, et tema teket ei mäleta ükski inimene? 
Liivakivikaljude materjal on pärit sadade miljonite 
aastate tagusest ajastust, mida nimetatakse devoniks. 
Aastatuhandeid on Saesaare jõelõigul kohisenud ka 
kärestikud. 

Uus on hoopis seda kõike mattev inimtehnika kätetöö 
paisjärvena, millel võis kunagi olla mõningane otstarve, 
kuid mis on nüüdseks muutunud mõttetuks ning narrib 
ära miljoneid aastaid vana looduse kätetöö. Imekaunitele 
liivakaljudele, salapärastele koobastele ja vulisevatele 
kaskaadidele – rääkimata Euroopa mastaabis haruldasest 
jõeelustikust – on sõna otseses mõttes vesi peale tõm-
matud.   ■

1. Ivask, Albert 1960. Mälestusi Taevaskojast. – Elango, Julius (koost). 
Õngemees kalavetel II. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn. 

2. Ivask, Albert 1974. Ligi poolesajandiline tutvus. – Issak, Friedrich (koost). 
Rudolf Sirgega kalavetel. Eesti Raamat, Tallinn. 

3. Kelch, Christian 2009. Liivimaa ajaloo järg. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu: 222.
4. Käärt, Ulvar 2013. Taevaskoja Saesaare paisjärv tuleb ilmselt kalade heaks 

tühjaks lasta. – Eesti Päevaleht, 7. september.
5. Osoon: Professor Hans Trassiga Taevaskojas. Merikotkad. http://arhiiv.err.ee/

vaata/osoon-professor-hans-trassiga-taevaskojas-merikotkad. 
6. Sirge, Rudolf 1960. Turb ründab. – Elango, Julius (koost). Õngemees kalave-

tel II. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn. 
7. Vahtra, Jaan; Ivask, Albert (toim) 1940. Taevaskoda ja Valgemetsa. – Lõuna-

Eesti monograafiaid I, Tartu.

Kalle Kroon (1966) on ajaloolane.

Saesaare paisjärv pärast allalaskmist 1975. aastal, näha on uputatud 
puude kännud
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Poolel teel Taevaskoja ja Kiidjärve vahel jõe paremal kaldal aset-
seb teiste kaljude hulgas pikem, tugevasti varisemisele kalduv 
,,Oonega mägi” ehk ,,Koopamägi”, ka ,,Vana-kivi mägi”, olles 
tähelepanu vääriv oma suure koopaga, mis asetseb veepinnast 
3–4 m kõrgemal ja ulatub sügavale liivakivi kalju sisse (umbes 50 
või koguni enam meetrit). 

Selle koopa kohta on räägitud, et ta ulatuvat otsaga Petserisse 
või koguni Moskvasse. 

Räägiti ka, et selle koopa taga olevat veel seitse suuremat koo-
bast ja lõpus olevat ees raudsed uksed suurte raud-piitade ja raud-
hingedega, mille taga peituvat suuri aardeid ja muistseid relvi.

Albert Ivask, „Taevaskoja muinasjutte” [7: 84]
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Saesaare tuleviku kaalule 
laotakse usinalt vihte 
Rein Kalle

Keskkonnaamet oli pannud mõlemale paisu omanikule (riigimetsa 
majandamise keskus ja elektri tootja, AS Generaator) kohustuse tagada kalade 
läbipääs juba tänavuse aasta alguseks. Tuleb tunnistada, et nõude seadmise 
ajal ei olnud meil pakkuda head lahendust. Suure paisutuskõrguse (8,5 m) ja 
asupaiga tõttu tundlikul kaitsealal on kalapääsu rajada väga keerukas.

Paisjärve allalaskmine oli veel 
mõned aastad tagasi uitmõte, 
mida keegi väga tõsiselt ei võt-

nud. Kuna Ahja jõe ürgoru maasti-
kukaitsealal eeldab mis tahes arendus 
detailplaneeringut ja keskkonnamõju 
hindamist ning parasjagu oli plaanis 
elektrijaama laienduse detailplanee-
ringu keskkonnamõju hindamine, 
siis lepiti kokku, et sama hindamise 
käigus püütakse leida ja analüüsida 
ka kalade läbipääsu lahendusi. 

Mõju hindaja, OÜ Alkranel, on tei-
nud head tööd ja pakkunud rohkelt 
teavet, mis aitab otsusele jõuda. Siiski 
on hoolimata hindepunktidest, graafi-
kutest ja võrdlustabelitest jäänud küsi-
mus, milline valik on parim. Otsuse 
langetamisel on määrava tähtsusega 
saada selgust, millised on osaliste 
huvid. Selleks on esmalt vaja, et ini-
mesed oleksid informeeritud ja saaksid 
aru, mida üks või teine valik endaga 
kaasa toob. Kõige parema lahenduse 
leidmiseks tuleb huvid panna kaa-
lukausile ja otsustada, kas ja millisel 
kujul detailplaneering kehtestada. 

Nüüdseks on heameel tõdeda, et 
kaasamine on kulgenud hoogsamalt 
ja sisukamalt, kui me loota julgesime. 
Pärast aruande valmimist on eri toimi-
misvõimalusi arutatud suuremates ja 
väiksemates seltskondades. Isegi koha-
likel valimistel oli see oluline teema. 

Hea võimaluse eri seisukohti 
avaldada on pakkunud maakonna-
leht Koit, kust peaaegu igal nädalal 
võib leida nii poolt- kui ka vastu-
argumente. Teemat arutatakse ka 

väljaspool maakonda, mis annab 
taas tunnistust, kui väärtuslik on see 
piirkond Eestile. Aitäh neile, kes on 
tahtnud ja julgenud oma seisukoha 
välja öelda!

Nii paisjärve pooldajate kui ka 
vastaste argumendid on kaalukad. 
Esitan lühidalt need vastuväited ja 
riskid, mida senistes aruteludes on 
rohkem esile tõstetud. 

Üheski arengukavas ega planee-
ringus pole paisjärve allalaskmist 
ette nähtud, seega neist paisjärve 
kaotamise otsusele tuge ei saa. Ka 
Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala 
kaitse-eeskiri ei luba veetaset muuta 
(uue eeskirja eelnõu järgi tohib seda 
teha keskkonnaameti nõusolekul). 
Ent kui on kindel tahe kärestikud 

taastada, siis jõuab uueks rahastus-
perioodiks 2014–2020 arengudoku-
mente ümber teha. 

Järve kaotamine tähendab parata-
matult seda, et lõpeb energiatoot-
mine (umbes 1 GWh aastas). See 
on hoop kohalikule ettevõttele ja 
vastuolus Eesti taastuvenergia tege-
vuskavaga aastani 2020. Põlvamaa 
on seadnud sihi kasutada kohalikke 
energiaallikaid, ent hüdroelektri-
jaama sulgemine läheb sellega vas-
tuollu. Jaama omaniku esialgne arve 
maksumaksjale elektritootmise lõpe-
tamise eest on 2,46 miljonit eurot. 

Järve allalaskmine on väga kulu-
kas. Projekti täpset maksumust ei 
tea keegi, on pakutud summasid  

Vaade paisjärvele Saesaare paisult. Viimase aja artikleid Saesaare paisu kohta saab lugeda: www.
keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/taevaskoja-saesaare-pais
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0,4 ja 2,7 miljonit eurot (ilma hüvi-
tiseta elektritootjale). Nii suur hin-
nangute vahe ilmestab arvutuste 
ligikaudsust. Samas on arusaadav, 
et keskkonnamõju hindamise eta-
pis ei saagi täpsed summad selguda, 
vaid hind kujuneb lõpuks ikkagi 
projektide ja hangete maksumuse 
summana. Praktika näitab, et mit-
testandardsed projektid pigem kal-
linevad, seda riski peame arvesse 
võtma. 

Kuna meie omavalitsustel sel-
list raha ei ole ja välisrahastus on 
projektipõhine, ei ole kindlust, mis 
mahus toetust antakse. Tulgu raha 
Eesti või Euroopa maksumaksjalt, 
on kohustus seda säästlikult kasu-
tada. Järve alt vabanenud maa-ala 
hilisem hooldus jääks meie õlule, ka 
sellega peame arvestama. 

Aastakümnete jooksul on järve 
põhja ladestunud sete. Hinnangute 
kohaselt jääb enamik jõe toodud setet 
pidama juba enne Kiidjärve paisu ja 
tänu sellele võib Saesaare paisjärves 
olla muda vaid 20 000 m³. Ent täp-
semalt pole umbes 47 ha suuruses 
järves sette kogust mõõdetud. Järve 
allalaskmisel on sette hulk aga kriiti-
lise tähtsusega tegur: allavoolu kan-
duv muda võib jõge suurel määral 
mõjutada. Setet järvest välja kaevata 
või pumbata on Taevaskojas väga kee-
rukas, sest keskkond on tundlik. 

Pilt, mis järve allalaskmisel avaneb, 
on kahtlemata paljudele hirmu-
tav. Muda, hooletult lõigatud kän-
nud ja muu risu kindlasti ei meelita 
loodusturiste. Maastikupilt, mida 
ajaloolistelt fotodelt võib imetleda, 
kujuneb alles aastakümnete jooksul. 
Seni peaksime taluma koledat maas-
tikku. Samas, tulevikus saaks matka-
jaid rohkem teiste paljandite juurde 
suunata ning vähendada koormust 
Suurele ja Väikesele Taevaskojale. 

Kahtlemata on taastatavad käres-
tikud meelt mööda paadi- ja muidu 
matkajatele. Samas on praegu 
Saesaare paisjärvel väga populaarne 
sõita ja loodust nautida jõelaeval 
Lonny. Laevaretkede katkedes muu-
tub just vanematel ja erivajadustega 
inimestel keerukamaks praeguse 
paisjärve äärseid paljandeid imetleda.

Keskkonnaametis on keskkonna-
mõju hindamise materjalid läbi 
töötatud ja kujundatud läbirää-
kimisteks esialgne seisukoht. 
Keskkonnakaitse mõttes toetame 
pigem kärestike taastamist või äär-
misel juhul möödaviikpääsu – 
kalade liikumiseks sobilikku kanalit, 
mis kaevatakse paisu kõrvale. Paisu 
lammutamine aitab kõige paremini 
saavutada meie peaeesmärki: tagada 
kaladele läbipääs. Lisaväärtusena 
võimaldab see paremini saavutada 
maastikukaitseala põhisihti: kaitsta ja 
tutvustada ürgorgu. Kalaliftile oleme 
kindlasti vastu. 

Samas tuleb peale looduskesk-
konna võtta arvesse ka sotsiaalseid 
ja majanduslikke tahke. 

Sedavõrd suur ja pikaajaline pro-
jekt ei saa olla edukas, kui pole 
kohaliku rahva toetust. Ootame ära, 
milliseks kujunevad uute volikogude 
seisukohad (kahe omaniku valduses 
olev pais asub ühtlasi kahe valla terri-

tooriumil). Meile tundub, et inimesed 
vajavad praegu aega, et teema rahuli-
kult läbi mõelda. Seni jääb kaalukauss 
veel kõikuma ja õiget poolt valima. 

