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Keit Pentus-Rosimannus on öelnud,
et 2018. aastaks saab jõgi puhtaks.
Puhastada ei ole lihtne, sest jõesängist tuleb kõrvaldada ja kahjutuks
teha tuhandeid kuupmeetreid saastunud pinnast.
Ida-Virumaal on kahtlemata
rohkem loodusrikkusi kui Eestis
keskmiselt. Peale põlevkivi on siin
ulatuslikud metsad ja sood ning ka
hulk taimharuldusi. Augustinumbris
oleme maininud Jõhvi lähedalt taasavastatud sinihalli luga: see on tema
ainus teadaolev leiukoht Eestis.
Suvistel välitöödel Ida-Virumaal
avastasime ka mitme taimharulduse,
näiteks villtulika ja nokktarna varem
teadmata leiukohti. Kuid üldmulje
Alutaguse metsade elurikkusest kujunes sel sügisel oodatust kehvemaks.
Alutaguse seostub ikka ulatuslike
soostike ja põlislaantega, ent siinsed
laaned on praeguseks kvartalisihtidega
tükeldatud ja üsnagi liigivaesed majandusmetsad. Suurema elurikkusega,
kuid vähemajandatud metsi võis rohkem leida eramaadelt, kus omanik pole
kaasa läinud propagandaga vana mets
palkideks saagida. Metsa Virumaal esialgu veel jätkub, aga metsa elurikkus
väheneb muret tekitavalt.
November on tavapäraselt ka ajakirjade tellimiskuu. Soovitame Eesti
Looduse endale kindlasti tellida, sest
uuest aastast suureneb erinevus kaanehinna ja tellimishinna vahel veelgi
ning tellija kasuks. ■
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ovembrikuu Eesti Looduse
mõtlemapanevamaid artikleid
käsitleb Purtse jõge. 90 aastat
tagasi hakkas Kohtla-Järvel tööle esimene eksperimentaalne põlevkiviõlitehas. Tehase vedeljäätmed, mida
tollele ajale iseloomulikult enne ei
puhastatud, lasti Purtse jõe kaudu
otse merre juba siis ja lastakse rohkem
või vähem puhastatult nüüdisajalgi.
Mait Sepp ja Liina Roosimägi on
oma artiklis (lk 20) kirjeldanud Purtse
jõe lugu: ühest parimast lõhejõest
kujunes juba sõjaeelse Eesti vabariigi
ajal meie reostatuim vooluveekogu.
Nõukogude aja hoolimatu suurtootmine mõjus Purtse jõele ja selle kaudu
ka Soome lahele iseäranis raskelt.
Purtse jõe kaudu on näiteks 1972.
aastal põlevkivitööstuse heitveega
kandunud Soome lahte ööpäevas
keskmiselt 15 tonni õli ja tõrva ning
4 tonni fenoole. Võrdluseks: sisse
sööduna tapab 1–10 grammi fenooli
inimese ning 0,1 mg fenooli liitri vee
kohta toimib kaladele närvimürgina.
1985. aastal oli suurim fenoolisisaldus Kohtla jões 42 mg/l ja Purtse jões
keskmiselt 4 mg/l.
Kas Purtse jõest võiks kunagi
taas asja saada? Kõnealuses artiklis toodud numbrid näitavad veenvalt põlevkivi saastetasude tõstmise
möödapääsmatust. Ainult kohalikest vahenditest jääksaastatuse kõrvaldamiseks ei piisa: Euroopa Liidu
uueks eelarveperioodiks on planeeritud kümneid miljoneid eurosid ka
Purtse jõe olukorra parandamiseks.
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Ida-Virumaa rikkus ja rikutus

Toimetaja Juhan Javoiš
5661 0851, juku@ut.ee
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Keskkonnaminister: kliimakokkulepe toetab Eesti
põlevkivisektori muutumist keskkonnahoidlikumaks
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Euroopa riigijuhid leppisid 23. oktoobri hilisõhtul
Brüsselis kokku, et Euroopa Liit seab ambitsioonikaid
keskkonnaeesmärke ja vähendab 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsenti, saavutab taastuvenergia 27-protsendise
osakaalu ja parandab energiatõhusust 27 protsenti.
„Need eesmärgid [---] on piisavalt ambitsioonikad, et
Euroopa oleks kiirelt kasvavates rohesektorites üleilmselt
konkurentsivõimeline, ning annavad liidule tugeva positsiooni rahvusvahelisteks kliimaläbirääkimisteks detsembris.
Kokkulepe on realistlik ja arvestab ettevõtete kohanemis
vajaduse ning riikide eripäraga, muu hulgas pakkudes
vaesematele liikmesriikidele abi vajalike investeeringute tegemisel,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Keskkonnaministri sõnul on Eesti jaoks kõige olulisem, et riikidele jääb võimalus ise otsustada, millist teed
pidi eesmärgini jõuda. „Oleme tõestanud, et saame sellega suurepäraselt hakkama: Eesti on pisut enam kui 20
aastaga CO2 saastet poole võrra vähendanud, samas on
meie majandus kaks korda kasvanud. Taastuvenergia
osakaal on Eestis juba praegu 25 protsenti, lähedal EL
2030. aasta sihile,” märkis Pentus-Rosimannus.
Ministri sõnul on tähtis ka see, et ülemkogu andis suurema kindluse põlevkivi keskkonnahoidlikuma kasutamise
kontekstis: „Eesti jaoks on põlevkiviõli tootmine oluliselt
vähem keskkonda saastav ja heitmeid tekitav kui põlevkivi

Vaade Kiviõli vanalt tuhamäelt

ahjus põletamine ja toetab seeläbi otseselt ka ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamist. Võimalus seda toodet ka Euroopa Liidu turu jaoks toota on Eesti jaoks üks
oluline viis meie seni väga keskkonnakoormavat sektorit
vähem saastavaks arendada. Võrreldes elektritootmisega
on kütusetootmise CO2 jalajälg energiaühiku kohta kaks
korda väiksem, väheneb muu saaste ning veekasutus.”
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

Maaülikooli teadlase juhitud uuring annab ülevaate
lehestiku globaalsest varieeruvusest

FOTO: TOOMAS KUKK

Eesti maaülikool (EMÜ) teatas 21. oktoobril, et EMÜ
professori Ülo Niinemetsa (fotol) juhatusel on valminud laiapõhjaline uuring, milles selgitati välja lehtede
fotosünteesi varieeruvuse piirid.
„Taimede süsiniku sidumine õhust valgusenergia
arvel, fotosüntees, on fundamentaalne protsess, mis on
põhiliseks orgaanilise süsiniku allikaks maakeral,” rääkis professor Ülo Niinemets. „Taimede fotosünteetiline
produktiivsus on otseselt sõltuv lehestiku neelatud valgusenergia hulgast, mis aga omakorda sõltub lehestiku
vertikaalsest ulatusest – siin on aga tohutu vahe, ulatudes mõnest sentimeetrist sammaldel kuni 150 meetrini
maailma kõrgeimatel puudel, ja see toob omakorda kaasa
erakordselt suure varieeruvuse võra valgusgradientides.”

Seni ei ole taimede fotosünteesiaparaadi struktuurset
ja füsioloogilist kohanemist lehestiku valgusgradientidega
enamikus globaalsetes fotosünteesimudelites arvesse võetud. Ülo Niinemetsa juhatusel tehti uuring, mille tulemusena selgitati välja lehtede fotosünteesi varieeruvuse piirid
ning seda määravad struktuursed ja füsioloogilised mehhanismid. See on maailmas seni kõige ulatuslikum uurimus,
mis käsitleb taimede plastilist kohanemist keskkonnaga.
Ühtekokku analüüsiti 831 lehestiku gradienti üle kogu
maakera ökosüsteemide. Professor Niinemetsa sõnul on
uurimused taimede kohanemise kohta valgusega olnud
Eestis traditsiooniliselt tugevad ja seetõttu on eriti tervitatav, et just Eesti teadlased tegid esimese sellise ulatusliku analüüsi. Eestis algas lehestiku valgusgradientide
uurimine rohttaimedel juba 1970. aastatel ning puudel
1980. aastatel Voore ökoloogiajaamas. 1995. aastal püstitasid Olevi Kull ja Ülo Niinemets Järvselja katsemetskonnas ligipääsuks puude võradele Eestis kõige esimesed,
ligi üheksakorruselise maja kõrgused tornid.
Globaalses uuringus osalesid austraallane Trevor
Keenan Sydney Macquarie ülikoolist ja Lea Hallik
Tõravere observatooriumist.
EMÜ/Loodusajakiri
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Uued postmargid: Sõru liitsihi tuletornid
17. oktoobril ilmusid järjekordsed
margid meremuuseumi kunstniku
Roman Matkiewiczi välja mõeldud
ja kujundatud tuletornisarjast.
Postimaksevahendeil nimiväärtusega 55 senti ja 1,30 eurot on
Hiiumaa Sõru liitsihi tuletornid;
neid on trükitud vastavalt 50 000 ja
100 000 eksemplari. Käibele tuli ka
esmaümbrik ja maksimumkaardid.
Omniva kodulehelt saab teada, et
Sõru (Sõrro) sihi tuletornid asuvad
Hiiumaa edelarannikul teineteisest
487 m kaugusel. Sõru meremärkide ajalugu algab umbes 100 aastat
tagasi, kui Eestis ehitati hulgaliselt
puidust tuletorne ja päevamärke,
sh esimesed ajutised sihttuled, mis
tähistasid laevateed Väinamerest

Sõru sadamani. Pärast I maailmasõda hakati Eesti vabariigis taastama
sõjas kannatanud tuletorne ning
1934. aastal valmiski kaks uut Sõru
tuletorni. Seega saavad Sõru liitsihi
tuletornid tänavu 80-aastaseks.
Tuletornisari on üks Eesti Posti kõige
pikema traditsiooniga sarju; vaid rahvariidemargid hakkasid ilmuma veel
aasta varem. Esimene, 1995. aastal
margile jõudnud majakas oli Pakri.
Seega on käes sarja kahekümnes aasta.
2000. aastal ilmus kaks koostrükimarki,
2005, 2006, 2010 ja tänavu kaks eraldi
marki; nii on postimaksevahendile
jõudnud praegu kokku 25 mereteenäitajat: peale Pakri järjekorras
Vaindloo, Ruhnu, Kunda, Vilsandi,
Ristna ja Kõpu, Mohni, Laidunina, Keri,

ALLIKAS: WWW.OMNIVA.EE
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Sõru liitsihi ülemine (vasakul) ja alumine
tuletorn uutel markidel

Sorgu, Norrby liitsihi ja Tallinna liitsihi
meremärgid, Juminda, Mehikoorma,
Hara, Suurupi liitsihi majakad, Vergi,
Käsmu ja Kiipsaare tuletorn ning nüüd
Sõru majakad. Alates kümnendast, Keri
majaka margist, on käibele antud ka
maksimumkaardid.
Loodusajakiri/Omniva

FOTO: CDC / DR. LYLE CONRAD / WIKIMEDIA

Ebola-epideemia: tunneli lõpust paistab valgust?

Kurb ajalooline Zaires tehtud foto esimeste
Ebola-juhtude ajast aastal 1976: kaks
meditsiiniõde seisavad nakkuse saanud
kolleegi Mayinga N’Seka voodi juures.
Mõni päev hiljem surnud Mayinga järgi on
nimetatud üks Ebola-viiruse tüüpe

4
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Immunoloogiaühingute rahvusvaheline liit IUIS avaldas 27. oktoobril pöördumise, milles kutsub üles
kärmesti ja adekvaatselt rahastama
võimalike Ebola-vaktsiinide kliinilisi
katsetusi ja immuunsusmeetmete
kiiret rakendamist Aafrika riikides.
Asjaolu, et ligi kolmandik Ebola
viirusega kokku puutunud inimestest
jääb ellu, viitab, et mingi immuunsus selle tapva haiguse suhtes on
võimalik. Katseline ravi ja vaktsiinid on põhimõtteliselt olemas, aga
nende turvalisust ja tõhusust pole
veel kontrollitud.
Avalduse ühe autori, Kaplinna
ülikooli nakkushaiguste ja molekulaarmeditsiini instituudi professori Clive Gray sõnul on saavutatud
suuri edusamme, et peatada nakkuse levik inimeselt inimesele: „See
on oluline, aga mitte piisav. Osalised
peavad tegema suuri jõupingutusi, et
edendada ravi ja vaktsiinide välja
töötamist.”
Autorid väidavad, et ehkki litsentsitud vaktsiine ei ole veel turule
jõudnud, on viimastel aastatel ja eriti
viimastel kuudel tehtud suuri edusamme. Üks lootustandev preparaat
on šimpansi adenoviiruse alusel loodud Cad3: juba selle vaktsiini ühekordne doos kaitseb nakkuse eest

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

katseloomi. Nüüd on käsil kliiniliste katsetuste esimene etapp: vaktsiini turvalisust proovitakse väikese
rühma inimeste peal, määratakse
sobiv doos ja tõhusus. Teine lootustandev kandidaat on rVSV-ΔGZEBOV, mis on osutunud pärdikute
puhul tõhusaks ja ohutuks; inim
katsed peaksid peagi algama.
Hamburgi ülikooli meditsiini
keskuse professor Marylyn Addo
lisab, et olukord nõuab kiiremaid
kliinilisi katsetusi, mille puhul ei tohi
ometi teha mingeid kompromisse
ohutuse hinnaga.
Uusi nakkusi vältivate vaktsiinide
kõrval on raporti kinnitusel juba
leitud ka ravimeid, et aidata nakatunud inimestel terveneda. Teatud
lootusi pannaks nii loomadel kui
ka inimestel proovitud preparaadile
töönimega ZMapp, samuti katseravimitele siRNA ehk teise nimega
TKM-Ebola ja Favipiravir (T705).
Neid oleks vaja ohutuse ja tõhususe
suhtes katsetada, aga traditsiooniliste katsetuste jaoks napib aega.
Seepärast kutsutaksegi avalduses
üles mitte ainult leidma katsetuste
jaoks rohkem raha, vaid muutma ka
seniseid reegleid paindlikumaks, et
katseid kiirendada.
IUIS/AlphaGalileo/Loodusajakiri

Röövlinnumetsad on parim
paik elurikkuse kaitseks
Soomlaste tehtud uuring kinnitab, et röövlinnud mõjutavad soodsalt teiste liikide arvukust ja neid saab kasutada
elurikkuse indikaatorina.
Helsingi ülikooli ja Novia rakendusteaduste ülikooli
teadlased uurisid kahe tavalise röövlinnu, kanakulli ja
händkaku elupaiku. Kahes suures metsalaamas inventeeriti nende pesapaiku ümbritsevate metsade elurikkust põhirõhuga lindudele, lendoravale ja torikseentele.
Tulemused näitasid, et ehkki röövlinnud võivad mõne
liigi arvukust vähendada kas siis röövluse tõttu või seepärast, et need liigid eelistavad lihtsalt röövlindudeta elupaiku, leiavad teised liigid sellistest naabritest kaitset ja
on seal arvukamad. Ühe uurija, Helsingi ülikooli doktorandi Daniel Burgase sõnul tuleb röövlinde võtta lihtsalt
kui üht maastikuelementi, nagu on mäed, vooluvee
kogud või tiigid, mis lisavad heterogeensust ja mõjuvad
soodsalt elurikkusele.
Ilmnes, et röövlindude naabruses pesitseb rohkem
linde kui mujal; kanakullide elualadel oli üllatuslikult
suurem ka torikseente mitmekesisus. Burgase hinnangul saab kanakulli elupaiku kaitstes pakkuda vähema
kuluga kaitset ka teistele liikidele. Ehkki händkaku
puhul oli positiivne seos mõneti väiksem, on elurikkuse
kaitse mõttes kõige tõhusamad need metsad, kus pesitsevad mõlemad uuritud liigid. Üksiti ilmnes, et tõesti võib
nende liikide olemasolu pidada suure elurikkuse tõendiks
ka riigi eri piirkondades.