Tänavu suvel oleme koostöös part-
neritega tegelnud Saesaare pais-
järvest ülesvoolu jääva Kiidjärve 
paisuga. Ka seal on vaja tagada 
kalade läbipääs. Hiljuti kiitis kesk-
konnaamet heaks lahenduse, mille 
järgi avatakse pais keskelt. See annab 
jõe elustikule võimaluse liikuda, 
samuti saab nõnda taastada umbes 
1,2 km jõelist elupaika ning muuta 
muinsuskaitse tähtsusega veski 
ümbruse kaunimaks. Ainuüksi nii-
sugusele otsusele jõudmine ja pro-
jekti elluviimine lähiaastatel on suur 
samm Ahja jõe looduslikkuse taasta-
misel ja näitab, et koostöös on lahen-
dused võimalikud.   ■
 
Rein Kalle (1975) on keskkonnaameti Põlva-
Valga-Võru regiooni keskkonnakasutuse juht-
spetsialist.

Saesaare hüdroelektrijaam valmis 1952. aastal, lõpetas töö 1971. aastal ning alustas taas tööd 
1991. aastal
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Loitev lodjapuu
Karl Pajusalu

Idamaa tarkus ütleb, et austusväärne ei peitu mitte õies, vaid viljas. 
Kuid mõnikord on ka õied need, mis panevad ennast austama. 
Lodjapuudki (Viburnum opulus) on nii mõnigi Euroopa rahvas, sealhulgas 
läänemeresoomlased, tundnud suurte valgete õisikute järgi. On selge, miks 
põhjaeestlased on lodjapuud nimetanud õispuuks. Ent ka lõunaeesti murretest 
kirjakeelde tulnud lodjapuu ei vihja lotjadele, vaid taime õitele.

Üheski naaberkeeles ei ole eesti 
lodjapuule vastavat nimetust. 
Eesti keelealalgi piirdub sõna 

levik Lõuna-Eesti ja selle naabermur-
retega (¥). Põhjaeesti murretes on 
tavalisim nimetus õispuu, mille ette 
liitub sageli täpsustav koer-sõna: koe-
rõispuu ja koeraõispuu, Kesk- ja Kirde-
Eesti murrete üleminekualal isegi 
koeraõilispuu. 

Sõna koer ei tähista siin esmaselt 
kodulooma, vaid taime silmatorka-
valt suuri isasõisi, tähendab ju koi-
ras soome keeles tänapäevalgi isast. 
Nimetuse lühenedes on mõnes mur-
rakus jäänud alles aga ainult koerale 
viitamine, näiteks Kuusalus ja Reigis 
koerapuu ja Türil koerpuu. 

Nähtavasti osutab halvustavat 
suhtumist taime kutsumine ämma-
puuks Kirde-Eestis Viru-Nigulas ja 
Lüganusel. Siiski, kui arvestada asja-
olu, et just Kirde-Eesti naabermur-
rakutes on taim koeraõilispuu, võib 
loota, et sealgi oskasid ämmad lod-
japuumarju kasutada.

Eesti keele instituudi murdearhiivi 
andmed näitavad, et ka põhjaeesti 
murrete alal, kus lodjapuud on kut-
sutud ilusate õisikute järgi õispuuks, 
on selle põõsa väärtusi osatud mitmel 
viisil hinnata. Eriti rohkesti on tea-
teid nii õispuu marjade kui ka puidu 
kasutamise kohta Saaremaalt. 

Näiteks Sõrve säärelt on üles kir-
jutatud, et öitspuumarjakakku tehti 
siis, kui oli leiva tegemine: „öitspuul 
punased marjad, küpsetati leeva sees; 

öitspuu marjad pandi kraapsikaku 
(st kaapekaku) sisse, sörulased kaku 
sihes pruukivad”. Lääne-Saaremaal 
Kihelkonnas on samuti pandud lod-
japuumarju leivatainasse: „Kui sa 
öisamarja (st lodjapuumarja) leiba 
teed, see leib on päris kena süüa”. 
Kihelkonnast on talletatud ka sellise 
leiva nimetus öispuune leib. 

Toiduks kasutatavate viljadega 
puude ja põõsaste puhul on hari-
lik, et just puuviljad või marjad 
annavad taimele nime. Nii on õuna 
järgi nimetatud õunapuu ja „sõstar” 
tähendab kõigepealt sõstramarja  
ja siis -põõsast. Samal põhimõttel  
on ka lodjapuu saanud nime mitmes 
kaugemas sugulaskeeles. Näiteks 
moksalastel on lodjapuumari tšivgä 

ja lodjapuu nimetus sellest tule-
tatud tšivgõks, lodjapuupõõsastik 
 tšivgõksnal. 

Läänemeresoome keeltes on areng 
olnud pigem vastupidine. Mõnel 
pool Eestis võib õis-tüveline sõna 
tähendada küll ühtviisi lodjapuud ja 
selle marja, nagu Muhus õisk ~ õiskas; 
ometi on tõenäoline, et sellistel juh-
tudel on tegemist lühivormiga taime 
tähistanud liitsõnast. Ka soomekeel-
ses lodjapuu nimetuses (koiran)heisi 
vastab heisi eesti õis-sõnale, mõlema 
sõna ja samuti karjala höytö(i), lüüdi 
höüdüöi jms lähteks on vana balti 
laensõna, vrd läti zieds ’õis’. 

Varem on läänemeresoome keelte 
lodjapuu nimetustele otsitud vasteid 
küll kaugematest sugulaskeeltest, vrd 
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udmurdi šu-pu, komi šol-pu, mari sasõ 
´lodjapuumari´, kuid neid võrdlusi ei 
peeta praegu piisavalt põhjendatuks [1]. 

Marjade kõrval on põhjaeesti mur-
rete alal tarvitatud mitmel moel 
ka õispuu puitu, näiteks on tehtud 
sugade piisid. Saaremaalt Valjalast 
on kirja pandud, et „suapiisi tehakse 
öispuust, söuke vähike puu, annab 
iasti piisi välja löhkuda”. Lääne-
Eesti mandrilt Tõstamaalt on koguni 
teade, et „õispuust tehasse viiulisi, 
nendel pehmed südamed”. Mitmel 
pool on märgitud, et õispuust saab 
häid piibuvarsi. 

Puittaimede nimetamine nende 
omaduste või kasutusviiside järgi on 
tavaline. Muinasajal tehti lodjapuu 
sirgetest võsudest nooli ning see-
tõttu nimetatakse inglise keeles ühte 
Põhja-Ameerikas kasvavat lodjapuu 
liiki, hambulist lodjapuud, noole-
puuks: arrowwood [4]. Siiski, eesti 
keelealalt ega naabrusestki ei ole 
teada, et lodjapuud oleks nimetatud 
selle puidu tarvitusviiside järgi. 

Välimuse silmatorkavad tunnu-
sed on tüüpilisemaid taimele nime 
andmise motiive, õispuu ongi moo-
dustatud sellel alusel. Siit jõuame 
aga samuti sõnani lodjapuu. Lodjapuu 
nimetust on taime üldise välimusega 

ootamatul viisil seostatud Tarvastus 
Mulgimaal, kus loidap on sõna harilik 
kuju: „loidap om lodev puu, aralise 
lehe ja kobaran marja” [2]. 

Tüve lodja- ~ loida- on sellegipoo-
lest keeleteaduslikult raske siduda 
omadussõnaga lodev ’lõtv’. Praegu 
kõige üldisemalt heaks kiidetud sele-
tuse järgi on lodjapuu sama algupära 
kui eesti tegusõna loitma või soome 
tegusõna loistaa. Esimesel juhul oleks 
laenuallikas alggermaani verb *glōja-, 
mille vasted on vanainglise glōwan 
’hõõguma, lõõmama’ ja saksa glühen 
’hõõguma, õhetama’; teisel juhul 
oleks laensõna lähteks alggermaani 
*blōja-, millest tulevad vanaing-
lise blōwan ’õitsema’ ja saksa blü-
hen ’õitsema’ [5]. Esimese lähtesõna 
korral on lodjapuu algul tähenda-
nud loitvat, punetavat puud, teisest 
laentüvest tuletamisel lihtsalt silma-
torkavalt õitsevat puud, st õispuud. 

Lodjapuu nimetuse seostamine eel-
esitatud alggermaani verbitüvedega 
on semantiliselt usutav ja hääliku-
liselt mõeldav. Võimaluse kahelda 
jätavad ometi sõnade levikuandmed. 
Sõna loit(ma) ei ole tuntud idapool-
ses Lõuna-Eestis ega lõunaeesti kee-
lesaartel, vaid on pigem Lääne-Eesti 
sõna; tüvi loista- ja sellega seotud 

tähendused puuduvad täiesti eesti 
keelealal. 

Üldiselt peaksid alggermaani lae-
nud olema kas laialt läänemeresoome 
keeltes levinud või siis pigem lääne-
lise levikuga. Lodjapuu on aga ikkagi 
vana lõunaeesti sõna, mis on tuntud 
ka keelesaartel Lutsis ja Leivus, vii-
mases küll kujul laudik(puu). 

Sõna sellist levikut silmas pidades 
on loomulikum otsida laenuallikat 
(eel)balti keelest, sobivaid valgust, 
valget ja õitsemist tähistavaid sõnu 
on leida ka vanematest indoeuroopa 
keelekihistustest  [3]. Huvitav on 
seejuures mainida, et vene laen-
sõna kalina ~ kallin ’lodjapuu’, mis 
on olnud kasutusel Eesti idapiiril 
Vaivaras, Setumaal ja ka Lutsi keele-
saarel, üks võimalikke iidseid tähen-
dusi on samuti seotud õite valge 
värvi osutamisega. 

Taimedele antakse nimetusi sageli 
ka kasvukoha järgi. Seda arvestades 
saaks ju lodjapuu nimetuses näha seost 
lodjaga, mis on olnud kaubapraam 
või -laev siseveekogudel. Lodjapuu ei 
kuulu siiski tüüpiliselt kaldataimes-
tikku ning lodi on vanavene laensõna, 
mille levik eesti murretes erineb suu-
resti lodjapuu omast. Teine võimalus 
oleks lodjapuu nimetust siduda sõnaga 
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lodu ’(liig)niiske maa’. Paraku lodud ei 
ole lodjapuu tüüpilised kasvukohad 
ning selle sõnaga ühendamisel on ka 
häälikulisi probleeme.

Taimi nimetades väljendatakse ikka 
neisse suhtumist. Mõnel maal on lod-
japuule omistatud ka maagilisi või-
meid, siiski ei tule lodjapuu nimetust 
kindlasti siduda muistsete loitsimis-
rituaalidega. Eesti rahvapärased lod-
japuu nimetused väljendavad pigem 
argist ja halvustavatki suhtumist. 

Lodjapuu kutsumine põhjaeesti 
rahvakeeles hullukoerapuuks ja lod-
japuumarjade nimetamine hun-
dimarjadeks või lõunaeesti murretes 
soemarjadeks vaevalt et väljendab 
nimemaagiat. Idaeuroopa rahvas-
tele omane austav suhtumine lodja-
puusse on aegade jooksul asendunud 
lääneliku argisuse ja kasusaamise 
püüdega, kuid lodjapuu nimi ise 
kannab endas varjatult edasi õispuu 
loitvat sära.   ■

1. Itkonen, Erkki; Kulonen, Ulla-Maija (päätoim.) 
1992. Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen 
sanakirja 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus, Helsinki.

2. Kalvik, Mari-Liis, Kendla, Mari; Tärk, Tiina 
(toim) 2011. Eesti murrete sõnaraamat V,  
22. vihik. Eesti Keele Instituut, Tallinn.

3. Karulis, Konstantīns 2001. Latviešu etimoloģijas 
vārdnica. Avots, Rīga.

4. Luuk, Ott 2013. Lodjapuu, aasta põõsas. – Eesti 
Loodus 64 (3): 16–19.

5. Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 
(koost) 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. 
Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.

Karl Pajusalu (1963) on Tartu ülikooli eesti keele 
ajaloo ja murrete professor.

Miks poollooduslike koosluste hooldajad 
senise toetusmääraga välja ei tule?
Mario Talvist, poollooduslike koosluste hooldajate esindaja

Alates augusti lõpust on poolloo-
duslike koosluste (PLK) hool-
dajate ühiste jõupingutustega 

ilmunud hulk artikleid ning interv-
juusid, saadetud ministritele ühis-
pöördumine, millele on kirjutanud 
alla 85 maahooldajat, kelle hoole 
all on üle poole PLK kogupindalast, 
ning kohtutud maaelu arengukava 
(MAK) 2014–2020 töörühmaga. PLK 
hooldajatele teeb muret hooldustoe-

tuste kahanemine maaelu uues aren-
gukavas, mille tõttu võivad paljud 
hooldajad loobuda ning hooldata-
vate pärandmaastike pindala järsult 
väheneda.

Vaatame lähemalt, millised on 
praegused hooldustingimused ja 
toetusmäärad, millisteks kujune-
vad need uue arengukava järgi 
ning millised on hooldajate ette-
panekud.

 MAK  
2007–2013

MAK 2014–2020 kava PLK hooldajate ettepanek

Kõik toetusõiguslikud 
PLK-d, v.a puisniidud

185,9 €/ha 132 €/ha + võimalus, et 
osa alade puhul lisandub 
ühtne pindalatoetus 
(ÜPT)

niitmine vähemalt  
185 €/ha; karjatamine 
vähemalt 300 €/ha

Puisniidud 238 €/ha 450 €/ha (ei lisandu ÜPT) 750 €/ha

Lisanõuded (mõnede 
rannaniidualade kohta)

(–) 232 €/ha, 75% madalmu-
rusust, 75% veepiir vaba

350 €/ha

 
Seniste nõuetega võrreldes 

lisandub kava järgi ettekirjutus, 
et karjatamise tulemusena peab 
vähemalt 50% hooldatavast alast 
olema madalmurune (praegu 
30%), poollooduslik kooslus peab 
olema niidetud ja niide koristatud 
1. septembriks (praegu 1. oktoob-
riks). Lisanõue rannaalade kohta: 

kui taotleja võtab kohustuse tagada 
parem hoolduskvaliteet, peab vähe-
malt 75% kogu alast olema madal-
murune ja veepiir avatud vähemalt 
75% ulatuses.

ELF on tellinud Consultare OÜ-lt 
analüüsi, mis annab hinnangu 
PLK-de hooldamise kulude ja saa-
mata jäänud tulu kohta, võrreldes 

tavapõllumajanduse või -tootmi-
sega. Need arvandmed on tabelis 
toodud PLK hooldajate soovitud 
määrast 10–25% väiksemad, kuid 
ühtivad näiteks PLK niitmise mää-
raga. PLK hooldajate arvates pole 
PLK toetusmäära puhul võetud 
arvesse näiteks maa kui mitme-
külgsete võimalustega tootmisva-
hendi tootlikkuse vähenemist, maa 
kui investeeringu turuhinna lan-
gust, omandi kasutamise vabaduse 
piirangute hinda, piirangutest ja 
keskkonnatingimustest tulenevaid 
otseseid ja kaudseid kulusid ning 
poollooduslike koosluste hooldajate 
väiksemat konkurentsivõimet.

PLK toetuste määr ei sisalda loo-
dushoiu/pärandkoosluste kaitsmise 
avaliku teenuse hinda, eramaa ava-
liku kasutamise kompensatsiooni, 
maa rendihinda ega tegevuse mõist-
likku kasumiosa (umbes 15%).

Kokku võttes: kui riik ei pööra 
ülaltoodud teemadele tähelepanu, 
suureneb loodushoidlike põlluma-
jandustootjate ebavõrdne kohtle-
mine võrreldes intensiivtootjatega 
veelgi.    ■
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Kartulimardikas,  
aga mitte ainult
Tõnu Ploompuu

Kartulimardikas on äärmiselt plastiline putukas. Ligi 
kahesaja aasta eest USA kaguosas maavitsa liigilt 
Solanum rostratum kirjeldatud mardikas leidis mõni 

aeg hiljem söödava olevat ka Lõuna-Ameerikast sinna 
kanti toidutaimeks toodud kartuli. Kartulipõllud avasid 
võimaluse tal hulgi levima hakata. Euroopasse jõudis ta 
kartulikottide nurgas juba 1877. aastal. 

Esialgu suudeti teda küll kontrolli all hoida, kuid 
Esimese maailmasõja segadustes lakkas kontroll tema üle 
ja liik levis seejärel kiiresti Lääne-Euroopas. Sünteetiliste 
pestitsiidide kasutuselevõtul oli tema puhul edu lühiaja-
line: peagi hakkasid ilmuma üha uutele mürkidele vas-
tupidavad vormid.

Esialgu peeti ebatõenäoliseks, et see lähistroopiline 
putukas jõuaks Eestisse. Kuid ei läinud kaua ja loodus-
lik valik õpetas teda edukalt ka Eesti talvi üle elama. 
Esimese mardika leiust 1965. a saab kahe aasta pärast 
pool sajandit.

Eelmisel suvel Võrumaal Pikakannul üliõpilastele 
taimi õpetades torkasid koerapöörirohul silma arvukad 
lehepõrnika „põrsakesed”. Sealsamas toimetav kartuli-
mardika valmik kinnitas vastsete liigimäärangut. Kiire 
konsulteerimine mõne Eesti karulikasvatusteadlasega ei 
andnud mingit teavet mardika teiste võimalike toidutai-
mede kohta. Praktika lõppedes sai siis mõned suuremad 

vastsed kaasa võetud ja Uno Roosileht Eesti loodusmuu-
seumist kasvatas nad valmikuks. Esialgne kahtlus, et äkki 
tekib valel taimel toitumise tõttu moondel mingi arengu-
häire, ei pidanud paika.

Internetiotsingud siiski avardasid teadmisi kartulimar-
dika arengutest eelmisel sajandil. Kartulimardikas hakkas 
proovima ka teisi lopsakaid maavitsalisi taimi põldudel ja 
aedades. Ta kahjustab praegu kohati ka tomatit ja bakla-
žaani. Aga samuti ei tasu teda mahepõllunduses tõrjuda 
muidu söödikute suhtes efektiivse tubakaleotisega: seegi 
taim on kartulimardikale maitsma hakanud. 

Ka koerapöörirohi kartulimardika toidutaimena 
on tuntud juba Teise maailmasõja järgsetest aastatest. 
Koerapöörirohi, nagu baklažaangi, on Vana Maailma taim, 
kes on evolutsiooni käigus kujunenud mardikale sobivaks 
toidulaua laiendajaks ta uuel kodumaal. Kuid toidutaime-
dena kõlbavad kartulimardikale ka karumustikas, paprika 
ja mõni teinegi maavitsaline. Kunagisest kitsa levikuga toi-
duspetsialistist on alla kahesaja aastaga saanud ulatuslikult 
levinud loom, kelle toidutaimede valik on lai.

Eesti kartulikasvatajad siiski ei pea koerapöörirohu pärast 
muretsema. See taim ei saa olla meie aladel märkimisväärne 
varjepaik kahjurile. Eestis on koerapöörirohi niivõrd harul-
dane ja pigem kahaneva arvukusega taimeliik. Taime väike 
arvukus aga ei võimalda välja kujuneda elujõulisel, vaid 
temast toituval populatsioonil. Tallinnast, kus prahipaika-
del on teda ikka näha olnud, ei õnnestunudki suvel mitte 
kuskilt leida lisasööta tema vastsetele.    ■
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Mõned koerapöörirohu taimed olid kartulimardika vastsed jõudnud 
juba raagu süüa

Koerapöörirohu kleepuvad näärmekarvad kartulimardika vastseid  
ei häiri
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Kalevipoja kuuekäis
Karl Ander Adami

Mäletan hästi, et lapsepõlves kutsuti mind kähku uudistama üht vaatepilti. 
Nimelt vudis parajalt pontsakas siilimamma puuriida alt võpsiku poole, aeg-
ajalt murulapil peatudes ja ninaotsa mitmesse ilmakaarde pöörates. Ettevaatus 
ning sihikindlus polnud põhjuseta. Ema sabas tatsus kolm imetillukest 
siilipõnni, kes oma mammale vudimises väga palju alla ei jäänud. 

See ere elamus oli esimene kok-
kupuude siilidega, kelle elu-
olust mul veel mingit aimu ei 

olnud. Nüüd olen niipalju targem, 
et tean meie pisikeses Eestis elavat 
lausa kahte liiki siile. Too, keda mina 
lapsepõlves Pärnumaal kohtasin, on 
harilik siil (Erinaceus europaeus), kes 
on levinud üle kogu Eesti, erandiks 
väiksemad saared. Lõuna-Eestis elut-
seb teine siililiik, kellele meie maa 
ongi leviku põhjapiir – kaelussiil 
ehk lõunasiil (Erinaceus roumanicus).

Maailmas kattuvad hariliku siili ja 
lõunasiili levila üsna vähe: esimene 
on levinud pigem Lääne- ja Põhja-
Euroopas, teine pigem Ida-Euroopas. 
Välimuselt on nad üsna sarnased, 
kuid leidub siiski ka eristustunnu-
seid. Hariliku siili kõht on hallikas, 
pruunika pikitriibuga, lõunasiilil aga 

tumepruun, erevalge laiguga rinnal 
(seetõttu kutsutakse teda ka kaelus-
siiliks). Aga kuna siilid oma kõhtu 
teatavasti kiivalt varjavad, on neid 
ilmselt lihtsam eristada näo järgi: 
harilikul siilil kulgeb ninast kummagi 
silmani selge tumepruun vööt, lõu-
nasiilil sääraseid selgeid vööte pole, 
mõnel võib hoopis silma ees märgata 
ähmast heledat ristvööti või laiku.