FOTO: DANIEL BURGAS / ALPHAGALILEO
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Kanakull on elurikkuse indikaator

Leitu on eriti oluline seetõttu, et tänu efektsele välimusele ja põnevale eluviisile on röövlinnud üks loodusuurijate lemmikobjekte, kelle kohta on rohkesti
andmeid. Soome on röövlinnuseire juhtriike, kus vabatahtlikud hoiavad aastast aastasse silma peal tuhandetel
pesapaikadel, nii et looduskaitseks vajalikud andmed on
käes lisasurveta maksumaksja rahakotile. Pealegi kinnitab Burgase sõnul Soome loodusmuuseumi uuring, et
suur osa Soome metsaomanikest on isegi ilma kompensatsioonita nõus jätma puutumata suuri metsaalasid, kus
röövlinnud pesitsevad.
Helsingi ülikool / AlphaGalileo / Loodusajakiri

Pika eluea saladus: söö taimtoitu ja seksi vähem

FOTO: ALPHAGALILEO

Pealkirjaks pandud tarkus võib
küll vaimustada taimetoitluse eest
kõnelejaid, ent ei pärine paraku siiski
mitte inimeste, vaid roomajate põhjal tehtud uurimusest. Pikaealisuse
uuringus, mille tulemused on avaldatud ajakirjas Global Ecology and
Biogeography, on võetud kokku andmed 1014 roomaja kohta.
Ühendkuningriigi Lincolni ülikooli
teadlaste juhitud rahvusvaheline uurimisrühm tundis huvi, kuidas mõjuvad
roomajate elueale keskkonnaolud

Gekoliik Goniurosaurus luii

ning toitumis- ja sigimisharjumused.
Kirjandusest koguti kokku andmed
672 sisaliku- ja 336 maoliigi kehamõõtmete, esimese sigimise varaseima
ea, aktiivsete isendite kehatemperatuuri, sigimisviisi ja -sageduse, munade
hulga või pesakonna suuruse, toidu
eelistuste ning aktiivsusaja kohta.
Ilmnes, et liigid, kelle suguküpsus saabub varem ja kes sigivad sagedamini, elavad vähem. Kirjutise ühe
autori Daniel Pincheira-Donoso sõnul
on see väga sarnane rokitähe loomingust alguse saanud lööklausega Live fast,
die young („Ela ruttu, sure noorelt!”).
Pikaealisi liike iseloomustavad hilisem
ja harvem sigimine, väiksemaarvulised,
aga suuremana ilmale tulevad järeltulijad ja väiksem kehatemperatuur.
Suured panused sigimisse sagedasemate
ja arvukamate järeltulijate kujul korreleeruvad lühema elueaga, suuri mune
munevad liigid elavad aga kauem.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ühtlasi selgus, et taimtoidulised
liigid elavad kauem kui nende karnivooridest sugulased. Töö autorid pakuvad ise selgituseks, et kuna
taimtoit on olemuslikult vähetoitev,
toob see kaasa sigivustaseme languse, selle seost elueaga on aga juba
mainitud. Proteiinirohke loomtoit
tagab kiirema kasvu ja varasema
suguküpsuse, ent lühendab eluiga.
Pealegi võib jaht olla ohtlikum kui
viljade kogumine.
Varem pole nii ulatuslikku uurimust kõigusoojaste loomade eluea
kohta ette võetud, hoopis rohkem on
huvi tuntud imetajate ja lindude elueauuringute vastu. Nüüd arutatakse,
kas mitte teha katseid, milles võiks
toita teatud liikidest loomi eri toidu
valikutega ning uurida selle mõju
kasvule ja suguküpsuse saabumisele.
University of Lincoln / AlphaGalileo
/ Loodusajakiri
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Saksamaa ja Prantsusmaa teadlased on leidnud, et valge
trühvli lõhna ja maitse tekkes on oma osa mulla bakteritel.
Trühvlid on koos kalamarjaga teadagi maailma kõige
kallihinnalisemate toitude seas. Itaalia Piemonte piirkonna valgete trühvlite kilohind võib küündida 5000,
Prantsusmaa Périgordi mustade trühvlite hind 2000
euroni. Eriti suurte eksemplaride kilohind on oksjoneil
tõusnud koguni 50 000 euroni. Sestap treenivad inimesed koeri ja sigu maa all kasvavaid seeni leidma.
Aga trühvlite lõhn on ka teadlaste jaoks põnev probleem. Nüüd ongi Saksa ja Prantsuse teadlastest koosnev töörühm, kes tegutseb Frankfurdi Goethe ülikooli egiidi all,
teada saanud, et valge trühvli lõhna tekkes on tähtis roll
seene viljakehas leiduvatel mullabakteritel. Asjatundjad teavad, et trühvleid tasub otsida sarapuude, tammede ja mõne
männiliigi lähedalt, sest seened kasvavad sümbioosis nende
puudega. Sel moel on trühvlid põnevad mudelorganismid,
uurimaks sümbioosi taimede ja seente vahel.
Teadmised lõhnatekke kohta on mõistagi ülimalt olulised ka toiduainetööstusele. Juustu- ja veiniteos ülitähtsaid pärme ja baktereid on uuritud väga põhjalikult,
seevastu päris vähe on teada sellest, kuidas tekib muude
organismide, sealhulgas seente lõhn.
Kui 2010. aastal tehti kindlaks musta Périgordi trühvli
genoom, oldi arvamusel, et seentel on piisavalt geene, et
lõhnu ise luua. Aga üle kümne aasta on üksiti oletatud,
et lõhna tekkes võivad suurt rolli mängida ka seenekehas
leiduvad mikroorganismid. Mainitud Saksa-Prantsuse

FOTO: RICHARD SPLIVALLO / ALPHAGALILEO

Teadlased ajavad trühvli lõhna jälgi

Valge trühvel (Tuber magnatum)

töörühm on keskendunud valge trühvli uuringutele. See
on Euroopa liik, mida on viimasel ajal hakatud kultiveerima ka Uus-Meremaal ja Argentinas.
Uuringutega on õnnestunud näidata, et bakterid toodavad erilisi lenduvaid tsüklilisi väävliühendeid, mis annavad trühvlitele osa nende eripärasest lõhnast. Oletatakse,
et sead ja koerad tunnevad just nimelt seda lõhnakomponenti. Ent neid aineid on seni leitud ainult valgetest trühvlitest, mitte teistest trühvliliikidest. Seepärast laiendatakse
nüüd uuringuid ka ülejäänud liikidele.
Goethe-Universität Frankfurt-am-Main /
AlphaGalileo / Loodusajakiri

Tuleva aasta maikuus, 20.–24. mail, peetakse Eestis XIV Euroopa noorte meistrivõistlused metsanduses; neid korraldab
Luua metsanduskool.
Võistluste peakorraldaja Marko Vinni
sõnul aitavad Eestis toimuvad Euroopa
meistrivõistlused kindlasti propageerida
metsandust raiespordi kaudu. Võistlustest
võtavad osa 24 Euroopa riigi parimad metsandust õppivad õpilased vanuses 16–25,
parim riik selgitatakse välja raievõistlustel ja metsarajal. Iga riik paneb välja neljaliikmelise võistkonna, kes on kõik pärit
selle riigi parimast metsanduskoolist. Eestit
esindab Luua metsanduskooli võistkond.
Kuigi enamik alasid on individuaalsed,
loeb lõppkokkuvõttes siiski terve meeskonna ehk riigi sooritus.
Alates 2002. aastast korraldatavatel
metsanduse Euroopa meistrivõistlustel on
Eesti olnud kõige edukam aastatel 2003–
2004, kui mõlemal aastal saadi üldarvestuses esikoht.
Eesti metsaselts
6
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FOTO: EESTI METSASELTS

Euroopa noored metsamehed võistlevad kevadel Tartus

Luua metsanduskooli võistkonna liige tänavustel Eesti raiemeistrivõistlustel Pärnu
Vallikäärus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Võrgupaigast http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_416_
fact_ee_ee.pdf saab uurida eestlaste
hoiakuid keskkonnaküsimuste suhtes, võrgupaigast http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_416_
en.pdf leiab ingliskeelse kokkuvõtte kogu Euroopa Liidu kohta,
Eurobaromeetri uuringu „Eurooplaste
keskkonnahoiakud” tulemused.
Muu hulgas selgub, et eestlastele on
muutunud oluliseks keskkonnaküsimuseks igapäevakaupades kasutatavate
kemikaalide mõju. Seda peab nüüd
oluliseks 48% eestlastest; kaks aastat

tagasi oli neid ainult 35%. Niiviisi on
mure kemikaalide mõju pärast tervisele
tõusnud suureneva jäätmehulga (52%)
järel teisele kohale.
Balti keskkonnafoorumi (BEF)
projektijuht Kai Klein tõdes, et inimesed pööravad järjest rohkem tähelepanu kemikaalidele ning kõige
enam, tervelt 38% vastanuist, soovib eelkõige teavet kemikaalide mõju
kohta. Sestap tasub meenutada, et
BEF viib ellu Euroopa Liidu LIFE+
programmi projekti „Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke kemikaale
sisaldavaid tooteid”, mille raames

ALLIKAS: EUROBAROMEETER

Eurobaromeeter: eestlased muretsevad
kemikaalide pärast

Viis peamist keskkonnaprobleemi Eestis ja EL-s

tutvustatakse tarbetoodetes sisalduda
võivaid ohtlikke aineid. Rohkem teavet leiab projekti kodulehelt http://
www.thinkbefore.eu/.

Jälle märgati ja võeti fotole
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse (VVV SA) kodulehelt www.vvvs.ee saab vaadata, millised fotod hinnati
auhinna vääriliseks sihtasutuse tänavusel fotovõistlusel.
VVV SA korraldas juba kaheksandat korda fotovõistluse „Märka mind!”, mille siht on märgata ja jäädvustada ka väiksemaid elus või eluta looduse elemente. Töid
hindasid nagu eelmistelgi kordadel Arne Ader ja Urmas
Tartes, tulemused tehti teatavaks 17. oktoobril, tava
päraselt Elva külje all Waide motellis. Traditsiooniline
on ka see, et võisteldi kolmes vanuserühmas.
A-klassi, kuni 11-aastaste laste esikolmik on Geteli
Hanni, Eve-Liis Pikker ja Kätlyn Kivioja. B-vanuserühmas
ehk 12–16-aastaste noorte seas sai esimese ja kolmanda
auhinna Koit Rander, teine koht anti Mihkel Karusele.
17-aastaste ja vanemate seas ehk C-rühmas võitis Karl
Ander Adami, teise ja kolmanda auhinna pälvinud fotode
autor on Kalmer Lehepuu. Nagu ikka, jagati kõigis rühmades rohkesti eriauhindu ning tunnustusi.
Fotovõistluse peaauhinna otsustasid hindajad anda
saarlasele Koit Randerile; tema foto kannab nime
„Pasknäär pesal”.

Karl Ander Adami pani sellele täiskasvanute seas võitnud fotole
allkirja „Imetav röövik”

Ikka tunnustatakse ka neid, kelle pildid meeldisid
enim inernetihääletusel osalenutele. Noorimatest sai siin
võidu Maili Karus, B-klassis Mihkel Karus ja täiskasvanutest Aldo Rääbis.
Võistlust toetasid KIK, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa
ekspertgrupp, Loodusajakiri, Photopoint ja VVV SA.

Uued trükised lindudest
Eesti ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee on
elektrooniliselt kõigile kättesaadavad EOÜ vastsed trükised „Lindude pesad ja munad” ja „Lindude ränne”.
Mõlemad on illustreeritud värviliste fotode, joonistuste
ja skeemidega. Ühtlasi on uuendatud juba varem samas
sarjas ilmunud trükiseid, mis annavad juhiseid lindude
talvise toitmise ning pesakastide ja -aluste loomise kohta.
Trükiseid on tasuta võimalik saada looduskeskustel, koolidel, lasteaedadel jt.
Trükiste väljaandmist toetas KIK.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vöötkakkude
võidukäik

FOTO: REIMO RANDER
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Uku Paal

Mullu novembris andis Soome meedia teada juhtumist, kus Tuusula järvel
paadimatkal olev loodushuviline päästis uppumissurmast vöötkaku. Linnust
sai rahvusvaheline kuulsus ja talle anti isegi nimi – Pena. Kuulus kakk jõudis
Daily Maili veebilehele ja üks Ukraina ajaleht pühendas Penale lausa üheksa
lehekülge. Pikast rändest väsinuna vette potsatanud Pena polnud ainuke
vöötkakk, kes möödunud talvel võttis ette pika retke lõunasse. Kuidas ta
lähemad ja kaugemad sugulased Eestis hakkama saavad, sellest juttu teemegi.