Mõlema siili ühine omadus on 
pisikesed ja vist mitte kuigi terased 
silmad. Olen neid lausa poolpime-
dateks pidanud. Kui osavalt paigal 
püsida, võib siil isegi vastu jälgija 
jalga joosta. Terast pilku polegi ehk 
tarvis, kuna siilid kuulevad hästi, 
samuti on neil pikk koon ja küllaltki 
terav haistmine. Just nina ongi see, 

mis siili sageli toidu juurde juhatab 
ning ohtude eest hoiatab. 

Siili keret katab seljapoolt nii-öelda 
turvis: ligemale 16 000 kolme sen-
timeetri pikkust õõnsat nõelteravat 
okast. Turvis on küll tõhus kaitse pal-
jude ohtude eest, kuid samas ka suur 
nuhtlus: okaste vahele tikub hulganisti 
parasiite ning sealt ei saa end paraku 
ka kratsida. Siili arsenali seas ei saa 
kindlasti märkimata jätta teravaid 
küüsi ega hambaid, mis inimsilma eest 
jäävad küll tavaliselt varju, ent kulu-
vad marjaks ära jahipidamisel.

Olen siili pidanud olevuseks, kes 
lihtsalt ilmub aeg-ajalt kuskilt välja, 
mingit kodu tal ju pole. Või siiski on? 
Kas olete näinud siili metsas maga-
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Kaks siilipõnni veetsid tikripõõsa all põneva päeva ning pakkusid selle fotograafilegi 

Viimaks võttis Kalevipoeg oma kaasa 
toodud seitsesada saelauda ja katsus 
nendega vanapaganat [mere] äärest kau-
gele kaitseda. Aga kui ta sähvaku andis, 
libestasivad lauad serviti veelaenetest 
ja vägilane peasis ning tikkus võimukalt 
kallale. Kui nii kaugele juba Vanapagan 
oma võimuga läks, kuulis Kalevipoeg 
põesast üht healt: „Lõhu lapiti laudu, 
lapiti laudu laenetesse!” „Kes sa oled?” 
küsis Kalevipoeg. „Tule välja!” „Ma ei 
tohi tulla,” ütles heal põesast, „sest et ma 
alasti olen!” Kohe tõmbas Kalevipoeg oma 
kuuekäise otsast ära ja viskas põesasse. 
Pea peale selle ronis keegi veikene elukas 
põesast välja. Kalevipoeg küsis: „Mis so 
nimi on?” „Minu nimi on siil,” oli vastus 
põesaeluka poolt.

Jaak Sõggel, 1894, Halliste khk (www.
folklore.ee/rehepapp)
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mas? Mina seni küll pole, kuigi see 
on üks tema elupaiku.

Tihedaid kuusikuid siilid pigem 
väldivad, kergematele segametsadele 
ei ütle nad ära, kuid lihtsam ja sageli 
ka turvalisem ning soojem on neil 
inimeste läheduses. Nii asustavadki 
nad aedu, parke ja põõsastikke. 

Tasub silmas pidada, et liiga kor-
rastatud aias siil elupaika ei leia. 
Prahi- ja kompostihunnikud, tihedad 
põõsad, lauavirnad ja puuriidad, mit-
mesugused praod ja õõnsused, hoo-
netealused, kuurid – nende kõigi üle 
tunneb siil heameelt. Säherdustesse 
paikadesse varjutakse päevaseks 
ajaks kerratõmbunult tukkuma, 
kevadel ja suvel sobivad need ka 
pesapaigaks ja sügisel ning talvel 
korteriks, kus talveuni mööda saata. 
Kuluhunnikut põletades tuleks kuhi 
enne kindlasti mitu korda läbi kont-

rollida, et seal ei redutaks loomi, 
sealhulgas siile. 

Ohtlikuks võivad siilidele osutuda 
ka tormakad haljastustööd. Sageli 
vudivad siilid rohu sees ning seetõttu 
tasub enne niitmist või trimmer-
damist rohi läbi käia, et ei juhtuks 
midagi kurba. 

Kindlaid pesitsuspaiku valivad välja 
eelkõige poegivad emased. Siilide 
jooksuaeg on kevadel, pärast talve-
une lõppu. Kes on siilipulma sattu-
nud, see on kindlasti näinud, kuidas 

siilid üksteist rohus taga ajavad, teki-
tades sageli rohu sisse sõõre.

Järglased sünnivad pärast jaani-
päeva. Poegade eest hoolitsemise on 
enda peale võtnud vaid emasloom. 
Pesakonnas on keskmiselt neli kuni 
kuus siililast, kes lahkuvad pesast 
kolme nädala vanuselt. Juulikuus 
võib siiliperesid näha aedades ringi 
vudimas. Pojad toituvad emapiimast 
viie-kuue nädala vanuseni, pesast 
väljudes liiguvad ja toituvad nad 
omapead. Siilide eluiga ulatub kuni 
kümne aastani, kuid keskmiselt jääb 
see kolme aasta lähedale. 

Talvel siilid magavad: meie kan-
dis tavaliselt septembri lõpust aprilli 
keskpaigani. Muidugi oleneb see 
suuresti talve pikkusest. Ka talve-
uneks meisterdab siil endale õdusa 
pesa. Sellest sõltub ju tema elu, pesa 
peab olema võimalikult külmakindel. 

Meie kandis on karmid talved  
siilide peamine vaenlane, milleks 
tuleb aegsasti valmistuda. Mõnikord 
toob siilimamma suve jooksul ilmale 
kaks pesakonda; sel juhul on suur 
oht, et teise pesakonna pojad ei jõua 
piisavalt talvevarusid koguda ning 
hukkuvad. 

Peale külmade talvede on minu 
maakodu lähedal olnud siilidel prob-
leeme sügisese, talvise ja ka kevadise 
suurveega. Needki toovad valearves-
tuse teinud loomale kindla huku.Kui tüdined tigudest, sobita sõprust siiliga!

Nagu inimene ei ütle ka okaskera ära värskest munaroast. Seekord tuleb ilmselt küll pettuda 

Üks selts rohu peab kasvama, kellega kõik 
lukud ja ahelad võid katki murda ja lahti 
teha. Kui seda kätte tahad saada, siis otsi 
üks siilipesa ülesse, tee ta ümberringi häs-
ti puhtaks ja tee pesale pulkadest kaunis 
kõva aed pesale ümber, nii et siil pesasse 
ei saa, siis otsib siil selle rohu ülesse ja 
lõhub sellega aja eest ära, mida ta pärast 
sinna maha jätab. Kui sa ta pärast ülesse 
leiad, siis tee käerandme pealt natukene 
nahka katki ja pane see rohi sinna alla. 
Siis ei pea sind enam lukud ega rauad.

 Mart Aija, 1895, Pärnu-Jaagupi 
khk (www.folklore.ee/rehepapp)
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Paraku pole siil ainus liik, kes ini-
mese lähedust otsib. Inimeste pari-
mad sõbrad on hoopis koerad ja 
autod. Autorataste väledusele siili 
käpad mõistagi konkurentsi ei paku, 
nii näeb meie hulgast lahkunud 
okkakandjaid maanteedel rohkesti. 
Koerad on vaata et sama uudishi-
mulikud kui siilid ise ja enamjaolt 
nende vastu vaenulikud, kuigi olen 
kohanud hulganisti koeri, kes siile 
ei puutu. Need aga, kes on võtnud 
vaevaks, rapivad okaskera üsna kor-
ralikult. Kuna uudishimulikud siilid 
piire ei taju, olen pidanud neid suve- 
ja sügisõhtutel maakodus päris tihti 
koera eest päästma. 

Inimesest eemal on siilide vaenla-
sed mäger, rebane, metsnugis ja kas-
sikakk, aga looma elu võivad võtta 
ka parasiidid. Peale kratsimise tõr-
jutakse parasiite isegi õunamahla 
kehale määrides, küllap toimib see 
mõnele tüütajale tõrjevahendina. 

Aeg-ajalt näib, et siilidel ei ole täit 
ettekujutust enda suurusest, et nad 
peavad end tegelikust väiksemaks. 
Nii tasub ikka kontrollida, et okas-
kerad poleks näiteks võrkaia alla kinni 
jäänud. Siili ohustavad ka näiteks 
maha vedelema jäänud (okas)traat, 
topsid ning muu seesugune praht, 
kuhu ta võib hõlpsasti takerduda.

Lapsepõlvest on mul mälupilt, kus 
naabritädi pakkus siilidele lüpsi-
sooja lehmapiima. Ent lehmapiim 
ei mõju siili seedimisele kuigi hästi. 
Kindlasti imestab nüüd mõnigi: „Mis 
jutt see on, ma olen lapsepõlvest 
saadik siile lehmapiimaga kostita-
nud?” Tõsi, siil ei viska lehmapiima 
juues kohe nelja käpakest taeva 
poole, kuid pigem tasuks pakkuda 
näiteks kitsepiima, hakkliha, kala, 
kassitoitu, tigusid, aga ka banaani. 
Viimati mainitu peale lähevad siilid 
üsna äksi täis. Tasub pakkuda vettki, 
sest kuiva ilmaga on siilil sageli janu. 
Just põuastel aegadel on okkapall 
lisatoidu eest kindlasti tänulik. Tihti 
podisevad siilid kompostihunnikute 
lähedal, eriti kui sinna kogutakse ka 
toidujääke. 

Siili looduslikku menüüsse kuu-
luvad eelkõige mitmesugused putu-
kad ja nende vastsed, ent ka limused, 
vihmaussid, väikesed konnad, pisi - 
imetajad, marjad ja maod. Näiteks 
rästikumürgi vastu on siil immuunne, 
kuid nii suur kiskja ta siiski pole, et 
iga päev madusid rapiks.

Lindude ja jooksiklaste kõrval on 
siil üks vägevamaid biotõrjevahen-
deid aias, eriti mis puudutab tigu-
sid. Kahe suupoolega mugib siil iga 
päev ligemale 70 grammi toitu kuni 

25 hektari suurusel alal, tehes lausa 
kolmekilomeetriseid retki. Nendel 
retkedel võib siilikoonu ette jääda 
ka maas pesitsevate lindude mune 
ja poegi, kuid võrreldes kähriku ja 
kassiga ei tee siil sulelistele just üle-
määra liiga.

Inimese lähedal võib muidugi 
hamba alla sattuda ka üht-teist oht-
likku. Tean juhtumit, kus muttidest 
vabanemiseks oli mutikäikudesse 
asetatud putukakujulisi mürke. 
Mutid aga olid piisavalt kavalad ning 
toimetasid need n-ö putukad maa-
pinnale tagasi. Need uued maitsed ja 
lõhnad jäid ette siilidele, kes said sel-
lest arvatavasti mürgituse. Aedades 
kiputakse katsetama ka erisuguseid 
teograanuleid. Arvestada tuleks sel-
lega, et mürgitades üht, mürgitame 
ka teisi. 