8
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Lünklik ajalugu. Eestis märgatud
vöötkakkude kohta leidub kirjanduses väga mitmesuguseid andmeid.
1954. aastal välja antud „Eesti NSV
linnud” [4] väidab, et 19. sajandi
keskel kohati seda liiki meil peaaegu
igal aastaajal, ent 20. sajandi esimesel
100°

poolel on ta suviti jäänud väga haruldaseks. Seevastu hilissügisel ja talve
alguses olevat üksikuid isendeid nähtud peaaegu igal aastal.
20. sajandi vaatluste, nii invasioonide kui ka pesitsuste kohta leiab
infot neljast raamatust [4, 5, 8, 9],

0°

100°

¥ 1. Vöötkaku levik maailmas ja invasioonide üldsuunad
1894 1906 1928 1931

1940–1942 1950–1952 1961 1973

“Eesti NSV linnud“ [4]
“Eesti röövlinnud“ [8]
“Eesti linnuatlas“ [9]
“Birds of Estonia“ [5]

¥ 2. Vöötkaku invasioonid Eestis kirjandusallikate järgi. Aastanumber märgib talve
algusaastat, heledamalt on märgitud lihtsalt arvukamad kohtumised

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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V

öötkakk on kolme alamliigina
levinud nii Põhja-Ameerikas
kui ka Euraasias (¥ 1).
Peamiselt boreaalsetes okas- ja sega
metsades elav vöötkakk toitub hiirtest ja tema arvukus on tihedalt
seotud hiiretsüklitega. Kurnas on
tavaliselt 4‒8 muna, näriliste tipp
aastatel aga lausa 10‒12.
Levila eri piirkondades võib arvukus aastati väga suuresti kõikuda.
Näiteks Soomes pesitsevate vöötkakupaaride arvuks hinnatakse 1000–
6000 [10]. Saakloomade vähesuse
ja/või väga eduka pesitsusaasta tõttu
võivad vöötkakud mõnel aastal arvukalt lõuna poole rännata (nn invasioonid), harvem jääb mõni üksik
paar talvituspiirkonda pesitsema.
Vöötkakk armastab mosaiikset
metsamaastikku, kus pesitseb tüüpiliselt kas soo- või raielangi serval puuõõnsuses või pesakastis.
Ilmatsalus 1942. aastal pesitsenud
paar asustas vana oravapesa, teised
Eestis leitud pesad on olnud puutüügastes, -õõnsustes ja pesakastides.

Ilmatsalus

JärvaMadisel

Pärnumaal
Pärnmetsa
vahtkonnas

Aegviidus

Kõrvemaal

Läänemaal
Nõmmemaal

Emajõe suursoos
Leegu järve ääres

Räpina lähedal

Vormsi saarel

enne
1897

Pärnu lähedal

Keila
kihelkonnas

1893

Paldiskis

Saaremaal
Parasmetsas

| V ÖÖT K A K K |

1903

1936

1942

1947

1950

1951

1954

1974

1993

2013

2014

kasetüükas
3 pesapoega

3 pesa
(5,4,3 poega)

suvine
vaatlus

suvine
vaatlus

4 munaga
pesa

männitüükas
3 pesapoega

vanas
oravapesas
3 pesapoega

suvine
vaatlus

vanas
varesepesas
6 muna

Linnuharulduste
komisjoni tõestatud
juhtumid

1 pesapoeg

“Eesti NSV linnud” [4]
“Eesti röövlinnud” [8]
“Eesti linnuatlas” [9]
“Birds of Estonia” [5]

¥ 3. Vöötkaku pesitsused Eestis kirjandusallikate ja linnuharulduste komisjoni järgi. Algallikas ebakindlaks märgitud pesitsused on tähistatud
ornažiga. Tänavused kolm pesa Vormsi saarel olid rajatud saaretüükasse, pesakasti ja vanasse musträhni pesaõõnsusse

Enamik vanemat kirjandust refereerib osaliselt eelnenud teoseid.
Tähtis puudus on see, et vanemates
trükiallikates pole mainitud isendite arvu, keda väidetud invasiooni
perioodidel on kohatud.

Kogusin kokku teabe, mis leidub kirjanduses, linnuharulduste komisjoni
andmebaasis, e-Elurikkuse andmebaasis, Eesti ornitoloogiaühingu vaatluskaartidel ja Eerik Kumari kartoteegis,
ning üritasin kokku panna pildi vöötFOTO: UKU PAAL

mis küll omavahel kuigi hästi ei klapi
(¥ 2, 3). Peale selle olen 1996. aasta
sügisest kuni 2012. aasta kevadeni
kohatud vöötkakkudest hiljuti kirjutanud ajakirjas Hirundo [7].
Pesitsusinfot on hiljem kontrollinud Eesti linnuharulduste komisjon:
raamatutes märgitud teadetest mõnd
pole suudetud tõestada, mõned teated on aga lisandunud (¥ 3, 4).
Näiteks 2013. aastal kogus meedias populaarsust Põlvamaal Räpina
lähedal pesitsenud paar (kolm pesapoega), kellest oli pikemalt juttu
Eesti Looduse mulluses oktoobrinumbris. Hetketeadmiste järgi on
Eestis registreeritud kokku 12 pesitsus- ja pesitsusaegset teadet (vähemalt 21 vanalindu + 22 pesapoega;
¥ 3, 4). Kindlaid pesitsusi on neist 9.
Kui palju on palju? Vanema kirjanduse põhjal ei saa väita kuigi palju
rohkemat, kui et pärast 19. sajandi
keskpaika jäi vöötkakke Eestis harvemaks. Teave möödunud sajandi esimese poole kohta pärineb põhiliselt
Eerik Kumari kartoteegist (asub Eesti
maaülikoolis) ning on sageli üsna
ebamäärane, ilma kindla vaatlusaja,
-koha ja isendite arvuta. Täpset infot
on laekunud peamiselt lastud isendite kohta.
Saaki varitsema seab vöötkakk end meeleldi
mõnda hea vaate- ja kuuldeulatusega
puutippu või elektritraadile. Tema vaatlustest
tasub teada anda loo autorile, märkides üles
koha, aja ja muud asjaolud, võimaluse korral
pannes kaasa ka foto

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kui kull ristub kakuga

pesitsused
pesitsusaegsed vaatlused
25.05.1903

(

enne 1897

(

( 23.06.1974

01.05.2014

Kuidas vöötkakku ära tunda? Teistest
kakkudest on teda hõlbus eristada nii käitumise kui ka välimuse järgi. Tavapäraselt
istuvad vöötkakud elektritraatidel või
mõnel väljaulatuval puutüükal keset
põllumaastikku või raiesmikku. Kui tüüpiliselt on kakud öölinnud, siis vöötkakk on
tegus ka valgel ajal. Pika saba ja triibulise
alapoolega lind meenutab suure kandilise
peaga kullilist (inglise keeles nimetataksegi teda Hawk Owl, s.o kullkakk) ja
lennupilt on üsna sarnane raudkulli omaga (saksakeelne nimetus on Sperbereule,
s.o raudkull-kakk). Valge nägu on ümbritsetud tumeda raamiga ja silmaiirised on
kollased.

22.04.1947

(

((
(

(

1893

18.05.1993

( 04.07.1950

(

(

01.05.1942

31.03.2013

FOTO: UKU PAAL

(

¥ 4. Vöötkaku teadaolevad pesitsused ja pesitsusaegsed kohtamised Eestis läbi aegade

kakust Eestis läbi aegade (¥ 5, 6).
Kokku leidsin märkmeid 266 isendi
talvise vaatluse kohta, koos pesitsusjuhtudega teeb see 287 vanalindu ja
22 pesapoega (alates 1850. aastast kuni
tänavuse suveni).

dine vaatlus) ja 1940–1942 (pesitsus ja
üks sügisene vaatlus) kohta ei ole ma
invasiooni toetavat vaatlusinfot leidnud. Ka raamatus „Birds of Estonia”
[5] mainitud 1894/1895. aasta talve
kohta pole täpsemat teavet. Ent on
teada, et 1894–1904 on Tartumaal
lastud kokku 19 isendit. Kuna tol
ajal oli jahipüssiga linnuvaatlemine
väga populaarne, pole ime, et linnud
Eestisse pesitsema ei jäänud.
Kui kõik suvised vaatlused ja pesitsusjuhtumid välja jätta, siis registreeriti 1854. aasta sügisest kuni
1947. aasta sügiseni Eestis vähemalt
45 isendit. See on kindlasti lünklik
info, kuna paljud preparaatoritele
toodud isendid võisid üles märkimata
jääda ja osa kaavikuid on segastel
aegadel ilmselt kaduma läinud (vane-

Enne eelmise sajandi keskpaika kogutud teave on liiga lünklik, et invasioonidest vähegi ülevaadet saada.
Kindlasti on vöötkakke olnud siin
arvukalt 1906/1907. aasta (4 vaatlust) ja 1931/1932. aasta talvel
(K. Kaitsa teade Kumari kartoteegis:
„neid on tänavu talvel palju, lasin
ühe Naissaarelt”).
Muid arvukuse suurenemise ajajärke ei saa vanade andmete põhjal
esile tuua. Kumari [4] toodud ajavahemike, nimelt 1928/1929 (üks keva-

mad linnuandmed põhinevad suurelt
jaolt just muuseumides ja erakogudes
hoitud kaavikute infosedelitel).

60

61

20
15

15
10 9

10
7

¥ 5. Talviti Eestis kohatud vöötkakkude arv alates 20. sajandi keskpaigast. Aastanumber märgib talve algusaastat
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Paljud varasemad arvukushinnangud käivad kõigi Baltimaade
kohta kokku ja pole teada, mil
määral need kajastavad Eestit selle
tänapäevastes piirides. Nii näiteks
pärineb esimene teadaolev hinnang
Bernhard Meyeri 1815. aasta raamatust „Kurze Beschreibung der
Vögel Liv- und Esthlands” („Liivija Eestimaa lindude lühikirjeldus”);
selle järgi kohtab vöötkakku siinmail
harva (viidatud märke järgi Kumari
kartoteegis).

Viimase kümmekonna aasta jooksul
on vöötkakuvaatlusi andmekogudesse jõudnud märksa sagedamini
kui varem (¥ 5). Neis arvudes
kajastub kindlasti ka tehnoloogia
areng. 1950. aastate infokogumise
võimekus pole võrreldav praeguse
sajandiga. Teabekogumine veebi
vahendusel on võimaldanud rahvateadusel jõuda uuele tasemele. Info
saadakse kiiresti, hea geograafilise
kattuvusega ja kuivõrd liik on fotogeeniline ning hõlpsalt pildistatav,
siis pannakse sageli kaasa ka fotod.
See suurendab tunduvalt vaatlusinfo
usaldusväärsust. Pealegi on vaatlejatel käepärast nii paremad optika
seadmed kui ka teadmised.
Esimese selge invasioonitalvena eristub sel sajandil 2002/2003
(7 isendit), siis 2005/2006 (15 isendit), alates 2009/2010. aasta talvest
on aga juba igal aastal kohatud 8–15
isendit. See on üllatavalt pikaajaline
arvukuse kõrgseis võrreldes eelmise
sajandi teise poolega.

FOTO: UKU PAAL

Pärast möödunud sajandi keskpaika
on kogutud andmete kvaliteet paranenud, registreeritud on vähemalt 221
isendit (v.a pesitsusjuhtumid).
Enne 2000. aastaid eristuvad
invasioonitalvedena 1950/1951,
1961/1962 (märgitud ka raamatus
„Birds of Estonia”), 1973/1974 (märgitud teoses „Eesti röövlinnud”) ja
1974/1975. Neil talvedel on kohatud
vähemalt nelja isendit (¥ 5).
Et aga vaatluste valim on üldiselt
väga väike, ei pruugi see tegelikku
vöötkakkude arvukust kajastada kuigi
hästi ja enne 2000. aastaid on ääretult
raske invasiooniaastaid eristada.

Pika saba, väikeste teravate tiibade ja kiirete madalate tiivalöökide poolest sarnaneb vöötkaku
(ülemine foto) lennupilt raudkulli omaga (alumine foto). Iseloomulik on rappelend saagijahil:
see on veidi pehmem ja õhulisem kui tuuletallajal
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Tänavu sügisel oli oktoobri lõpu
seisuga nähtud juba vähemalt nelja
vöötkakku.
Kuidas arvukust hinnata? Arvukama
läbirändega vaatluspunktides (näiteks Põõsaspea, Puise, Sääre) on oht
nähtud isendite arvu alla hinnata.
Seevastu paiksete isendite puhul on
keeruline ära tunda kordusvaatlusi ja
seetõttu on oht arvukust hoopis üle
hinnata.
Samas piirkonnas vaadeldud isendeid eristades lähtusin eelkõige vaatluste vahemaast: kui kahe vaatluse
vahemaa oli üle kolme kilomeetri,
arvestasin linnud eri isenditeks.
Jälgisin ka vaatluste ajalist vahet:
mida pikem ajavahe, seda tõenäolisemalt on tegu eri isenditega. Ka
maastikuga tuleb arvestada: kui
kahe vaatluskoha vahel on lai vöönd
metsa, siis on pigem tegemist eri lindudega. Kui aga seal on ühtlane avamaastik, siis võib olla tegemist sama
isendi territooriumiga, kus lind võib
liikuda mitme kilomeetri ulatuses.
Hiiretsüklid

2013/2014. aasta rekordiline vööt
kakutalv ületas igasugused ootused.
Põhjaliku küsitluse, fotograafide
kodulehtede ja andmebaaside uurimise tulemusel sain teavet vähemalt
65 kohatud isendi kohta. See arv ületab eelmised rekordtalved üle nelja
korra.
Sügisläbiränne algas mullusel hooajal väga vara: esimest kaht lindu
nähti meil juba augustis. Varasem
hinnang, et parim aeg vöötkakku
kohata on november [7], pidas paika
ka mullu: veerand kõigist teadetest
(17 isendit) pärineb novembrist.
Talvel vähenes vaatluste hulk tunduvalt, kuigi üksikud isendid jäid
meile talveks pidama. Vähemalt 10
isendit püsisid mullu talvel samas
paigas üle kuu. Et talvitavate isendite
12
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arvu täpsemalt hinnata, tuleks iga
leiupaika korrapäraselt kontrollida.
Talvitusterritooriumid hõivatakse
sageli juba oktoobris ja linnud võivad
püsida seal kuni veebruari-märtsini.
Kevadel vaatluste hulk vähenes
taas tunduvalt. Ilmselt talve jooksul
osa linde hukkub ja kevadine läbiränne tagasi põhja poole on hajunud
laiemale alale, võib-olla ka öisele
ajale. Viimaseid linde nähti mullu
mais Vormsi saarel, kus pesitses lausa
kolm paari vöötkakke (pesades vastavalt viis, neli ja kolm poega).
Enamik mulluse hooaja vaatlusi
koondus Eesti põhja- ja läänerannikule (eriti sügishooajal), mis viitab,
et siia tullakse kirdest ja põhjast ning
linnud jätkavad seejärel rännet lääneranniku ja saarte kaudu edelasse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Vöötkaku eluea kohta Euroopas on rõngastustandmete põhjal teada niipalju, et üks Norra
lind on elanud üle 16 aasta vanaks, teist kohta hoiab Rootsi lind, kes hukkus 8-aastasena
elektriliinides [3]

Euraasia vöötkakud toituvad peamiselt
uruhiirtest, aga ka teistest pisiimetajatest
ja lindudest. Uruhiirte, nagu mõnegi muu
näriliseliigi arvukus muutub paljudes
levila osades kolme-nelja-aastaste tsüklitena, üldiselt on tsüklid tugevamad põhja
pool. Hiiretsüklid mõjutavad ka hiirtest
toituvate röövloomade sigimisedukust ja
arvukust, mis võib siis omakorda vastavalt
kõikuda. Soodsatele aastatele ja suurele
arvukusele järgneb nii saak- kui ka röövloomadel tihti väljaränne: üks kõige kuulsamaid näiteid on uute asualade otsingul
hulgi merre uppuvad lemmingud.

Põld-uruhiirt tunneb rahvasuu ka lihtsalt
põldhiire nime all

0

¥ 7. Vöötkaku esmakohtamiste arv kuude
kaupa 2013/2014. aasta talvehooajal

retkele Eesti lääne- või põhjarannikule. Üsna sageli kohatakse seda liiki
ka Saaremaal ja Vormsil, Hiiumaale
jõuavad idast ja põhjast tulevad linnud seevastu harvem.
Vöötkakke võib siinmail leiduda
arvukamalt mitu talve järjest ja seejärel taas harva. Suuremate invasioonide järel võib mõni üksik paar jääda
meile pesitsema, kuigi pesitsuste ja
invasiooniaastate vahel tugevat seost
pole. Näiteks mulluse suurinvasiooni
tulemusel oleks oodanud pesaleide
ka Ida-Virumaalt ja mujaltki.
Pesitsusajal on vöötkakk tavaliselt
varjuline ja nagu kakkudele tüüpiline, jääb suur osa pesitsusterritooriumidest leidmata. Seevastu talvel
on päevase eluviisiga ja suurt avamaastiku linnuliiki hõlbus märgata.
Sestap saavad vöötkakkude talvist
levikut hõlpsasti aidata kindlaks
teha loodushuvilised ja -fotograafid.
Selle pilkupüüdva linnu kohta teabe
kogumine ei ole vaid professionaalsete linnuvaatlejate töömaa. ■
Andmeid on aidanud koguda ja analüüsida Mariliis Märtson, Tarvo Valker,
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¥ 6. Talviti kohatud vöötkakkude jaotumus Eestis maakonniti alates möödunud sajandi
keskpaigast. Mullune talv on heledalt esile toodud
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Vöötkakk pesitseb nii õõnsustes kui ka
väikestes risupesades, näiteks vanades
varese- või harakapesades. Mune hautakse ligi kuu aega, pojad lahkuvad pesast
kolmenädalastena, kuid pole siis veel
lennuvõimelised ja sõltuvad vanalindude
toitmisest. Vanalinnud võivad pesapoegi
kaitstes olla üsna agressiivsed, lähenejat
nähes tuuakse kuuldavale hoiatushüüde,
harvem ka rünnatakse sissetungijat.
Emaslind võib vigast teeselda, et võõrast
pesa juurest minema meelitada [6]. Pildil
on vöötkaku pesa 2013. aastal Räpina
poldril: alguses oli see puuõõnes, kuid
kaotas aprillitormis katuse (vaata täpsemalt mullusest oktoobrinumbrist).
FOTO: TOOMAS MASTIK
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Kokku võttes: mullune invasioon
algas küll ebatüüpiliselt vara, kuid
selle ajaline ja ruumiline jaotumus sarnanes viimaste kümnendite
omaga: enamik vaatlusi tehti hilissügisel ja koondus Lääne- ja PõhjaEestisse, kus vöötkakke silmatakse
järjekindlalt. Kagu-Eesti maakondades on vöötkakk endiselt harv, vaid
Tartum aal kohatakse neid korrapäraselt, arvatavasti suurema
vaatlejavõrgustiku tõttu (¥ 6).
Seega, kes tahab vöötkakku näha,
võiks minna just novembris linnu-
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Ka naabermaades pandi mullu tähele
läbi aegade suurimat vöötkaku invasiooni. Lõuna-Soomes, kus liik on
samuti vähearvukas, kohati mullusel
hooajal mitutsada isendit (täpsemat
hinnangut ei leidnud) ja arvati, et
tegemist on teadaolevalt läbi aegade
suurima vöötkakkude invasiooniga.
Näiteks Hanko linnujaamas rõngastati septembris-oktoobris 17 isendit,
ent eelneva 34 aasta jooksul on seal
püütud vaid 11 isendit [11].
Lätis kohati kaheksat isendit (Karlis Millersi suuline teade),
Leedus kahte (Marius Karlonase
suuline teade), vähemalt kuus isendit jõudis lausa Saksamaale [1], mõni
ka Hollandisse (Hollandi läbi aegade
neljas vaatlus pärineb mullusest hooajast) [2].
Vähemalt neljal mullu talvel Eestis
kohatud isendil suudeti määrata ka
vanus: need olid kõik noorlinnud,
mis viitab edukale pesitsusele. Võib
oletada, et laiaulatusliku rändeliikumise vallandas heale pesitsushooajale
järgnenud saakloomade arvukuse
langus pesitsusaladel.

AUGUST

| V ÖÖT K A K K |

Renno Nellis, Eerik Leibak, Karlis
Millers, Andris Klepers, Marius Karlonas
ja Riho Marja. Suur tänu neile!
1. Club300.de. 2014. Online. [28.03.2014] www.
club300.de.
2. Dutch Birding. 2013. Online. [28.03.2014]
www.dutchbirding.nl/news.php?id=877.
3. European Longevity Records: www.euring.
org/data_and_codes/longevity-voous.htm
[30.10.2014]
4. Kumari, Eerik 1954. Eesti NSV linnud. Eesti
Riiklik Kirjastus, Tallinn.
5. Leibak, Eerik; Lilleleht, Vilju; Veromann,
Heinrich 1994. Birds of Estonia. Status, distribution and numbers. Estonian Academy
Publishers, Tallinn.
6. Leinonen, Antti 1978. Hiiripöllön (Surnia ulula)
pesimäbiologiasta ja pesimäaikaisesta käyttäytymisestä. – Lintumies 1: 13–18.
7. Paal, Uku 2012. Vöötkaku Surnia ulula esinemine Eestis talvedel 1996/1997–2011/2012. –
Hirundo 25: 47–50 (2012).
8. Randla, Tiit 1976. Eesti röövlinnud. Valgus,
Tallinn.
9. Renno, Olav 1993. Eesti linnuatlas. Eesti haudelindude levikuatlas. Valgus, Tallinn.
10. Soome linnuatlas (online). http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/laji/hiiripöllö.
11. Södersved, Jan 2013. Hiiripöllöjä enemmän
kuin vuosikymmeniin. – Linnut 4: 7.
Uku Paal (1979) on vabakutseline ornitoloog ja
loodusgiid, Eesti linnuharulduste komisjoni liige.

NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I621I

13

| PÄR I M U S |

Mida teame jänesest
rahvakultuuris?
Mall Hiiemäe

Rahvapärimuse järgi otsustades tundub, et ammu enne halljänese elama
asumist Eestimaa nurmedele ja niitudele kodunesid meil läänest pärit
kuuldused jänestest kui sigivuse sümbolist, seletused jänese lõhkise moka
kohta ning uskumused seotusest nõiduse ja kuradiga. Mõndagi sellest teabest
kandus üle valgejänesele.

Jänes jookseb üle mäe? – Tuisk.
Jänes hüppas jääd mööda, tuhk tuiskas
taga? – Jahud sõelas.
Jänes keksib jõe peal, jälgi ei näe? –
Vokk.
Jänes istub jää pääl, pajupõõsas pää
pääl? – Heinakuhi.
Kaks jänest kükitavad teine teiselpool
mäge? – Kõrvad pea küljes.
14

I622I EEST I LOO DUS NOVE M B E R 2014

FOTO: PEETER VISSAK

I

taalia päritolu biosemiootiku
Dario Martinelli sõnutsi kuulub
inimenegi loomariiki. Teadlase
üldistuse järgi „on võimatu leida ainsatki inimkogukonda, mis ei suhtleks
teiste loomadega kultuurilisest vaatepunktist” [2]. Jänesel on kindel
koht inimese kujundlikes määratlustes ja mõistetes, ilma et ta ise kuigivõrd asjasse puutuks, nt „bussijänes”
(piletita reisija), „päikesejänku” (peegelduv valguselaik), „katsejänes”
(isik, kelle peal midagi katsetatakse),
„valejänes” (hakk-kotlet, tehiskarusnahk), „jänespüks” (arg inimene).
Selline metafoorne sõnakasutus kuulub inimeste identiteedi ja inimühiskonna juurde.
Enamasti on seesuguste mõistete
lähtekoht siiski mõni jänese omadus. Näiteks mõistatuste kujutluspilti
ilmestab jänes just sellisena, nagu
teda looduses näha võib: jookseb,
hüppab, keksib, kükitab … Siin on
mõned näited hästi peidetud analoogiat sisaldavate tähenduste kohta.

Üle tee kalpsav jänes on olnud halb enne, teeristidel on jäneste vahendusel suheldud
vanatühja endaga. Näiteks võib too võtta ilmatu suure jänese kuju ja niiviisi hilisele teekäijale
jänese püksi ajada. Siin pildil mööda teed marssiv halljänes on ilmselt siiski fotopete,
tegelikult tõstetakse tagajalgu ikka korraga

Liiki iseloomustab karvastiku värvus
ja elupaik. Valgejänes on talvel valge,
halljänes jääb talvelgi pruunikas
halliks; valgejänes on metsajänes ja
laanejänes, halljänes on põllujänes
või ka kesajänes.
Valgejänese kohta on öeldud, et
kui ta sügisel vara valgeks läheb, siis
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tuleb lumi vara maha, kuid soojal ja
lumevaesel talvel ta päris valgeks ei
lähegi. See on liigile kasulik, muidu
ootab teda teise taigavööndi asuka,
rabakana saatus.
Rahvusvahelisest loomalaulude
repertuaarist sai meil arvatavasti
17. sajandi lõpul populaarseks laul

„Jänese õhkamine” [3]. Tänapäeval
on see monoloog sõnadega „Oh ma
vaene valge jänes, kevadine kerge
jänes” tuntud setu lauluna.
Osa valgejäneseid teatakse Saare
maal ja Lääne-Eestis olevat talvelgi
sinihallid, Alutagusel on märgatud,
et siirdesoodes elutsev sookriim ei
ole talvel üleni valge, vaid jääb pea
pealt pruunikriimuliseks. „Kivihall”
ja „kiviletu” võib viidata hallile värvusele: „Kivihall on niisugune jänes,
millel tumedam pea, kriim pea, rohkem kivi värvi. Pajukriim on valge
jänes talvel, aga silmad on pruunid
ja kõrvad” (Kose).
Kivijänesteks on nimetatud halljäneseid, kes eelistavad kivide vahele
varjuda, selline tegevat pesagi kivihunnikutesse või kraapivat maapinda
lohu. Halljänes on letu, leedusk, litu, s.o
Leedu jänes. Tõsi, Wiedemanni eestisaksa sõnastikus on sõna Litauerhase
(„litujänes”) ladinakeelne vaste Lepus
timidus, st valgejänes, ent Saareste
mõistesõnastikus on letu ~ litukas ~
litujänes ~ leedusk ikkagi halljänes,
Lepus europaeus [5; 8]. Need nimetused on halljänesele külge jäänud juba
mõisahärrade jahilkäikudest, mida
hurdakoerte abil peeti lagedal maastikul. Abilisteks olid ajujahil peale
metsavahi ja koerapoiste ka külast
palgatud poisikesed, kes kuuldud
mõisted muidugi kõrva taha panid.
Jänesetarkusi
Kui selge tähtis taevas, siis jänes tohib
joosta, on julge, et taevas naeltega kinni,
ei kuku pähe. Pilves ilmaga ei pea jänes
tohtima jooksta.
Haljala kihelkond
Miks kadakas põledes käriseb?
Kadakapõõsa all on jänese pesa ja siis
öeldakse, et see on jänese rasv, mis kadakas käriseb, kui teda põletadakse.
Koeru kihelkond
Tüdruk läinud targa juurde, et poiss teda
armastaks. Tark õpetanud võtta jänese
mustust ja vanakuu neljapäeva õhtu minna teeristile. Visata jalge vahelt läbi iga
tuule poole. Iga kord kui visata, öelda:
Immukakku, armukakku, läbi reide reinukakku.
Karja kihelkond
(www.folklore.ee/rehepapp)

FOTO: AIVO TAMM

| PÄ R I M U S |

Jänesepabulate asjakohane kuju ärgitab otsima neile rakendust rahvameditsiinis. Inimese
silma alla satub tavaliselt nn teisene väljaheide, esmane toite- ja vitamiinirikas kõhusaadus
pistetakse kohemaid uuesti nahka