Enda mälestused. Olen siilidel silma 
peal hoidnud juba ligikaudu viis 
aastat. Sageli kohtan neid õhtuhä-
maruses, sest just siis asuvad nad 
toiduretkedele. Pärast saunaskäiku 
olen visanud end kastesele murule 
kõhuli, et jälgida, kuidas väiksemad 
ja suuremad siilid edasi-tagasi poter-
davad. Tuulevaiksetel õhtutel kostab 
siis küllaltki valjult mõnus krõbista-
mine: põhiliselt sellest, et nad näri-
vad tigusid. Mõnikord hakkab kõrva 
isegi siilide nuusutamine. 

Kuna päevasel ajal meeldib siili-
dele peituda põõsastesse, võib neid 
õhtulgi kohata just seal läheduses. 
Iseäranis tiguderohke siilipaigana on 
silma jäänud mädarõikapuhmad.

Siililaste päevakavva kuulub müramine. See näeb välja nii, et üks ronib teisele käppadega 
turjale. Ettevaatlikult, mõistagi

Nagu kõik imetajad armastavad ka siilid 
end kratsida. Oma okkaturvise vahele pole 
neil aga pääsu. Seda kasutavad varmalt ära 
puugid ja mitmesugused muud parasiidid
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Mõni aasta tagasi kostitas mind 
õnnelik juhus jälgida kahe siilipõnni 
tegemisi päevasel ajal tikripõõsa var-
jus. Nad tukastasid, mugisid põõsa all 
tegutsevaid tigusid ja mõistagi müra-
sid. Uinaku ajal oli kuulda norska-
mist ning müramise võib sõnastada 
nõnda, et üks siilipõngerjas ronib 
esikäppadega teise okastele. Kas 
neil valus pole, seda ei oska kahjuks 
öelda. Peale üksteise turjade üritasid 
nad ronida ka põõsa okstele, üks jäi 
lausa okste vahele kinni. Pärast paari - 
kümnesekundilist rühelemist suutis 
loomake ohjadest vabaneda. 

Õhtul otsustasid just needsamad 
kaks põnni minna ema keelust hoo-
limata ümbrust uurima. Aga oh 
häda! Kusagilt ilmus välja suur siili-
mamma, kellele jäädi oma maailma-
avastamisega vahele ning arvatavasti 
saadi siilikeeles korralikult pragada.

Oli ka kolmas põnn, kuid teda 
tabas suur õnnetus. Nimelt nähti, 
kuidas kurg toksis ühte pisikest sii-
lipoega. Kõiksugused röövloomad 
saavadki jagu eelkõige noorematest 
siilipõnnidest. 

Kas siile saaks ka pildistada? Saab 
ikka, kõiki elusolendeid saab pildis-
tada. Mina pole seda tõsisemalt käsile 
võtnud, kuigi võiks. Nagu öeldud, lii-
guvad siilid põhiliselt hämaras, keva-
del ja sügisel lausa kottpimedas. Nii 
tuleks kaamera sättida üsna suure 

ISO ehk valgustundlikkuse peale. 
Kasuks tulevad ka üsna valgusjõuli-
sed objektiivid. 

Pildistajale lausa õnnistuseks võib 
pidada, kui õnnestub siili kohata päe-
vavalges. Neid juhuseid võib jahtida 
suveõhtutel, eriti pärast vihmasadu. 
Välgutada ma ei soovitaks: ega enda-
legi meeldiks, kui pimedas suur säh-
vatus silmi riivab. 

Hämaras on harilikult kaste maas, 
seega soovitan valida riided, millega 
on mugav siilitasandile pikutama 
heita. Kuna siilil on väga hea nina, 
siis parfüüme ja sääsetõrjevahendeid 
ei tasuks endale peale piserdada või 
määrida. 

Olgugi siilil vilets silmanägemine, 
tuleks siiski hoiduda võimalikult 
kaugele, ja mõistagi olla tasa, et erksa 
kõrvaga loomi mitte segada. Seda 
tuleks eriti siis tähele panna, kui siilil 
on pojad sabas. Pildilt on kohe näha, 
kas siili on häiritud või mitte. 

Oma paljude toimetuste tõttu lii-
gub siil edasi üsna aeglaselt, seega 
tuleb varuda kuhjaga kannatust. 
Teinekord aga sütitab teda vudima 
isegi kaugelt kostev krõbin. Üldjuhul 
pöördub söömaajalt minema häiritud 
siil siiski roa juurde tagasi, tuleb liht-
salt kannatlikult oodata. 

Enne pildistama asumist võiks 
muidugi teha pisut luuretööd. 
Enamjaolt peituvad siilid üsna häiri-
matutesse paikadesse ja sealt alusta-
vad nad ka retki.   ■

 
Karl Ander Adami (1991) on loodushuviline ja 
-fotograaf, Tallinna ülikooli infoteaduste magistrant,  
ETV saate „Osoon” loomalugude autor. Tema loo-
dusfotosid: www.adamifoto.com.

Auru juurde, kui elu armas! Silmad on siilil viletsavõitu, kõrvad väga terased, aga põhiline 
teejuht on ilmselt siiski nina

Autorataste all hukkunud kaelussiil. Erinevalt harilikust siilist pole tema näol kontrastseid 
ninast silmani kulgevaid tumepruune vööte, see-eest ähmane valge ristvööt silma ees. See siil 
ei varja paraku enam ka oma „kaelust” – valget karvastikku rinnal, mida harilikul siilil ei ole
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Järvselja pärandkultuuri radadel
Koostanud Kersti Siim, Ahto 
Kangur, toimetanud Jürgen 
Kusmin, Triin Kusmin. EMÜ met-
sandus- ja maaehitusinstituudi toi-
metised nr 39. Eesti Loodusfoto OÜ, 
2013. 139 lk
Aastatuhandetetagused legendimaiguli-
sed lood on siin seotud ühtseks tervikuks 

Järvselja õppe- ja katsemajandi kujunemislooga. Järvselja 
ehk Kastre-Peravalla piirkond on viimase üheksa aasta-
kümne jooksul jätnud olulise jälje Eesti metsanduslukku. 
Kogumik pakub avastamisrõõmu nii Järvselja piirkonnaga 
vahetumalt soetud lugejatele kui ka metsandusloo huvilis-
tele. Raamat sisaldab ohtraid pilte Järvselja ajaloo parima 
tundja Heino Kasesalu fotokogust, millele lisavad võrdlus-
materjali Jüri Pere fotod tänapäevast.

Pärandkultuuriobjektide täpsete illustreeritud kirjel-
duste kõrval hõlmavad olulise osa teosest metsanduslike 
katsekultuuride ja püsivaatlusalade kirjeldused, samuti 
katsetegevuse ülevaade Järvseljal kvartalite kaupa. 

Laelatu ajalugu ja loodus
Toimetanud Toomas Kukk, kee-
letoimetaja Monika Salo. Estonia 
Maritima 9. 2013. 276 lk

„Estonia Maritima” sarja ühek-
sanda köitena on ilmunud kogumik 
„Laelatu ajalugu ja loodus”, mis 
tutvustab Eesti tuntuima ja liigi-
rikkaima puisniidu loodust ja selle 
uurimise ajalugu. 1961. aastal raja-

tud püsivaatluskatse on maailmas üks kestvamaid oma-
taolisi. Sellest ajast saadik on Läänemaal Virtsu lähedal 
asuva Laelatu puisniidu loodust tundma õppinud pal-
jud loodusteadlased Eestist ja välismaalt, seetõttu võib 
Laelatut pidada üheks paremini uuritud alaks Eestis.

Kogumikus tutvustavad 22 autorit Laelatu looduse ja 
selle uurimise ajaloo eri tahke. Teadusartiklite osas on 
põhjalikumalt vaatluse all Laelatu ja ümbruse geoloo-
giline ehitus, Kasse ja Mõisalahe veetaimestik ja öko-
loogiline seisund, Laelatu puisniidu aineringe, taimestik, 
liigirikkaimad taimkatteanalüüsid, samblad, maismaa-
teod ja püsivaatluskatse ning pisiteod Puhtu-Laelatu 
kaitsealal. Teadusartiklite osa lõpetab ülevaade Eesti nii-
duteaduse koolkonna ja Laelatu bioloogiajaama rajaja 
Kaljo Porgi tegevusest.

Ajaloo-osas meenutatakse välitöid ja praktikume 
Laelatu puisniidul 1970.–1990. aastatel, Kaljo Porgi panust 
ning Laelatu bioloogiajaama saamislugu ja kohta Eesti loo-
dusteaduste ajaloos. Vahendatakse katkendeid bioloogia-
jaama päevaraamatutest ning tuuakse Laelatuga seotud 
kirjanduse bibliograafia. Kogumikus on rohkesti ajaloolisi 
ja ka uuemaaegseid fotosid puisniidust ja selle uurimisest.

Teose saavad huvilised endale hankida pärandkoos-
luste kaitse ühingust; ühtlasi on kogumik digitaalselt kät-
tesaadav PKÜ kodulehelt www.pky.ee.

Loomahääled. 100 põnevat liiki ja 
nende häälitsused
Jan Pedersen. Rootsi keelest 
tõlkinud Allar Sooneste, sisuli-
selt toimetanud Mati Kaal, kee-
leliselt toimetanud Priit Põhjala. 
Tänapäev, 2013. 204 lk

Raamatusse on valitud kogu 
maailma loomi, kes teevad põne-
vaid hääli. Siin on meil hästi tun-

tud liike, nagu hunt või põder, aga ka eksootilisi, näiteks 
paradiisilinnud, vaal, koolibrid või suur-tõmmutiir. 

Iga liiki kohta on esitatud nii välimiku kui ka häälit-
suse lühike kirjeldus. Siit saab teada, kas kirjeldatud liik 
on maailmas ohustatud või millised on tema arvukuse 
suundumused. Samamoodi kui varem ilmunud linnu-
lauluraamatul on ka selle teosega kaasas loomahäälte 
helimängija.

Põhjamaa seened
Pelle Holmberg, Hans Marklund. 
Rootsi keelest tõlkinud Heidi 
Saar ja Maarja Suvi, erialatoime-
taja Irja Saar. Keeletoimetaja Kai 
Nurmik. Varrak, 2013. 243 lk

Erast Parmasto saatesõna rõhutab 
teose ainulaadsust. Eestis on viimase 
tosina aasta jooksul ilmunud üle kahe-
kümne seeni käsitleva teose, millest 

suur osa on raamatupoodides läbi müüdud. Järjekordses 
tõlkeraamatus on umbes 255 seeneliigi põhjalikud kujuti-
sed ja kirjeldused. Enamikul fotodel on jäädvustatud liigisi-
sene varieeruvus, et seeni paremini ära tunda. Siinses teoses 
kasutatud eestikeelsed nimetused on samasugused nagu Eesti 
elusolendeid käsitlevas üldkättesaadavas veebiandmebaasis 
eElurikkus (elurikkus.ut.ee). Rohkete fotode tõttu võimal-
dab teos määrata seeni kergema vaevaga ja usaldatavamalt.