Mitmel pool, näiteks Saaremaal,
on litujänese nimetust kasutatud
emase halljänese kohta.
Ei tule siiski arvata, nagu märgiksid säärased rahvapärased nimetused
nagu pajuhall, täisletu jne justnimelt
liike süstemaatilises mõttes. Nii on ka
teise tähtsa jahilooma rebasega: kuigi
liik on üks, määratakse nii karvastiku
värvuse kui ka elupaigaeelistuse järgi
eri „seltse”.
Üks jäneste olulisemaid omadusi on
kiire paljunemine. Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi pärimusteadete järgi võib öelda, et meie
rahvausus on pilt jänesest märksa
tõelähedasem kui Lääne-Euroopa
rahvastel. Neil on jänestele omistatud
võimet järglasi saada paaritamata,
sugu vahetada, poegi sünnitada
ühtaegu tiine olles [4]. Nüüdseks
on bioloogid jõudnud veendumusele, et viimati öeldus on tõetera
sees [1]. Juba antiigist on teada, et
jänest on seostatud armastusjumalanna Veenusega ning tema liha on
tarvitatud afrodisiaakumi ehk armurohuna. Mõnede religioonide sätted
panid jäneseliha söömise erootilise
toime pärast koguni keelu alla [4].
Asjaolu, et jänes on vegetatsioonihaldjate hulka kuuluva viljavaimu
esinemiskujusid, aitab selgitada lihavõttejänese rolli kalendrikombesti-
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kus. Eestimaal sai see olevus tuttavaks
pühadekaartidel kujutatuna läinud
sajandi alguses. Inimesesarnaseks
muudetuna ehk antropomorfiseerituna kannab lihavõttejänes põlvpükse
ja käib püsti nagu inimene; tema
ülesanne on tuua pühademunad,
rituaalne elusümbol.
Kagu-Eesti rahvapärimuses tähendab jänese huikamine peatseid
pulmi. Teisal on metsast õue tulnud jänest peetud endeloomaks: see
tähendas, et peres sünnivad kaksikud
lapsed. Ilmselt kultuurilaenuna läänest on tuntud võrdlust tiirase meesterahva kohta: „nagu märtsijänes”.
Kevadtalvisele lumele tallatud jäneseradade kohta öeldi, et jänes teeb
ühe ööga rohkem jälgi kui varsaga
hobune kogu suvel. Pesakondi on
nimetatud poegade sündimise aja
järgi: märtsis-aprillis enne lumelagunemist sünnivad hangepojad,
kulupojad on maikuus, rohu- või
heinapojad sünnivad juunis-juulis heinateo aegu ning rukkipojad
rukki õitsemise aegu jaanipäeva eel
või rukkilõikuse aegu augustis. Siit ei
või siiski teha järeldust, nagu arvataks, et emasloom poegib aastas lausa
mitu korda. Ometi leidub üks huvitav kirjapanek jänese indlemisest
kohe poegimise järel. Hiiumaalt Reigi
kihelkonnast saadetud teate põhjal
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I623I
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„jänes üle kolme päeva oma lapsi ei
imeta, annab lastele käpaga pähe ja
ütleb: „Minge otsige nüüd ise omale
toitu, mina lähen pulma.””
Tavaliselt aga pöördub jutukese
mõte teisale: „Ühel emajänesel oli
palju poegi. Kord käskis ema oma
poegil silmi näidata. Pojad vaatasid
kõik pungis silmil emale otsa: „Oo,
teil on sama suured silmad kui mul,
võite isegi omale toitu muretseda.”
Sest ajast on jänestel suured silmad,

Jäneseviga. Rahvakeeli nimetatakse
lapse kaasasündinud ülahuulelõhet
jänesemokaks. Arvati, et lapseootel
ema on „jänesest ehmatanud”, jänest
naernud, piinanud või tema surmamist
vaadanud. „Jäneseveaks” või „jänesetõveks” on nimetatud ka kõõrd
silmsust. Ka võivat jäneseveaga lapsel
olla magades silmad lahti – see seos viitab uskumusele, et jänesed magavad
lahtiste silmadega. Haruldane, kuid

KAART: HAAPSALU JA LÄÄNEMAA MUUSEUMID / WWW.MUIS.EE

„Häid munade pühi soowin teile kõigile kes mind tunnevad teie perekondas. wana madrus
Awesson. 1905.”

nenud pärimusele, mis teadaolevalt
ulatub Hispaania ja Gruusiani välja.
Tekstinäitena on siinkohal toodud
üks täpsustatud topograafiaga variant
1936. aastast.
„Miks jänesel mokk lõhki? – Kui
karu on lasknud Lasnamäest alla ja
jäi ilma sabata, naernud selle üle
vana aavikuisand – jänes, ja veel
nii, et kohe moka lõhki. Sellest ajast
peale ongi kõikidel jänestel kui sellel
esimese järeltulijatel mokad lõhki”
(Viru-Jaagupi).
Rahvusvahelise levikuga muinasjutus (tüübinumber 70) otsustavad
jänesed ära rännata põhjusel, et keegi
neid ei karda, ent loobuvad kavatsusest, kui konnad neid kartes hirmuga vette sööstavad. Etioloogiline
lõpp – jänes naerab seepeale oma
moka lõhki – on eesti variantides esil
rohkem kui mujal. Eesti teisendites
on jänese eest kabuhirmus põgenejaks enamasti lambakari; konnade
versioon on enam omane lõunaeesti
traditsioonis. Leidub veelgi põhjendusi: jänes naeris jumalat; peremees
seob hobuse saba sõlme, hunt haarab teda sabast ja jääb rippuma, jänes
naerab seda nähes moka lõhki; siil ja
jänes jooksevad kartulivagude vahel
võidu, jänes jookseb moka lõhki.
Järgmise jutuvariandi on M. J. Eiseni
rahvaluulekogusse 1913. aastal saatnud Gustav Vilberg (Vilbaste).
„Kuidas jänes lõhkise moka sai.
Siil ja jänes leppinud kokku võidu
jooksta, et näha, kumb neist kiiremini jookseb. Siil mänginud aga
oma naisega kokku. Kui jänes teisele poole põldu jõudnud, hüüdnud
siili teinepool: „Ma ammu juba siin!”
Jänes ruttu tagasi. Aga sääl hüüdnud
siil ise: „Ma ammu juba siin!” Jänes
naernud nii hullupööra, et moka
lõhki naernud” (Harju-Jaani).
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poegist ei hooli nad sugugi” (Ambla).
Sama jutusüžee (tüübinumbriga 72*)
on tuntud leedulastel, soomlastel ja
laplastel, kaugematest rahvastest on
loomajutukataloogis sellega esindatud iirlased ja kreeklased [6].
Kuidas jänes lõhkise moka sai? Seegi
tekke- ja seletusmuistendilise lõpuga
loomajutt pole Eestis ainulaadne,
vaid tugineb Euroopa rahvaste seas
juba kauges minevikus välja kuju-
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Sajanditagused lihavõttekaardid torkavad silma ohjeldamatu fantaasiarikkusega, jänes ja muud viljakusesümbolid on tihtipeale võtnud
inimnäo. Kaardid (vasakult) 1906., 1905. ja 1910. aastast

huvitav on teade valgejänese tava
kohta oma jälgi segada, ülekantuna
inimesele: „Jäneseveaga inimene läheb
ja tuleb täpselt oma jälgi mööda, juhul
kui ta jälgedelt ära läheb, siis ta kaotab
tee” (Jämaja, 1977).
Jänesevigadele loodeti abi saada
jänesekarvadega suitsutamisest.
Soojendav jänesenahk aitas leevendada
seljavalu. Valgejänese käpaga määriti
veesaapaid, saba anti lastele mängida.

Angooraküüliku villast kootud salli
peeti lastele ebasoovitavaks, kardeti, et
peened lahtised udemed kandjale suhu
sattudes makku kinni jäävad.
Maagiliste ravivahendite mõttes
on jänes Lääne-Euroopas märksa
olulisem kui läänemeresoome rahvastel. Loend eri toimega kehaosadest ja siseelunditest on üsna pikk:
nahk, karvad, silmad, kõrvad, käpad,
kintsud, saba, väljaheited, liha, rasv,

Kuidas ravida külmtõbe?
Külmtõbi tuli minule ehmatusest. Kevadel oli vesi kraavidesse uuristanud augud ja meie olime
kolmekesi ree pial ja niikui see hobune hüppas, olime meie kraavis. Sain kaks versta edasi minna, kui külmtõbi tuli piale. Siis oli mul 20 versta sõita. Keerasin sialt ülesse ja õhtaks tulin koju
tagasi see 20 versta. Sain koju, siis tuli teistkorda veel piale seesama õhta. Raputas nii kangesti,
et kondid värisesid ja külm tahtis ära võtta. Siis raputas mind kolm kuud, siis oli iga päev ükskord. Siis kui külm raputamast ära jäi, siis tuli kange palav ja nii pidi veel üks paar tundi voodis
olema. Kui see juhtus, olin kümme aastat vana. Siis hakkasid külanaised vaatamas käima ja rohtu õpetama. Mind pandi tagaspidi rehetoa ahju ja siis tehti tulelõke ahjusuu piale ette. Ema oli
juures, vits käes ja ütles külmatõbele, et kui sa ära ei lähe, siis põletan su ära. Siis tuli teine naine
ja õpetas konnakudu salaja sisse anda. Üks õpetas jälle ämblikuvõrku võileivaga sisse anda.
See ei aidand, siis kästi salaja jäneksekust sisse anda. Jänes kusi lume piale ja see lumi korjati,
sulatati ja anti mulle salaja. Ega minule ei öeldud, mis mulle anti, ainult pärast sain kuulda.
Nende rohtudega jahiti kolm kuud. Siis ükskord hakkas hommiku külmtõbi jälle piale ja ma hakkasin parajasti minema rehetoa vommile. Ema hakkas vitsaga alt andma mööda külge, ise ikka
ähvardades: „Ma tahan sulle anda” ja „Ma tahan sulle anda!” Ma hakkasin nutma ja ütlesin, et
ma pole midagi teinud, aga ema suges ikka edasi, valusasti ta just ei löönud. See vits, millega
ema peksis, oli toodud mõisarohuaast, lepapuu, veerand tolli lai, õhuke, mitte ümmargune.
Seda nimetati emalepp. Siis läksin vommile ja jäin magama ja sain terveks. Kahe aasta pärast
näitas õde aidast seda vitsa ja ütles, et see oli see tohter, kes tegi sinu külmasttõbest terveks.
Koeru kihelkond
(www.folklore.ee/rehepapp)
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veri, aju, süda, kops, maks, magu,
põrn, sapp ja suguelundid [4].
Vaimolendina on jänes seotud nõidade ning kuradiga ja aegade jooksul ka ise demoniseerunud. Nii
mitmetahulise usundilise kuvandiga
on eesti folklooris veel vaid hunt.
Usundiuurija Ülo Valk on jänest
pidanud ainsaks tõeliselt deemonlikuks metsloomaks eesti rahvausus
ning osutab laenusuundadele:
„Antiikmütoloogias on jänes ühenduses Veenuse, Diana ja Bacchusega,
kes hiljem demoniseerusid ja kuradiga ühte sulasid. Juba varase keskaja rahvausus võtavad nõiad tihti
jänese kuju. Uskumus jäi hiljemgi
Euroopa folklooris püsima” [7].
Öeldu annab selgitust, miks jänese
nägemist veel 20. sajandil halvaks
endeks peeti. Eriti kui oldi kuhugi
teel, tähendas see äpardust, õnnetust, kalaleminejale saagist ilmajäämist, laadalisele kehva müügiedu.
„Läksime isaga põrsaid viima.
Jänes tuleb ja kükitab maha. Isa sunnib hobust, et saame enne mööda,
kui jänes jõuab üle tee joosta. Teise
mehe teelt jooksiski jänes üle.
Tema hobune jäi haigeks ja surigi”
(Simuna, 1986). Leidub ka mööndus: kui jänes läheb vasakult paremale poole, pole siiski halba karta.
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I625I

17

Kristuse taevasseminemine on ärgitanud vallatuid võrdlusi: lihavõttekaart 1915. aastast. Vaid
tosin aastat varem oli esimene inimest kandev lennuk omal jõul õhku tõusnud (paremal pildil)

Jänest ei tohtinud õige nimega nimetada nagu teisigi metsloomi. Näiteks
kalavõrkude juures tuli jänesest rääkida mõistu, et kala ei põgeneks nagu
jänes, samuti söögilauas, sest jänesed
sööksid orase: „Rukkipõllu söövad
jänesed nii puhtaks, et seal lõikust
loota ei ole” (Tarvastu).
Eufemismid ehk peitenimed on
nagu märksõnad, mille kaudu tulevad
esile loomale iseloomulikud jooned:
pikk-kõrv, pikakõrvaline, pikakõrvamees,
naatkõrv, nahkkõrv, kikk-kõrv, kiki-letu,
nahksarv, viledajala-mees, jooksik, kargaja, kepsjalg, kedujalg, kontjalg (läänesaartel), kootjalg, kööberjalg, kööpjalg,
köök, kömbus, kükkaja, kintspüks, panterküüs, lõhkise-moka-mees. Nimetused,
nagu jänku, jänts, jäits (Lääne-Eesti),
jannike, jaanikene on tuttavad lastekeeles. Öeldud on ka lihtsalt metsaloom, metsa hall (sama hundi kohta),
karvane lind, oksanärija, kasukanahk,
argpüks. Kõige levinumad paralleelnimetused on haavikuemand ja haavikuisand. Võrreldes ohtlike kiskjate
karu ja hundi või halvaendelise rongaga on jänesel austavaid meelitusnimesid märksa vähem: haavasaks,
nurmekuningas, vana rehepapp.
Vanakurja ilmumiskujudest on jänes
meil metsloomade seas kõige sagedasem. Kummalisi seiku on jutustatud aasta kõige suuremate pühadega
seoses varitsusjahist.
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„Vana-aasta ja jõululaupa õhta
ikki käidi kirikus. Väike-Maarja
kiriku ümber oli siis kõik põllumaa
olnud. Ja siis mees oli võtnud püssi
ja läind seal veel jänest laskma. Oli
tuld tohutusuur jänes ja tema oli
seda last, ja jänes ei old väljagi teind,
pööras teise külje. Siis see mees oli
pand sealt tulema” (Väike-Maarja,
1979).
Teistes samalaadsetes hoiatus
muistendites tulistab kütt söödale
tulnud jänest, kuid see kas ei liigu paigastki, jookseb varitseja poole, kasvab
kogult hirmsuureks või kipub koguni
kallale. Nii võib kütt eluks ajaks jahilkäimisest loobuda, raskelt haigeks
jääda või isegi elu kaotada, nagu on
ka saksa rahvapärimuses [4].
Üsna levinud on muistenditüüp „Jänes poomisproovi juures”.
Ümberkaudu on see tuntud soomlastel, leedulastel, taanlastel, ungarlastel, brittidel, venelastel, karjalastel
ja islandlastel [7].
„Võhma poole seda teed minna,
siis seal Suure-Jaani piiri peal on
Pahajänese kõrts. Mehed tulid kõrtsist välja, et teeme proovi. Üks ütles:
„Ma hakkan ennast pooma, te siis
päästke mind ära.” Tallinn–Viljandi
maantee ääres on see kõrts praegugi,
seal see lugu oli. Mehed tulnud kõik
kõrtsist välja vaatama ja must jänes
jooksnud sealt kuskilt läbi. Ja hakkasid teda taga ajama ja jätsid mehe
üksi sinna. Kui tagasi tulid, oli see
juba üles poonud. Sellest tuli see
nimi selle kõrtsile ja on kaardi peal
ka Pahajänese” (Pilistvere, 1993).
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Sündmus ise jääb neis lugudes
enamasti teoorjuse aega, nimetatud
on veelgi konkreetseid paiku: Lehmja
mõisa karjamaa, Kassinurme rehi,
Pädaste mõisa rehi jm. Jänes võib
olla suur, hall, valge kui lumi, aga ka
musta värvi või kolme jalaga, nagu
mütoloogilisele tegelasele tunnuslik.
Kokkuvõtteks võib öelda, et meie
tänapäevased teadmised jänesest
pole kiita. Mütoloogilise maailmapildi „ennemuistne elajakene” on
rahva mälust kadumas, kuid mõndagi sellest aitab hoida trükisõna.
Inimese suhtumine jänesesse on
aina enesekesksem, käivad ju stereotüüpsed ütlused nagu „jänes põues
(püksis, taskus)” ikka inimese kohta.
Metsas ja nurmel ringi kalpsava pikakõrvalise kedujala elust teame liiga
vähe. ■
1. Kirk, Anne 2014. Kas tunneme jäneseid? – Eesti
Loodus 65 (2): 72–79.
2. Martinelli, Dario 2005. Sissejuhatus antropoloogilisse semiootikasse. Inimeste ja teiste loomade
vahelise suhte semiootiline käsitlus. – Acta
Semiotica Estica II. Tartu: 135–152.
3. Peterson, Aleksei; Proodel, Mall 1968.
Jahipidamisest ning metsloomadest Eestis etnograafi ja folkloristi pilguga, 4. – Eesti Loodus 19
(6): 340–345.
4. Riegler, Richard 1930/1931. Hase. – Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens III. Berlin und
Leipzig: 1504–1526.
5. Saareste, Andrus 1958. Eesti keele mõisteline
sõnaraamat I. Stockholm: 797.
6. Uther, Hans-Jörg 2004. The Types of
International Folktales. A Classicifation and
Bibliography I. FFC 285. Helsinki.
7. Valk, Ülo 1998. Allilma isand: kuradi ilmumiskujud eesti rahvausus. Eesti Rahva Muuseumi
sari 1. Tartu: 124–130.
8. Wiedemann, Ferdinand Johann 1973. Eestisaksa sõnaraamat. 4. tr. Tallinn: 490; 506.
Mall Hiiemäe (1937) on loodushuviline folklorist.
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Mida toob uus aasta poollooduslike
koosluste hooldajatele?
Kaidi Jakobson, põllumajandusministeeriumi maaelu arengu
osakonna peaspetsialist