Peale liigikirjelduste leiab teosest lühitutvustusi seente 
olemuse, korjamise ja toiduks valmistamise ning seene-
mürgistuste ärahoidmise kohta. Seenelisele on teos iga-
tahes vajalik.

Helmelõimed elulõngal
Karl Puhvel. Toimetanud Mari-Liis 
Tammiste. Ilmamaa, 2013. 96 lk
Mälestuste autor Karl Puhvel (1894–
1966) oli hariduselt geodeet, maa-
mõõtja. Tema olulisemad saavutused 
olid Nõmme linna planeerimine ja 
valdade reformi raames tehtud täp-
sed kaardistused, mille alusel on 
maavaldused nüüdisajal tagastatud. 

1944–1949 elas ta Rootsis, töötades nii maamõõdu kui 
ka metsanduse alal. Hiljem siirdus ta Kanadasse, kus oli 
maamõõtja kuni oma surmani. Huvitav mälestusteraa-
mat, mida aitab kasutada põhjalik isikunimede register.
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Ess-soo pääses kaevandamisest
Keskkonnaamet tegi 15. oktoobril otsuse mitte anda osa-
ühingule Ketal Võru luba kaevandada turvast Ess-soos. 
Seltsingu Roheline Urvaste ja SA keskkonnaõiguse keskuse 
ühises pressiteates on nenditud: „Üheksa aastat kestnud ja 
kolm kohtuvaidlust läbinud saaga on märgilise tähendu-
sega kõigi kohalike kogukondade jaoks, kes seisavad loo-
duskaitseliste väärtuste eest.“

Rohelist Urvastet esindanud keskkonnaõiguse keskuse 
juristi Kärt Vaarmari arvates väärivad seltsingu inimesed 
suurt lugupidamist, kuna nad on jaksanud nii pikalt oma 
huvide eest võidelda, kasutades kõiki õiguslikke võimalusi. 

„Ess-soo juhtum on oluline pretsedent, mis näitab, et oma õiguste eest koha-
like loodusväärtuste kaitsmisel tasub seista”.

Võrumaa keskkonnateenistus andis esmalt loa kaevandada Ess-soos 2002. 
aastal. Kohalikud elanikud said sellest teada alles kaks aastat hiljem, koondu-
sid seltsingusse Roheline Urvaste ning vaidlustasid loa andmise kohtus. Ehkki 
esimest kohtuvaidlust ei võidetud, sai seltsing vaidluse käigus kinnitust, et 
ala loodusväärtus on suur, ning tegi Urvaste vallale ettepaneku ala kaitse alla 
võtta. Vallavolikogu lõpuks toetas seda ettepanekut. Ala võeti kohaliku kaitse 
alla, ent selle otsuse vaidlustas omakorda kaevandamisfirma. Kohtuvaidluse 
tulemusel leiti, et Urvaste vald toimis ala kaitse alla võttes siiski õigesti, ning 
keskkonnaamet otsustas seetõttu jätta kaevandamisloa väljastamata.

Ess-soo on Urvaste vallas ja kaugemalgi ainuke rabakooslus, kuna kõik ümb-
ruskonna suuremad sood on hävitatud. Ess-soos on registreeritud 11 looduskait-
seväärtusega linnuliiki ja sealsed elukooslused on samuti väärtuslikud, näiteks 
ulatuslikud lage- ja siirdesookooslused on looduskaitseekspertide hinnangul üle-
euroopalise tähtsusega. Vt materjale Ess-soo juhtumi kohta keskkonnaõiguse 
keskuse kodulehel www.k6k.ee/tegevused/juhtumid/kaimasolevad/ess-soo.

Roheline Urvaste

VVV fotovõistluse võitis Peep Loorits
18. oktoobril tõmmati Waide motellis Tartumaal joon alla järjekordsele 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse (VVV SA) loodusfotovõistlusele 
„Märka mind!”.

Võistlus erineb teistest loodusfotovõistlustest selle poolest, et eesmärk 
on „märgata ja jäädvustada looduses väiksemaid elus või eluta looduse ele-
mente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata”. Hindamiskogul, kuhu 
tavapäraselt kuulusid Arne Ader ja Urmas Tartes, tuli läbi vaadata 900 fotot 
221 piltnikult. Korraldajate rõõmuks oli osalejate arv suurenenud noorimas 
vanuserühmas. Pilte tuli 14 maakonnast, vaid hiidlased ei osalenud.

A-vanuseklassis (kuni 11-aastased) lõi kaasa 66 last 187 fotoga. Hindajaile 
meeldis enim Geteli Hanni pilt „Tibud uurivad jooksikut”. Geteli pälvis teiste 
fotodega ka teise auhinna ja ühe eripreemia. Kolmanda auhinna sai Annabel 
Kuul. B-vanuseklassis (12–16-aastased, 53 osalejat, 245 fotot) oli esikolmik Koit 
Rander (rebasefoto „Uni”), Taavi Taivere ja Külli Reinkubjas, C-vanuseklassis 
(üle 17-aastased, 102 osalejat, 468 fotot) aga Aimar Säärits tõelise piltmõis-
tatusega „Mõista, mõista, mis siin on?” ning Martiina Viil ja Triin Leetmaa.

Peaauhind läks harjumaalasele Peep Looritsale. Peale muude auhindade 
sai Loorits ka Loodusajakirja preemia: ajakirja Eesti Loodus aastatellimuse. 
Rohkesti anti eriauhindu, mida jagus ka internetihääletuse võitjatele.

Kõigi žürii esiletõstu pälvinud fotograafide nimed leiate võrgupaigast 
www.vvvs.ee; sealt saab üksiti vaadata tähtsamaid auhindu võitnud fotosid.

Võistlust rahastasid VVV SA kõrval KIK, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa 
ekspertgrupp ja MTÜ Loodusajakiri.

VVV SA / Loodusajakiri

Oktoober: 
soojust ja 
tormi
Viinakuu algas samasuguse jahedapoolse ilma-
ga, nagu mihklikuu lõppes. Siis läks soojemaks 
ja kuni kuu lõpuni küündisid päevased tempera-
tuurid mitmel pool üle kümne kraadi, ainult 18.–
22. oktoobrini oli jahedam. Öökülma tuli peale 
nendesamade kuupäevade ette veel ainult paaril 
ööl kuu alguses. Vihma sadas tavalisest vähem, 
ent eeskätt kuu teine pool oli üsna tuuline. Ööl 
vastu 29. oktoobrit jõudis Eestisse torm: Lõuna-
Eestis ulatusid tuulepuhangud 26, saartel kogu-
ni 33 meetrini sekundis. Muidugi tegi maru palju 
pahandust: kümned tuhanded majapidamised 
jäid vooluta, kannatada said katused.
Ilmateenistus arvutas Eesti keskmiseks õhutem-
peratuuriks oktoobris 7,6° (paljuaastane kesk-
mine 6,3°). Kõige soojem oli 10. oktoobril Türil 
ja Viljandis (16,6°), kõige jahedam 22. oktoobril 
Kuusikul: –8,3°. Keskmine sajuhulk oli 53 mm 
(norm 69 mm), kõige rohkem sadas ööpäevaga 
29. oktoobril Türil: 21 mm. Päikesepaistetunde 
oli Eesti keskmisena 88, mis on ka paljuaastane 
keskmine.

02.10 Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain 
Kallise raamatu „Eesti kliima minevikus 
ja tänapäeval” esitlus Tartus.

02.10 Eesti loodusmuuseumis alustas 
„Väikeste teadlaste klubi”, kus kohtu-
takse kord nädalas.

02.10–17.11 Näitus „Kuraditosina aasta parimad 
loodusfotod” Eesti loodusmuuseumis 
Tallinnas.

04.10 Sakus lõpetati ühisveevärgi- ja kanali-
satsiooni ning kaugküttevõrgu rekonst-
rueerimise projekt.

04.–05.10 Keskkonnaameti talgud metsise elu-
paigas Võrumaal Karisöödil.

05.–13.10 Näitus „Söödavat maa alt ja maa 
pealt” Tallinna botaanikaaias.

05., 06., 11., 12.–13., 13., 26. ja 27.10 Looduse 
Omnibussi sõidud Tallinnast: Aegnale, 
taastuvenergia retk Arukülla, Jumindale 
ja Seidlasse; teatriretk Esna mõisa 
(„Üks suvepäev”); tasuta fotoretked 

(Linna)loodus oli oktoobri hakul värvikirev
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Lahemaale ja Põhja-Kõrvemaale 
koostöös Eesti loodusmuuseumi-
ga; Lahemaa kuldsesse sügisesse; 
Saaremaale Sõrve sääre tippu ning 
Kabli linnujaama, Laiksaare lammimet-
sa ja Tolkuse rappa.

07.10 Uue populaarteadusliku lasteajakirja 
Minu Maailm esitlus Tallinnas.

07., 14., 21. ja 28.10 Loodusõhtud rahvusraa-
matukogus: „Valimistest loomariigis” 
(Aleksei Turovski); „Ilus Eesti” (Remo 
Savisaar) – 500. loodusõhtu; „Kuidas 
arvud päästsid Ernst Öpiku ja eesti 
kultuuri” (Tiit Kändler) ning Matsalu 
parimad filmid.

09.10 Eesti maaülikooli populaarteaduslike 
loengute sarja uue hooaja Tartus avas 
Peeter Nõgese ettekanne „Kuidas vesi 
kliimamuutusi peegeldab”.

09.–11.10 Konverents energiatõhususest 
Tallinna tehnikaülikoolis.

10.–11.10 Rahvusvahelisel konverentsil Tartus 
arutleti linnahaljastuse teemadel.

10., 17., 24. ja 31.10 Loodusõhtud Eesti loo-
dusmuuseumis: „Soome-ugri maailm” 
(Jaak Prozes ja Jaan Riis), „Lapimaa 
ruska ja talv” (Ene Norak ja Raimond 
Raadik), maalikunstnik Tiit Pääsukese 
õhtu ning „Surmav suudlus – retk Costa 
Rica loomariiki” (Georg Aher).

10., 17., 22., 23. ja 30.10 Keskkonnaameti kesk-
konnahariduskonverentsid „Puhas vesi 
hoiab elu” Pärnus, Otepääl, Rakveres, 
Kuressaares ja Tallinnas.

11.10 Tallinna järvede haldamise teabesemi-
nar „Järvehaldus vajab professionaalset 
lähenemist ja detailset planeerimist”.

11.10 Pärnu-Jaagupi alevis lõpeti pidulikult 
ligi viis miljonit eurot maksma läinud 
veemajandusprojekt.

15.10 Õhtu Fred Jüssiga Tartu loomemajan-
duskeskuses: „Pilte ja hääli Eestimaa 
sügisest”.

16.10 Keskkonnaameti loodusõhtud: Viljandis 
„Ravimtaimede tervendav jõud” (Aivar 
Siim), Otepääl „Neljakesi Aafrika ka-
tusel” (Argo Jõeleht, Urmas Tokko, Ain 
Tõnisson), Türil „Aasta loom – hunt” 
(Peep Männil) ja Räpinas „Eesti allikad” 
(Kristel Vilbaste).

21. oktoober, üks vähestest  
kuu hallahommikutest

FO
TO

: T
O

O
M

A
S 

JÜ
R

IA
D

O

Järvseljal avati loodus- 
hariduslik õpperada
Eesti maaülikooli (EMÜ) Järvselja õppe- ja katsemets-
konna territooriumil Tartumaal on valminud loodus-
kaitseala õpperada. Hiljuti avatud õpperada kannab 
hariduslikku eesmärki ning on mõeldud nii metsan-
dusüliõpilastele kui ka teistele metsahuvilistele.

„Õpperajal tutvustavad metsanduslikke objekte, 
sh katsealasid üle 30 infostendi, mille tekstid koos-
tas maaülikooli metsakasvatuse osakonna lektor Eino 
Laas. Lähitulevikus on plaan infostende täiendada ka 
mullateaduse ja agrokeemia osakonna dotsent Enn 
Leedu poolt koostatavate mullastikuandmetega,” sõnas 
Järvselja õppe- ja katsemetskonna juhataja Priit Kask.

Järvselja õpperada hakati rajama kevadel. Seal on 
neli suurt ülevaatlikku infotahvlit, 30 õpperaja objekte 
tutvustavat stendi, Kuningamänni platvorm, mat-
kaonn väliõppeklassiga, 1,6 kilomeetrit laudteid sildade ja purretega ning 
istepingid, et saadud teadmisi looduse keskel talletada.

Järvselja looduskaitseala õppe-
raja rekonstrueerimist toetas KIK, 
põhiosa on rajatud Järvselja õppe- 
ja katsemetskonna raha eest. 
Õpperaja rekonstrueerimise riigi-
hanke võitis osaühing Vaimaks; 
ehitusele kulus kokku üle 40 000 
euro.

Järvselja õppe- ja katsemets-
konna maad asuvad Tartumaal 
Võnnu ja Meeksi vallas. Mets-
konna pindala on 10 618 hektarit, 
millest metsamaad on 6040 hekta-

rit. Metskonna põhiülesanne on toetada hallatavatel aladel EMÜ ning teiste 
õppe- ja teadusasutuste praktilist õppetööd ja teaduslikku uurimistööd ning 
hooldada selleks vajalikku taristut.

EMÜ

Birdwatchil nähtud tiivulised  
on kokku arvatud
Rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel 5.–6. oktoobril osales 41 Euroopa riiki ning 
vaadeldi miljoneid linde. Eestis pandi kirja vähemalt 231 000 lindu 165 liigist.

Kõige arvukam oli ülekaalukalt valgepõsk-lagle, talle järgnesid kuldnokk, 
kalakajakas, viupart, kiivitaja ja metsvint. Kõige sagedasemad liigid olid ras-
vatihane, hallvares, musträstas, pasknäär, harakas ja suur-kirjurähn. Kõige 
haruldasem nähtud liik oli tutt-lõoke, kuid see isend on Pärnumaal Munalaiu 
sadamas peatunud juba pikka aega. Üllatuseks olid hoopis liigid, kes peaks 
praegu olema juba meilt ära rännanud, näiteks piiritaja, öösorr, hall-kärbse-
näpp, lepalind, sinirind, ristpart, suur-koovitaja jpt. Hämmastavalt palju nähti 
ka suitsupääsukesi ning isegi mõnd räästapääsukest. Kõige pikema liiginime-
kirja said seekord kokku Uku Paal, Mariliis Märtson jt, kes nägid Saaremaal 
Sõrve poolsaarel 111 liiki. See on teadaolevalt linnuvaatluspäevade rekord.

Vaatluspäevade lõplikud tulemused leiate EOÜ kodulehelt www.eoy.ee.

EOÜ

Matkaonn Järvselja õpperajal
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Kuningamänd ei ole 
silmapaistev mitte 
niivõrd oma kõrguse 
(33 m), kuivõrd 
massiivse tüve ja 
sügavarõmelise korba 
poolest
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16.10 Üle maailma tähistati rahvusvahelist 
toidupäeva.

17.10 Valitsus kiitis heaks metsiste püsielu-
paigana tuntud Kirikuraba looduskait-
seala laiendamise ning kinnitas uue 
kaitse-eeskirja.

17.10 Ida-Virumaa omavalitsuste liidu 
Rohelise Kooli lõpuüritus Iisaku loodus-
keskuses.

18.10 Tallinnas pidas lõpuseminari UNESCO 
maailmapärandi komitee.

18.–19.10 Eesti XII ökoloogiakonverents „Eesti 
teadus- ja arendustegevuse konkurent-
sivõime” Tartus.

19.10 Esimene poollooduslike koosluste 
(PLK) hooldajate üle-eestiline kokku-
saamine Lihulas.

22., 23. ja 24.10 Keskkonnaameti loodusõhtud: 
Jõgeval („Eesti energiad”, Arne Ader); 
Lääne-Virumaal Sõmerul (Tiit Mesila ja 
mulluse Matsalu loodusfilmifestivali 
võidufilm „Roheline universum”) ning 
Raplas (Urmas Tartes putukatest), 
Kuressaares (Tarvo Valker lindude rän-
dest) ja Pärnus („Meri, kliima ja inime-
ne”, Henn Ojaveer).

22.–27.10 Kon-Tiki nädal Tallinnas 
Lennusadamas.

23.10 Tartu keskkonnahariduskeskuse ja 
Eesti ornitoloogiaühingu loodustee-
malise mälumängusarja uue hooaja 
esimene mäng.

23.–24.10 Kliimakonverents „Kliima Põhja- ja 
Baltimaade vaatenurgast: poliitika, tea-
dus ja majandus” Tallinnas.

25.–26.10 Eesti geoinformaatika seltsi aasta-
konverents „Uued tehnoloogiad iga-
päevapraktika hüvanguks” Pärnus.

26.10 Konverents „100 aastat loodusesõpra-
de seltsi asutamisest Saaremaal”.

26.10 Kõrvitsapidu Tallinna loomaaias.
28.10 Algas KIK-i korraldatav koolikonkurss 

„Energiasäästunädal Sinu koolis”.
28.10 Võrus avati ornitoloogiaühingu näitus 

„Imelised linnud” Remo Savisaare fotodest.

31.10 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoos-
olekul Tartus kuulati Mati Kaalu ette-
kannet „Noppeid Tansaania loodusest 
terioloogi pilguga”. 

29. oktoobri marutuul tegi kurja ka 
Tartu Toomemäe eakatel puiesteedel

Populaarseimad kalastuspaigad on 
väiksemad järved ja jõed
Keskkonnaministeeriumi tellitud 
harrastuskalapüügi uuringust sel-
gus, et amatöörkalastajate mee-
lispaigad on väiksemad järved ja 
jõed. Üle poole kalastajaist eelistab 
kasutada spinningut, millele järg-
nevad käsiõng ja lihtkäsiõng. 

Suurematest kohtadest eelista-
takse Peipsi järve ja Suur-Emajõge. 
Keskkonnaministeeriumi kalava-
rude osakonna peaspetsialisti Jarko 
Jaadla sõnul tavatsetakse enamasti kalastada oma kodu lähedal. Hakkas silma, 
et Tallinna ja Põhja-Eesti amatöörkalastajad liiguvad ringi ja neil ei ole välja 
kujunenud väga kindlat lemmikpiirkonda, nagu mõnes teises maakonnas.

Uuringus paluti amatöörkalastajail nimetada kõik püügivahendid, mida nad 
kasutasid eelmisel aastal. Esikolmikusse kuulusid spinning, käsiõng ja lihtkäsi-
õng. Kasutati ka põhjaõnge, sikutit ja nakkevõrku, ülejäänud vahendeid harvem. 
Spinning on populaarne eelkõige meeste seas, naised eelistavad lihtkäsiõnge. 

Kõnealune uuring hõlmas amatöörkalastust eelmise aasta jooksul; selle 
andmeid saab võrrelda 2010. aastal tehtud analoogse uuringuga. Uuringu 
tegi keskkonnaministeeriumi tellimusel OÜ Eesti Uuringukeskus koostöös 
Norstat Eestiga vahemikul 14. juunist 20. juulini. Küsitleti vähemalt 15-aas-
taseid Eesti elanikke.

Keskkonnaministeerium

Tartlased peavad Tartut teaduslinnaks
Tartu ülikooli sotsioloogia- ja sotsiaalpoliitika instituudi teadlased Kadri Soo 
ja Andu Rämmer said valmis uuringu „Teaduslinn Tartu. Tartlaste kokku-
puuted teadusega”, milles selgitati teaduse populariseerimise algatuste mõju 
linnaelanike teadushuvile.

Uuringust ilmnes, et teaduslinna mõistega seostuvad tartlastel eelkõige 
siinsed ülikoolid ja teaduskeskused, näiteks Ahhaa. Tartu kui teaduslinna 
kuvand on positiivne, Tartut nähakse meeldiva töö- ja elupaigana ning end 
peetakse uuendusmeelse kogukonna liikmeteks.

Uuringus osalenud olid veendunud, et koolide ja ülikoolide ning muude 
teadust populariseerivate asutuste koostöö on tõusuteel. Uuringu tegija Andu 
Rämmeri sõnul mainiti küsitluse vastustes näiteks korduvalt kursusi, mida 
teadust populariseerivad asutused on linnakodanikele korraldanud.

Uuringus analüüsitud dokumentide põhjal selgus, et üldsuse informee-
ritust teaduse ja teadlaste tegevusest võib piirata meedia kalduvus pöörata 
suuremat tähelepanu kõmulistele lugudele.

Probleemina mainiti rahastamise projektipõhisust, mis raskendab pike-
maajaliste sihtide seadmist. Uuringu ühe soovitusena toodi esile, et linnava-

litsuse toetusel võiks üldsust enam kaasata 
aruteludesse teaduse ja tehnoloogia üle. 
Ka teadlaste ja teadusajakirjanike vahelise 
suhtluse toetamine, näiteks infotundide kor-
raldamine, aitab parandada avalikkuse infor-
meeritust teaduse võimalustest.

Uuringuga saab tutvuda võrgupaigas 
www.ssi.ut.ee/sites/default/files/ssi/places_
tartu_ee.pdf.

TÜ

Tartlaste menukaim kalastuspaik on Emajõgi
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Tee Ahhaa teaduskeskusesse on 
tuttav nii tartlastele kui ka 
turistidele
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Leia pildilt 
elusolend!