T

ulevast aastast rakendub uus Eesti
maaelu arengukava aastani 2020,
see toob kaasa uued tingimused
poollooduslike koosluste hooldamisel.
Uue rahastusperioodi tarbeks toetustingimusi üle vaadates selgus, et
mitmel pool ei taga senised hooldusnõuded nende alade säilimist pikemas
perspektiivis. Enim levinud probleem
on alade alakarjatatus. Sellest on tingitud mitmed muudatused.
Rannaalasid ja loopealseid võib niitmise teel majandada vaid keskkonnaameti loal. Praegu on valik niitmise
või karjatamise vahel toetuse taotleja
otsustada, kuid toetuse nimel on niidetud ka alasid, mida tegelikult ei ole
mõistlik majandada niitmise teel: alad
on kivised või kaetud väikeste kadakatega. Edaspidi hindab keskkonnaamet,
kas ala on selline, mida saab niita.

Rannaalade karjatajad peavad
arvestama, et karjatamist tuleb alustada maikuu jooksul. Väga suur osa
rannaaladest kipub roostuma. Kui
karjatamine jäetakse hilisele ajale, on
roog puitunud ja loomad seda meelsasti ei söö.
Karjatamise tulemus peab olema
selline, et visuaalselt on loomade viibimine ja toitumine tuvastatav kogu
alal, sealjuures peab pool alast olema
madalaks söödud.
Niitmistööde, s.o niitmise ja niite
kokkukogumise tähtaeg muutub varasemaks: praegu on tähtaeg 1. oktoober, uuest aastast aga 1. september.
Muutuvad ka toetussummad.
Seni on olnud vaid kaks eraldi toetusmäära, nimelt puisniitude ja
muude niitude jaoks, ent edaspidi
antakse toetust majandamisvõtte

Kas võiks rahul olla tänavuse
metsamarjasaagiga?
Taimi Paal, EMÜmetsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent

M
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etsamarjasaagiga polnud sel
suvel põhjust kiidelda. See
vähenegi, mis oli, jaotus mööda
Eestimaa metsi väga ebaühtlaselt.
Eelmine pehme talv polnud metsamarjadele parim. Novembris olid
mõned külmad päevad ja siis saabus
soe detsember. Jõululaupäeval niideti
veel mõnes kohas muru. Jaanuaris
tuli talv ja siis vaheldusid sulad jälle
külmadega. Selline ilm on paljudele
taimedele väga ohtlik, kuna häirib

õies tolmukate arengut ja pungad
kipuvad soojaga paisuma.
Kevadel õitsesid paljud metsamarjad
rikkalikult, kuid marju moodustus vähe.
Mustikasaak oli enamasti kesine, ometi
oli mõningates kohtades mere ligiduses
ja ka saartel marju keskmiselt. Üldiselt
võib öelda, et mustikasaak oli vilets.
Kultuurmustikaid kasvatavad
talunikud jäid samuti saagita, kuna
õiepungade kahjustus oli nii tugev, et
midagi sellist ei ole nähtud selle aja
jooksul, mil Eestis on kultuurmustikaid kasvatatud.
Hästi ei läinud ka sinikal, pohlal ja
jõhvikal. Kevadine ülirikkalik õitsemine ennustas väga head saaki, ometi
jäi marjasaak kesiseks. Jõhvikamarjad
jäid väga väikeseks, kuigi marjade valmimise ajal oli ilm suurepärane. On
tõestatud, et halva tolmlemise järel
on marjades vähe seemneid ja seega
jäävad marjad väikeseks.
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järgi: on eraldi toetussummad niitmiseks ja karjatamiseks. Peale selle
saab taotleda ühtset pindalatoetust,
kui ala vastab toetuse tingimustele.
Need, kellel on kehtiv kohustus hooldada poollooduslikke kooslusi, saavad kohustusperioodi lõpuni jätkata
vanade reeglite kohaselt. Sealjuures
saavad nad toetust kehtivate määrade
alusel. Nende alade puhul, mis on abikõlblikud uue perioodi toetuse raames,
on võimalik asendada senine kohustus
uue toetuse kohustusega.
Uue perioodi Eesti maaelu arengukava eelnõuga saab tutvuda põllumajandusministeeriumi kodulehe
kaudu: www.agri.ee/et/eesmargidtegevused/eesti-maaelu-arengukavamak-2014-2020 ■
Metsmaasikaid ja vaarikaid oli samuti
vähem kui muidu. Vaarikas vajab tõhusat tolmeldamist, muidu moodustuvad
vaid mõne osaviljaga marjad, mida on
raske korjata. Juunis, kui vaarikas õitses, oli nii jahe, et ühe mesiniku sõnul
oli kuus vaid neli-viis normaalset mesilaste lennupäeva. Mõned mesilaspered
hakkasid isegi nälga jääma.
Murakat oli osas rabades keskmiselt, osas vaid mõned marjad. Eelmine
aasta oli erakordne muraka-aasta. Ju
siis võttis murakas aastakese puhkust.
See-eest rõõmustas pihlakas oma
sõpru sellise saagiga, mida näeb kord
10–15 aasta jooksul. Marjadest saavad poole talveni rõõmu tunda leevikesed, varblased, siidisabad ja muud
sulelised ja ka karvased, näiteks karu.
Pihlakat peaksime rohkem au sees
pidama ja temast mitmesuguseid hoidiseid tegema. Selle aasta moosihitt
on pihlakamoos, millele lisatakse
paras sorts konjakit. Uskuge, moos
tuleb väga hea!
Soovime metsamarjadele lumerikast ja püsivate miinuskraadidega
talve, küll siis järgmisel suvel ka mets
meid marjadega rõõmustab. ■
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I627I
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Purtse jõgi ja reostus:
üheskoos juba
üheksakümmend aastat
Mait Sepp, Liina Roosimägi

Purtse jõge Ida-Virumaal on pikka aega peetud Eesti kõige reostatumaks jõeks.
Viimase kümmekonna aastaga on veekogu seisund muutunud paremaks, kuid
probleemid ei ole kadunud.

Purtse seisund halvenes väga järsult
pärast Kiviõli õlitööstusettevõtte rajamist. 1920. aastate keskel asutati Saksa
kapitali toel aktsiaselts Kiviõli, mis ehitas oma õlitehase Erra jõe lähedale.
Kiviõli tehased läksid käiku 1930. aastal. Lühikest aega, 1931–1941, töötas Kohtlas ka Briti kompanii New
Consolidated Gold Fields Ltd õlivabrik.
Toonase puuduliku äri- ja keskkonnaeetika järgi läks kõik see, mis raha
tegemiseks ei kõlvanud, lihtsalt üle aia.
Tahked jäätmed ehk poolkoks kuhjati
mägedeks, tootmise käigus reostunud
vesi ja ülejäänud vedel kraam voolas
kraavide kaudu jõkke.
20
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V

äga keeruline on öelda, millal
täpselt Purtse jõgi ning tema
lisajõed Erra ja Kohtla õlitehaste
saaste tõttu reostusid. 1924. aasta detsembris alustas tööd ettevõte „Riigi
Põlevkivitööstus” esimene eksperimentaalne õlitehas Kohtla-Järvel.
Jäägu tööstusajaloolaste uurida, mismoodi see õlitehas oma vedelatest
jäätmetest lahti sai, kuid tinglikult
võime 1924. aastat pidada Purtse jõe
reostamise algusaastaks. Tinglikult sellepärast, et esialgu ei olnud KohtlaJärve tehaste mõju jõele kuigi suur,
sest veel 1936. aasta septembris on
Postimehes ilmunud uudis, et Püssi
jões (ilmselt on mõeldud Kohtla jõge)
elab hulgaliselt vähke, kellel on küll
kehv õlimaitse küljes [19].

¥ 1. Ida-Virumaa maastiku teevad eriomaseks keemiatööstuste jääkidest kõrgunud mäed
ning tehaste tossavad kortnad, paraku ka vabrikutest aegade jooksul loodusesse pääsenud
reostus. Pildil avaneb vaade Kiviõli poolkoksimäelt

Juba 1932. aastal esitas riigikogu
liige Gustav Lorenz vabariigi valitsusele arupärimise selle kohta, miks
aktsiaseltsi Kiviõli vabrik reostab
Purtse jõge [22]. Autoritel on raske
öelda, miks võeti sihikule just Kiviõli,
ehkki Kohtla-Järve tehased ja Kohtla
õlivabrik lasid samuti oma vedelad
jäägid jõkke. Võimalik, et Kiviõlist tuli
ka tegelikult rohkem mürgist saastet. Ühtlasi võib põhjus olla selles, et
Kiviõlis toodeti põlevkivist peamiselt
bensiini. Seevastu näiteks Eesti riigile
kuulunud Kohtla-Järve tehaste too-
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tevalik oli väga lai: alates bensiinist ja
immutusõlidest kuni putukamürgini
[21]. Seega jäi vähem järele vedelaid
jäätmeid, mida jõkke lasta.
Kiviõli vabrikust toona jõkke voolanu paistab tänini Erra jõe kallastel iseloomuliku pigikihina (¥ 5).
See on iseäranis hästi nähtav Uhaku
karstialal. Geoloog Karl Orviku on
1940. aastal Uhaku kohta kirjutanud, et õlitehase „jättevesi” on kauni
ja omapärase loodusobjekti täielikult
saastanud [12]. Muide, olukord oli
tõesti nii jube, et 1940. aasta suvel
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¥ 2. Kiviõlis ja Kohtla-Järvel asuvatest tehastest jõudis reostus Erra ja Kohtla jõe kaudu Purtsesse. Lühikest aega, 1931–1941, tegutses ka Briti
kompanii õlivabrik, kes samuti laskis reovee allavoolu

Reostus tõi kaasa sotsiaalse draama.
Purtse oli omal ajal üks Eesti tähtsamaid lõhejõgesid, kust 1929. aastal püüti vähemalt 523 lõhet [10].
Lõhe oli kallis delikatess, mille eest
1939. aastal maksti Tallinnas väga
kõrget hinda: kilo eest 3 krooni 50
senti. Näiteks on 1939. aasta suvest
teada uudis, kus kalur tõmbas Aa
rannas kahe päevaga välja nii palju
lõhet, et saagi väärtuseks arvati olevat 710 krooni [4] – toona töölise
kümne kuu palk.
Kõrgetele lõhehindadele tugines
ka Purtse kandi kalurite äriplaan.
Nad olid püügivahenditesse paigutanud väga palju raha ja 1930. aastatel
pankadelt kokku laenanud kopsaka
summa. Mõnigi peremees oli võlgu
saanud tuhat ja enamgi krooni,
kokku liidetuna ulatusid sadakonna
pere võlad koos protsentidega umbes
50 000 kroonini [17]. See oli tol ajal
ülimalt suur summa.
Kuna lõhe enam Purtse jõkke
ega lähedasse rannikumerre tulla ei
tahtnud, tekkisid laenude tasumisega
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avaldati ajalehes Virumaa Teataja
uudis: Erras kukkus vasikas jõkke
ja kardetakse, et loom ei jää elama,
„kuna kanged keemilised ollused on
rikkunud nahka, samuti ei saa vasikat
enam kuidagi puhtaks pesta” [26].