Ega teda esmapilgul ei mär-
kagi. Ebapärlikarp on õige 
tagasihoidliku eluviisiga 

loom. Tema elutempo on peaaegu 
niisama aeglane kui meil, inimes-
tel. Suguküpseks saadakse alles 
viieteistkümne- kuni kaheküm-
neaastaselt ning kõige auväär-
semad karbivanurid on kõvasti 
üle saja aasta vanad, Koidula ja 
Jakobsoni eakaaslased.

Õigupoolest peaks ebapärlikarp 
olema Eestis juba ammu välja 
surnud. Tema elupaigad – kiire 
vooluga puhtad ja kalarikkad  
jõed – on juba aastakümneid 
tagasi nii põhjalikult rikutud, et 
see liik ei suuda enam järglasi 
anda. Ometi peavad üksikud loo-
mad kõige kiuste veel vastu. 

Ja kui surebki välja, mis selles 
siis halba on? Kas saab olla veel 
kasutumat loomakest? Tema 
pärleid ei aja enam ammu keegi 
taga, tänapäeval ostetakse selli-
seid nööbipoest, viis senti tükk! – 
Niiviisi saab küsida küll, ega karp 
vastu vaielda ei oska. Tema liht-
salt kaob, niisama märkamatult, 
kui oli ta elu.   ■
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Eesti Looduse noortelehekülg 
„Mikroskoop” ootab kaastöid! 
Kirjutage, joonistage ja pildistage 
meile ning saatke aadressil 
mikroskoop@loodus ajakiri.ee.  
Kirja teemaks märkige „Mikro-
skoop”. Samuti on tere tulnud 
auhinnapakkumised mängu  
„Nõel heinakuhjas” osalistele.

NÕEL HEINAKUHJAS
1. Miks on vaja lammutada jõgede paise?

2. Kuidas kasutas vanarahvas siilipesa?

3. Mis on ühist Namibi kõrbel, Lääne-Ghatidel ja Fööniksisaartel?  

4. Mida nimetasid saarlased öisamarja leivaks?

5. Kunas kaevati  Vana ja Uue Taevaskoja koopad?

6. Milline aasta oli viimase poole sajandi kõige sajusem?

7. Millal loodi Islandi parlament?

8. Mis saartel sündisid kunstnik Johann Köler ja helilooja Mart Saar?

9. Millest on tulnud kohanimi Riiumetsa?

10. Miks kinnitas RMK 2011. aastal paljude laagriplatside mööbli 
metallankrutega maa külge?

11. Kes on juuresoleval pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist ning saatke hiljemalt 1. detsembriks koos 
oma nime, vanuse ja kontaktandmetega aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee. 
Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas”. Õigesti vastanute vahel loositakse välja 
auhind! 

Oktoobri auhinna – vabalt valitud loodusajakirja aastatellimuse  
MTÜ-lt Loodusajakiri – võitis Aveliis Veskimäe
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Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. detsembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 51005 Tartu. 
Õigesti lahendanute vahel loosime välja kogumiku „Laelatu ajalugu ja loodus” (2013). Eelmise ristsõna auhinna sai Kaire Kallas. 
Õige vastus oli „ ... küpsemalt ja võimsamalt, ... ringi siblitseja”. Kokku tuli 37 õiget vastust.
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Talvekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
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220 (sünd 1793)
01.11 Johann Friedrich Eschscholtz, 

baltisaksa zooloog, anatoom ja arst; TÜ 
zooloogiamuuseumi asutaja (surn 1831)

170 (sünd 1843)
08.11 Eižens Zemmers, läti rahvusest 

mikrobioloog, 1856–1892 Tartu 
veterinaariainstituudi õppejõud  
(surn 1906)

145 (sünd 1868)
20.11 Aleksandr Juštšenko, ukrainlasest 

arstiteadlane, TÜ professor (surn 1936)
135 (sünd 1878)
16.11 Aadu Lüüs, arstiteadlane (surn 1967)
130 (sünd 1883)
15.11 Friedrich Luts, põlevkivikeemik  

(surn 1941)
110 (sünd 1903)
16.11 Mihkel Kask, hügieenik ja 

tervishoiukorraldaja, „raadiodoktor” 
(surn 1968)

105 (sünd 1908)
04.11 Aleksandra Fomina, keemik (surn 1986)
100 (sünd 1913)
21.11 Gunnar Kangro, matemaatik (surn 1975)
95 (sünd 1918)
20.11 Aino Käärik, mükoloog
85 (sünd 1928)
16.11 Rein Kask, mullateadlane

25.11 Ivar Kull, matemaatik (surn 1989)
28.11 Arne Lepp, anatoom
80 (sünd 1933)
07.11 Hille Keerberg, taimefüsioloog
11.11 Viivi Russak, atmosfäärifüüsik
25.11 Oolu Rõõs, mullamikrobioloog
28.11 Guido-Mairold Eltermann, geoloog
75 (sünd 1938)
03.11 Kulla Kivi, meteoroloog
08.11 Mare Puhk, kalakasvataja
08.11 Vladimir Muzõka, biokeemik ja 

toksikoloog
11.11 Toomas Sutt, geneetik ja filosoof  

(surn 1994)
12.11 Marika Mikelsaar, mikrobioloog
19.11 Vello Kattai, geoloog
26.11 Olev Saveli, loomakasvatusteadlane
70 (sünd 1943)
28.11 Kuldev Ääremaa, informaatik ja alpinist
65 (sünd 1948)
05.11 Jaak Järv, keemik, Eesti TA liige
07.11 Mari Laane, aiandusteadlane
60 (sünd 1953)
24.11 Malev Toom, fotograaf
30.11 Urmas Haud, astronoom
55 (sünd 1958)
07.11 Taimi Paljak, meteoroloog
50 (sünd 1963)
05.11 Gea Järvela, looduskaitsja

November ei vasta levinud ettekujutusele soodsast ajast loodust vaadelda. Lehed on 
langenud, linnud lõunasse lennanud, kallab külma vihma ja udutab. Hilissügiseses looduses 
näivad domineerivat surm ja lagunemine, peitu- ja äraminek – valgus- ja soojalembesele 
inimesele niigi ebamugavates oludes mõjub see kurnavalt. Ent niisugusel taustal äratavad 
tähelepanu need olesed, kes on parajasti täies elujõus, olgu nad või päris pisikesed. Hea näide 
on samblad: niisketel sügispäevadel erineb nende värvide sügavus ja vormide selgus suvisest 
luitunud-sagrisest ilmest peaaegu äratundmatuseni. Fotol on läikulmik, temast allpool puidul 
aga kaunis narmik

75 aastat tagasi

Jää kristalliseerub aknaklaasil sublimat-
siooni teel, nagu lumi õhus: temperatuuri 
langedes õhuniiskus tiheneb kristallideks 
ilma kolmanda faasi – vee – kujunemise-
ta. Sel puhul igal lume- (jää-) kristallil on 
ruumi kasvada, ta võib ilmutada vabalt 
oma kuuekiirelist sümmeetriat ning süm-
meetriakiirte suunas areneb kasv nõnda, 
et iga noorema generatsiooni kristall alus-
tab kasvu vanema kristalli nurgal. Seda 
protsessi mitmekesistab aga aknapesija 
suvel või sügisel, sest aknapesija käe liiku-
mise jälgi kasutab talv oma lillede kasva-
tamiseks. Akna pesemisel klaasil tekivad 
silmale nähtamatud kriimustused. Samuti 
jääb ka osa tolmust (või kriidist) kriimu-
desse kinni. [Armin Öpik: Jää aknal, 1938]

50 aastat tagasi

Ebapärlikarbi kui loodusmälestusmärgi 
ja tihedalt kultuuriajalooga seotud looma 
säilitamine ja paljundamine tema järgi 
nime saanud Pärlijões oleks aga väga tä-
helepanuväärne ja sugugi mitte võimatu 
ettevõte. Ebapärlikarpi on kunstlikult pal-
jundatud ja edukalt levitatud seni ainult 
Austrias. Kõige olulisem on jõe kui karbi 
elupaiga säilitamine. Selleks peaks kas 
kogu Pärlijõgi või vähemalt selle ülem-
jooks olema keelualana looduskaitse all. 
Ei tohiks lubada jõe muutmist uute hüd-
rotehniliste ehitustega, suurte kuivendus-
süsteemide rajamisega või reostamisega. 
Hoolt ja tähelepanu vajavad ka Pärlijõe ka-
lad, eriti karbi vastsete sobivaim peremees 
– jõeforell. Võru rajooni õngesportlastele 
on see ülesanne kindlasti väga südame-
lähedane. [Tarmo Timm: Ebapärlikarbist 
Pärlijões ja mujal, 1963]

25 aastat tagasi

Enamik Sõrve kaudu rändavatest lindu-
dest lendab aga kõrgelt üle võrkude. Ühe 
päeva jooksul on rõngastatud maksimaal-
selt 900 isendit. Kuid vaatlushinnanguil 
võib ainuüksi päevarändureid suunduda 
Kuramaale 100 000 ja enamgi päevas, nii 
et vindi- ja siisikesesalkadest on taevas va-
hel lausa must. Arvestades ka vaatlusand-
meid nähtava rände kohta, on Sõrve säärel 
kindlaks tehtud 203 liiki (koos S. Onno 
andmetega), s.o ligi 2/3 Eesti linnustikust 
[Eerik Leibak: Kümme aastat Sõrve sääre 
linnujaama, 1988]
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Kontsert-lavastus

Urmas Alender 60

P 24.11 kl 17 Pärnu Kontserdimaja

K 27.11 kl 19 Nokia Kontserdimaja

N 28.11 kl 19 
Vanemuise Kontserdimaja

Kunstilised juhid: 
Robert Jürjendal, 
Aleksei Saks
Kunstiline nõunik: 
Yoko Alender
Solistid: Ott Lepland, 
Sandra Nurmsalu, 
Kärt Tomingas, 
Taavi Peterson, 
Tanel Padar ja 
Riho Sibul

“Need inimesed ja 
Urmase laulud – 
ühest küljest nii 
lihtsad ja samas 
igavikulised – 
võimaldavad meil 
kogeda midagi erilist 
ka täna,” Yoko Alender

Sõltuvalt istekohast, piletid müügil hinnaga 14-22 eurot 
Piletilevis ja Ticketpros. 

Vaata lisainfot www.piletilevi.ee või www.ticketpro.ee
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Telli: www.loodusajakiri.ee 

Jõhvikaks tordil on aastakäigu 
tellijale tasuta raamat sarjast 
„Looduse raamatukogu”. 

Detsembris 
ilmumas 
Eesti Metsa 
tellijatele 
“Ameerika 
metsad”

ja Looduse-
sõbra telli jatele
„Roheliste 
Rattaretk 25”.

Sarja raamatud saadaval ka hästi varustatud raamatupoodides.

KÜPS JA EESTIMAINE!
VALI AJAKIRJAD EESTI 

LOODUSEST JA TEADUSEST!

KÜPS JA EESTIMAINE!
VALI AJAKIRJAD EESTI 

LOODUSEST JA TEADUSEST!
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