¥ 3. Purtse on olnud üks Eesti rikkalikumaid lõhejõgesid. Ent see rikkus hakkas hääbuma
üsna kohe, kui piirkonnas hakati agaramalt tegelema õlitööstusega

raskused ning mitme kalamehe vara
läks haamri alla.
Abi lootuses pöördusid kalurid ka
riigi poole. Siin tuleb aga arvestada,
et Eesti riik polnud nii ulatusliku
reostusprobleemiga varem kokku
puutunud. Õigupoolest võib Purtse
ja Velise jõe reostamise juhtumeid
[25] pidada üheks ajendiks, mis pani
Eestis liikuma mõtted, kuidas saastamist vähendada ja kahjutegijaid trahvida. Velise jõge reostas Järvakandi
klaasitehas.
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Igatahes saatis kalanduskoda
1937. aasta kevadel kohale eksperdid, kes leidsid, et jõe reostuse tõttu
on kohalikud kalamehed saanud
kahju kolm miljonit senti. Tartu ülikooli tervishoiuinstituudi andmetel
olevat 0,1% jõeveest tõesti rikutud:
„seega on Purtse jõe wesi praegu
täielikult kõlbmata” [6]. Kalamehed
püüdsid Kiviõli vabrikut kohtusse
kaevata, nõutada neilt 35 000 krooni
[7], kuid neil ei jätkunud selle jaoks
raha [8].
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I629I
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¥ 4. Veel mõned aastad tagasi avanes Kohtla-Järve poolkoksimäe jalamil selline vaatepilt:
pruunikas vesi on väga fenoolirikas

rite võlakoormust umbes poole peale
[16]. Siiski, mõni aeg hiljem, pärast
1940. aasta juuni riigipööret tuli
majandusministeeriumil esimeste
probleemide hulgas võtta käsile Purtse
kalurite võlakoorem, mille uus võim
täielikult kustutas [16]. Seega, kuigi
tavaliselt peetakse Purtse jõe reostusprobleeme nõukogudeaegseks jäänukiks, ulatub see temaatika hoopis
kaugemasse minevikku.
Purtse jõel on olnud kolm reostusallikat.
Esiteks, pikka aega lasti tehastest kõik
ülejäägid lihtsalt jõkke. Peale selle tuli
tehastes aeg-ajalt ette õnnetusi, rikkeid, tulekahjusid jm. Näiteks Teise
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Uuesti üritati 1938. aasta kevadel,
kui sadakond Purtse kalurit esitas
põllutööministeeriumi kaudu õlitööstusettevõtetele kahjutaotluse.
Summa oli seekord väiksem, 28 000
krooni, kuid nõue esitati kõigile kolmele Purtse jõe reostajale: nii Kiviõli
ja Kohtla-Järve tehastele kui ka Gold
Fields’ile. Viimane otsustas süüdistusi
põhjalikult uurida ja leidis, et need
on alusetud, kuna „katsetel selgus,
et Purtse jõgi ei sisalda roiskwett üle
lubatud normi” [18].
1938. aastal loodi põllutööministeeriumi, kalanduskoja ja vallavalitsuse esindajast koosnev komisjon,
kes langetas otsuse vähendada kalu-

maailmasõja ajal olid vabrikud kord
Saksa ja siis Nõukogude Liidu lennuväe sihtmärgid. Leekides olid nii kütusevaadid kui ka jõgi.
Ilmselt oleks vaja väga pingsalt
arhiivides töötada, et jõuda jälile, millal ja kuidas juhtusid Kohtla-Järvel
ja Kiviõlis suurrikked. Ent just need
üksikud juhtumid, kus „välja pääsenud” saasteainete kontsentratsioon
tõusis ülikõrgele, hävitasidki jõe kalastiku. Nii mõnelgi Püssi, Lüganuse ja
Purtse elanikul on meeles need kuupäevad, mil hukkunud kalad nende
majaakende alt mööda ulpisid.
Teine reostusallikas olid fuussid.
Põlevkivi kuumutamisel ehk utmisel
hakkab põlevkivi orgaaniline osa lagunema ja eralduvad õliaurud. Aurud
jahutatakse ja tekib nn põlevkivi toor
õli. Sellest omakorda setitatakse välja
jääkained: tekib tuha, tolmu, vee ja õli
segu, mida keemiatööstuses nimetatakse fuussiks (pigijäätmed) [5]. Peale
õlikokteili, mida keskkonnakaitsjad
üldistavalt nimetavad „naftasaadusteks”, sisaldavad fuussid ohtralt äärmiselt ohtlikke fenoole.
Arvestuslikult on aegade jooksul
Kohtla-Järve poolkoksimäele fuussidega jõudnud umbes 22 400 tonni
fenoole [3]. Kui võtame ühe raudteevaguni kandevõimeks 65 tonni,
on sellise fenoolikoguse veoks tarvis
lausa 345 vagunit. Maailma kaubavoogude taustal on see tühine kogus.
Ent tuleb pidada silmas, et sisse sööduna on 1–10 grammi fenooli mõju
täiskasvanule surmav ja 0,1 mg
fenooli liitri vee kohta toimib kaladele närvimürgina.

¥ 5. Uhaku karstialalt läbi voolava Erra jõe kallastel leidub peaaegu igal sammul pigiseid jäätmeid: need kandusid siia jõeveega Kiviõli
õlitootmisvabrikust
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¥ 7. Reostust on ohtralt saanud ka Soome laht, kuhu Purtse jõgi suubub. Näiteks 1960.
aastate teises pooles kanti põlevkivitööstuse heitveega jõkke ja sedamööda Soome lahte
umbes 15 tonni õli ja tõrva ning 4 tonni freoone ööpäevas [27]. Pildil Purtse jõe suue

suunati vee ülejääk biopuhastisse.
Paraku erines tegelikkus teooriast
üsna tugevasti. Puhastusseadmetesse
juhitud fenoolirikas liigvesi kippus
seal hävitama kogu puhastavat mikroelustikku ning suurte vihmasadudega valgus reostunud vesi lihtsalt
üle piirdetammide ja voolas jõkke.
Seire näitas olukorra tõsidust. 1960.
aastate teisel poolel alustati Purtse
jõe enam-vähem regulaarset seiret:
FOTO: JOHANNA RANNULA

Õlitööstuse sünniaegadel lasti
pigijäätmed lihtsalt loodusesse, hiljem ladestati neid poolkoksimägede
vahele kaevatud basseinidesse.
Muidugi polnud need kuigi veekindlad rajatised, seetõttu imbus mürgine
vedelik poolkoksist läbi või voolas
tugevate vihmasadude järel üle piirdetammide ja jõudis jõkke.
Kolmas allikas on olnud värske
poolkoks. Põlevkivi utmise tahked
jäätmed on koks, mida Eestis on ajaloolistel põhjustel hakatud nimetama
poolkoksiks. Peamiselt koosneb see
lubjakivist, lubjakivi kuumutamisest tekkinud kaltsiumiühenditest ja
põlevkivist kasutamata jäänud orgaanilisest materjalist. See sisaldab samuti
võrdlemisi suures koguses fenoole,
seepärast on värske poolkoks keskkonnale väga ohtlik [5, 3].
Varasematel kümnenditel kuhjati
koks köisraudteed kasutades teravaharjalisteks mägedeks. Värske poolkoks valati mäetipus vagonettidest
välja ning uhati veega nõlvast alla.
Veega kokku saades käivitus koksis
suur hulk keemilisi reaktsioone, vesi
rikastus fenoolide, jääkõlide ja paljude teiste keskkonnaohtlike ühenditega. Teoorias suunati see saastunud
vesi tagasi ringlusesse ehk pumbati
uuesti poolkoksi laialiuhtmiseks
mäeharjale. Alates 1957. aastast

FOTO: RANDEL KREITSBERG
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¥ 6. Tänapäeval ei tohiks õlitehastest ja poolkoksimägedest reostus jõkke sattuda. Ent
varasemate aasakümnete vältel loodusesse ladestunud nn pärandsaastega on meil tegemist
veel pikka aega

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

jõe seisund oli siis lausa katastroofiline. Reostusnäitajad kajastasid
kunagise kauni lõhejõe õõvastavat
seisundit. Ühel esimestest mõõtmiskordadest, 13. märtsil 1966, saadi
naftasaaduste sisalduseks 15 600 µg/l
[2]. Sellise koostisega vedelikku ei
kõlba küll otse bensiinipaaki valada,
kuid veeks on seda raske nimetada.
Tallinna tehnikaülikooli kunagine professor Harald-Adam Velner
(1923–2012), kes koos kaastöötajatega uuris ligi pool sajandit muu
hulgas Purtse jõe probleeme, on
1972. aastal kirjutanud [27], et
põlevkivitööstuse heitveega kandus
toona jõkke ja sealt Soome lahte
keskmiselt 15 tonni õli ja tõrva ning
4 tonni fenoole ööpäevas.
1985. aastal oli olukord mõnevõrra leebem. Toona juunis tehtud uuringute järgi juhiti fenoole
Kohtla jõkke 1580 kg ööpäevas;
suurim fenoolisisaldus oli Kohtla
jões 42 mg/l ja Purtse jões keskmiselt 4 mg/l [11].
Muide, Nõukogude Liidus kehtisid veekogudele küllaltki ranged
sanitaarnormid, mis pidanuks välistama sellise reostuse tekke. Omaette
küsimus on, kuidas neid ettekirjutusi
täita suudeti ja taheti. Kui keskkonnakaitse nõuded hakkasid tootmist ja
plaane häirima, oli kaotajaks keskkond. Arvatavasti said tehaste juhid
vahel looduse saastamise eest karisNOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I631I
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¥ 8. Tänavu augustikuus toimunud üritusel „PurFest” võttis sõna keskkonnaminister Keit PentusRosimannus, kes andis mõista, et Purtse saab Euroopa Liidu raha toel puhtaks 2018. aastaks

Suund paremuse poole. Purtse jõe seisund paranes oluliselt 21. sajandi esimestel aastatel. Lihtsaim põhjus on
Eesti pingutused Euroopa Liitu astumisel. Ent tegelikult on muutunud
nii mõnigi saastetegur.
24
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Esiteks on õlitööstustehastes muutunud tehnoloogia. Nüüd püütakse
põlevkivist kätte saada ja ära kasutada
võimalikult kogu orgaanika. Seega
satub ohtlikke aineid jäätmete hulka
vähem. Paratamatult tekkivaid fuusse
enam ei ladestata, vaid põletatakse.
Muutunud on ka koksi ladestamise meetod. Koksi ei kuhjata enam
teravatipulisteks mägedeks, vaid
veetakse veoautodega tasase laega
platoole, kus koorem kiiresti buldooseritega laiali lükatakse ja tihedaks
rullitakse. Sel kombel kasutatakse
ära värskes koksis vähese veesisal-
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tada, kuid avalikkuse ette need ebameeldivad vahejuhtumid ei jõudnud.
Alles perestroika ajal, 1987. aastal, ilmus kohalikus rajoonilehes
teade, et rahvakontroll on teinud
Kohtla-Järve põlevkivikombinaadile
trahvi, kuna tehase heitvesi on mitu
aastat järjest reostatud Kohtla jõge.
Summa oli suur: 27 000 rubla [9].
Selle eest oleks toona saanud kolm
uusimat Žiguli sõiduautot. Irooniline
on siinjuures aga asjaolu, et trahvi ei
tehtud mitte otseselt jõe reostamise,
vaid kahju eest, mis saaste oli metsa
majandusele teinud.
1991. aasta riigivõimu muutus
lõi Kirde-Eesti põlevkivitööstust
üsna valusasti. Õlitootmine vähenes ja ühtlasi kahanes reostuse tase
Purtses. 1994. aastal tehtud arvutuste järgi [20] kandus Kohtla-Järve
ja Kiviõli põlevkivikeemia tööstustehastest Soome lahte aastas keskmiselt ligikaudu 550 tonni fenoole,
üle 400 tonni ammooniumi ning ligi
240 tonni tõrva ja õlisid. Tonnidest
ööpäevas olid saanud tonnid aastas,
kuid toksiline oli see vesi endiselt,
vähemasti kaladele.

duse tõttu algavad reaktsioonid,
mille käigus materjal tsementeerub
ja muutub veekindlaks. Seeläbi jäävad koksi pidama veel alles jäänud
kahjulikud ühendid.
Kiviõlis ja Kohtla-Järvel on nüüdseks lõppjärgus ka vanade poolkoksimägede sulgemise projekt. Selle
käigus on aastakümnetega järvedesse kogunenud fuussid põletatud,
poolkoksimägede nõlvad tasandatud
ja kaetud vett läbilaskmatu materjali
ning pinnasega ja haljastatud. Nende
tööde tulemusel peaks lamedateks
küngasteks kujundatud poolkoksikuhjatised tõkestama sinna varasematel kümnenditel veetud saaste [24].
Purtse jõe paranemise põhiteguriks võiks aga pidada Ida-Virumaa
õlitootjate muutunud suhtumist.
Ühelt poolt on see loomulik, et
ettevõtted, kes soovivad tegutseda
Euroopa turul, peavad omaks võtma
Euroopa ranged keskkonnanõuded.
Teiselt poolt on aga näiteks aktsiaselts Viru Keemia Grupp Eestis ainulaadne erafirma, kes vabatahtlikult
investeerib keskkonnakaitsesse kümneid miljoneid eurosid. Nii ulatuslike
probleemide lahendamiseks, nagu on
Purtse jõe reostus, ei saagi olla teist
teed, kui kohaliku kogukonna, riigi
ja eriti ettevõtjate tihe koostöö.
Kuna õlitehastest ja poolkoksi
mägedest ei tohiks enam reostust
jõkke jõuda, räägitakse tänapäeval
pigem Purtse jõe pärandsaastest.

¥ 9. Kiviõli poolkoksimägi suleti eelmise aasta alguseks. Jäätmemäe nõlvad kujundati
laugemaks ja kaeti vettpidava kattega, et hoida ära sadevee pääs mäe sisse
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Vastupidi naftast toodetutele on
mõni põlevkiviõli fraktsioon veest
raskem ja nii on aastakümnetega jõepõhja settinud muda ning õlisaaduste
segu sültjas mass. Aktsiaseltsi Maves
[15] hinnangul on seda Purtse valgala jõgede põhjas 32 000 m3. Tegu
pole üüratult suure kogusega, s.o
umbes 440 raudteevagunitäit. Ent
ometi ületab Purtse vee saastekontsentratsioon endiselt norme või on
lubatud piiri lähedal.
Keskkonnateabekeskuse andmetel
oli aastail 2000–2011 naftasaaduste
sisaldus Purtse jõe vees Tallinna–
Narva maanteesilla lävendis keskmiselt umbes 80 µg/l ehk ületas
kaheksa korda Eestis seadusega lubatud kontsentratsiooni. Viimastel aastatel on saastetase üldiselt langenud
ja olnud enamjaolt 20 µg/l, kuid ka
see on kaks korda lubatust kõrgem.
Kui korrutada see näit Purtse
jõe äravooluga, siis on tosina aastaga Soome lahte jõudnud keskmiselt 31 tonni naftasaadusi aastas.
Ühealuselisi fenoole on sama aja
jooksul Purtse jõest läbi voolanud
keskmiselt 798 kg aastas, seega on
kontsentratsiooni suurusjärk 4 µg/l
[23]. See ületab norme neli korda.
Miljonid eurod Purtse heaks. Päeva
korda on kerkinud terav küsimus:
kuidas pärandsaastet tõrjuda? Nimelt
on Eesti võtnud Euroopa Liidu ees
kohustuse tagada, et 2015. aastaks
on meie jõgede ökoloogiline seisund
vähemalt tasemel „hea”. Purtse puhul
on saadud ajapikendust 2021. aastani, mis paraku pole kuigi kauge
tulevik. Keskkonnaministeeriumil
on mingi tegevuskava olemas, sest
Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks on planeeritud kümneid miljoneid eurosid ka Purtse jõe olukorra
parandamiseks [1]. Tänavu augustis Purtses „PurFesti” keskkonnaseminaril esinenud minister Keit
Pentus-Rosimannus andis teada, et
2018. aastaks saab jõgi puhtaks [14]
(¥ 8).
Üldjoontes on kolm võimalust,
mida selle saastega peale hakata.
Esiteks saab loota looduse imelisele
võimele ise puhastuda. Ajapikku
uhutakse reostus jõest välja või maetakse setete alla. Kõrgem saastetase

jääb jõkke aastakümneteks ja toksilisi ühendeid satub ka aineringesse,
kuid nende hulk ei ohusta otseselt
inimesi. Juhul muidugi, kui keegi
ei otsusta hakata toituma eranditult
vaid Purtsest püütud kalast. Kui uut
reostust ei lisandu, on jõgi kahesaja
aasta pärast päris puhas.
Sellise suhtumise positiivne külg
on odavus: see ei lähe Euroopa Liidu
kodanikele, sealhulgas meile sentigi
maksma. Vastupidi aktiivsele sekkumisele ei ohusta see jões juba kujunenud
kalakooslust ega ökosüsteemi. Halb
külg on aga see, et isepuhastumisele
kulub väga palju aega. Seda olukorras,
kus kohalik kogukond, riik ja Euroopa
Liit tahavad kohe midagi ette võtta.
Teine variant on saaste jõe põhjast
lihtsalt välja kaevata. Tänapäeva tehniliste võimaluste korral ei ole ületamatu raskus jõevesi näiteks ajutiselt
torudesse suunata ja samal ajal jõepõhi ning lamm reostusest puhastada. Kallivõitu, kuid konkreetne.
Kolmas võimalus oleks ökotehnoloogiliste võtetega aidata kaasa
looduse isepuhastumisele. Näiteks
saavad mõned bakterid fenoolide
lagundamisega üsna hästi hakkama.
Tartu ülikooli ökoloogia- ja maateaduste instituudis on juba paarkümmend aastat edukalt uuritud, kuidas
looduse imelist isepuhastusvõimet
praktilises elus rakendada. Paraku
peetakse kodumaal keskkonna
tehnoloogilisi võtteid kalliteks ja
aeganõudvateks [13], mistõttu Eesti
teadlaste teadmisi rakendatakse
pigem kaugel piiri taga.
Ent ükskõik, milliseid meetmeid
otsustatakse rakendada, tuleb Purtse
pärandsaastesse suhtuda suurima
ettevaatlikkusega, kaaludes kõikide
sammude tagajärgi.
Kuigi Purtse kohta on avaldatud
kümneid teadustöid [3, 5, 11, 13,
15, 27], tuleb tõdeda, et teame jõest
ja selle reostusest häbematult vähe.
Riigi seireprogrammi raames neli
korda aastas võetavad veeproovid
ei anna isegi kaudset vihjet, kuidas
pärandsaaste toimib, mis asjaoludel
reostustasemed muutuvad või kuidas
kujunevad ohtlikud kontsentratsioonid. Tänapäeval on sage, kas või iga
tunni tagant tehtav seire tehniliselt
lahendatav ja ka mitte üleliia kallis.
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Ent kui kopaga uisapäisa kühveldada, võib tekkida äärmiselt tõsine
oht, et jõe põhjas peituv reostus pääseb liikuma, hukutades kalu, keda on
maksumaksja raha eest Purtse jõkke
asustatud. ■
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Ligikaudu 15 hektari suurune Vesiloo maa jääb Vilsandi saarest põhja poole. Kuigi kadakane ja klibune, on see ometi matkajate meelissihtkohti.
Köitvaks teeb rännaku võimalus pääseda saarele jalgsi läbi madala vee

Vesiloole mine või jala
Indrek Rohtmets

Vesiloo maa on saar Vilsandi põhjarannikul. Praegu veel saar, aga õige pea juba
poolsaar, sest maa kerkib kaks-kolm millimeetrit aastas ja meri taandub.

M

Vilsandi põhjaosas asuv Vesiloo saar, nagu ka
Vilsandi saar ise ja ümbritsevad väiksemad
laiud kuuluvad Vilsandi rahvuspargi
koosseisu
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Vesiloo maa
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ul on koopia ühest 1796.
aastal koostatud Vilsandi
maamõõdukaardist, mille
peal on näha Vesiloo – Wessilo
Maa. See saar asub kaardil suurest
Vilsandist silmatorkavalt kaugel,
mingit lõuna poole sirutuvat maa
säärt ei ole tema külge märgitud. Sai
üsna selgeks, kust pärineb nüüdse
Vilsandi tähtsaima, Vikati sadama
nimetus. Toona sirutus Vikati kohal
merre selgelt vikati- või sirbikujuline
kaardus maasäär.
Üsna selget juttu räägib ka tõsiasi,
et 1922. aastal pidi Vesiloole mine-

Vilsandi saar
Vaika saared

m
Kubja aa laht

Laasirahu
0

1

2 km

Ojurahu
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Saare kesised olud sobivad harilikule käokannusele (Linaria vulgaris) suurepäraselt

Matkajale paras maatükk. Vesiloo on
Vilsandil tuntud ja tunnustatud reisisiht, kuigi saar ise on tihedalt kadastikku kasvanud. Sinna viiv säär ja
kohati ka kõrgete rannavallidega
mererand on aga kui tilluke rannikutaimede botaanikaaed. Klibul hakkavad silma näiteks liiv-merisinep,
sirge harakalatv, haisev kurereha,
käokannus, randmalts ja merikapsas.
Ent Vesilool on muidki võlusid.
Päris kena, kui matkale minnes on

siht selge: Vesilool on selleks saare
põhjaotsas kasvav suur kahar pihlakas. Puu on nii suur, et majaka juures on teda selge ilma korral võimalik
vabalt näha.
Kui jõuad pihlaka alla, tasub kindlasti maha istuda ja vähemalt pool
tundi vaadata laineid rullitavat merd.
Kevadel liigub seal kandis hulgaliselt rändlinde ja vaikselt paigal püsides õnnestub neid mõnikord päris
lähedalt näha. Hea õnne korral saab

jälgida ka näiteks kontrastses pulmarüüs plüüsid ja elegantseid viglesid.
Tagasitee pihlaka alt kulgeb algul
mööda siledat kaljupõrandat, siis
tulevad taas kõrged rannavallid.
Sügisel ja talvel on meri siin väge täis
ning paneb liikuma suured munakad
ja paelahmakad. Marulaine töö, nagu
on öelnud klibuvallide tekke kohta
Johannes Piiper. ■
Indrek Rohtmets (1953) on bioloog ja ajakirja
Horisont peatoimetaja.
FOTOD: INDREK ROHTMETS

kuks paadi vette laskma. Näiteks alustab looduskirjanik Johannes Piiper
oma raamatus „Pilte ja hääli Eesti
loodusest” Vesiloost kõnelevat päevikusissekannet järgmiselt: „Tõttasime
läheneva ranna poole, kus ootas paat,
et meid üle viia Vilsandi põhjaranna
lähedal asuvale Vesiloo saarele”.
Praegusel ajal ei ole Vesiloole
minekuks vaja teha enamat kui
püksisääred üles keerata ja jalanõud
jalast võtta. Pikk ja kitsas paeklibune
säär ulatub peaaegu Suur-Vilsandi
rannani, nõnda tuleb madalas vees
kahlata ainult paarkümmend meetrit. Sellise sillaehitusega on alates
18. sajandi lõpust tänini toime tulnud umbes 45- kuni 65-sentimeetrine maakerge.

Vesiloo põhjaotsas klibuses pinnases kasvab võrdlemisi kõrge pihlakas: kindlasti üks saare
vaatamisväärsus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ireen Trummer (veetaime foto)

Eve Käär (väikese taime foto)

Eesti Looduse viieteistkümnes
fotovõistlus

E

esti Looduse tänavusele fotovõistlusele saadeti 986 pilti 154
autorilt, kellest noorim oli viis ja
vanim kaheksakümmend aastat vana.
Mõni võistleja ei olnud vanust märkinud. Hea meel on märkida, et hoolimata tehnilistest viperustest fotode
üleslaadimisel said ilmselt kõik huvilised võistlustööd ikkagi esitatud.
Erinevalt teistest konkurssidest
keskendub Eesti Looduse fotovõistlus
looduse tundmisele: fotograaf peab
võimalikult täpselt määrama pildistatava objekti ning kirjutama juurde
foto saamisloo. Tavapärane kategooria „Maastik” Eesti Looduse võistlusel
puudub. Keskkonnaministeerium on
nii üldarvestuses kui ka noorte arvestuses pannud välja eriauhinna elurikkust jäädvustava foto eest.
Pilte hindasid Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk, fotograaf ja
botaanik Ott Luuk, Horisondi peatoimetaja Indrek Rohtmets, loodus
fotograaf Urmas Tartes ning fotograaf
Malev Toom.
Üldarvestuses pälvis looma
fotode peaauhinna, s.o 500 euro
eest Canoni tooteid firmalt Overall,
Sven Začek. Noorte hulgas sai looma
fotode peaauhinna, 500 euro väär28
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Tänavuse Eesti Looduse fotovõistluse auhinnasaajad
Auhind
Loomafotode peaauhind
Loomafotode 1. auhind
Käituv looma foto eest
Väikese looma foto eest
Aasta linnu foto eest
Kodulooma foto eest
Veelooma foto eest
Taimefotode peaauhind
Taimefotode 1. auhind
Aiataime foto eest
Väikese taime foto eest
Veetaime foto eest
Seenefotode peaauhind
Seenefotode 1. auhind
Elurikkuse fotode eriauhind
Eesti Looduse eriauhind
Eesti Looduse eriauhind
Eesti Jahimehe eriauhind
Eesti Jahimehe eriauhind

Noored, vanus
Leana Jete Korb, 11
Koit Rander, 16
Leana Jete Korb, 11
Mihkel Karus 12
Merli Mari Utsal, 10
Grete Johanna Korb, 5
Grete Johanna Korb, 5
Leana Jete Korb, 11
Eliise Jõgar, 8
Mati Lepikson, 16
Leana Jete Korb, 11
Grete Johanna Korb, 5
Grete Johanna Korb, 5
Mati Lepikson, 16
Geteli Hanni, 10
Agnes Pajula, 14

tuses Canoni tooteid firmalt Overall,
Leana Jete Korb (11-aastane). Ta
võitis auhinna ka käituva looma foto
eest ja taimefotode esimese auhinna.
Taimefotode peaauhinna – 400
euro eest fototarbeid fotokaupluste
ketilt Photopoint – sai Veiko Belials;
tema võidutööst on käesolevas numb-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Üldarvestus
Sven Začek
Remo Savisaar
Sven Začek
Priit Pent
Imre Mutso
Ingmar Muusikus
Veiko Belials
Mariann Rea
Eve Käär
Ireen Trummer
Tarmo Mikussaar
Tarmo Mikussaar
Kaspar Arme
Peep Loorits
Eeva-Maarja Raamat
Sven Začek
Mariann Rea

ris poster. Noortest võitis taimefotode
peaauhinna Grete Johanna Korb, kes
on viieaastane. Ühtlasi pälvis ta seenefotode eest noorte hulgas nii peaauhinna kui ka esimese auhinna.
Peaauhind (350 euro väärtuses
fototarbeid Photopointilt) seenefotode
eest läks Tarmo Mikussaarele. ■
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Mihkel Karus (väikese looma foto, noored)

Koit Rander (loomafoto 1. auhind, noored)

Leane Jete Korb (käituva looma foto, noored)

Leana Jete Korb (veelooma foto, noored)

Leana Jete Korb (loomafotode peaauhind, noored)

Grete Johanna Korb (taimefotode peaauhind, noored)

Merli Mari Utsar (kodulooma foto, noored)

Mati Lepikson (väikese taime foto, noored)

Eliise Jõgar (aiataime foto, noored)

Leane Jete Korb Korb (taimefotode 1. auhind, noored)

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Grete Johanna Korb (seenefoto 1. auhind, noored)
Leana Jete Korb (veetaime foto peaauhind, noored)

Mati Lepikson (elurikkuse eriauhind, noored)

Grete Johanna Korb (seenefoto peaauhind, noored)

Geteli Hanni (EL eriauhind, noored)

Imre Mutso (aasta linnu foto auhind)

Agnes Pajula (EL eriauhind, noored)
< < Sven Začek (loomafotode peaauhind)
< Remo Savisaar (loomafotode 1. auhind)
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Veiko Belials (taimefotode peaauhind)

Sven Začek (käituva looma auhind)

Tarmo Mikussaar (seenefoto 1. auhind)

Ingmar Muusikus (veeloomafoto auhind)

Peep Loorits (EL eriauhind)

Kaspar Arme (elurikkuse eriauhind)

Tarmo Mikussaar (seenefoto peaauhind)

Sven Začek (Eesti Jahimehe eriauhind)

Eeva-Maarja Raamat (EL eriauhind)

Mariann Rea (taimefotode 1. auhind)
Priit Pent (väikese looma foto auhind)

Mariann Rea (Eesti Jahimehe eriauhind)
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Rootsi kukits

T

öötan Luua metsanduskoolis õpetajana ja vastupidi üld
levinud arvamusele ei satu
mitmesuguste tööde ja ülesannete
tõttu sugugi nii sageli loodusesse,
kui tahaks. Osaliselt on selles muidugi süüdi kirjaniku ja tõlkija ajamahukad kohustused.
Pildistamist alustasin koolipoisina
eelmise sajandi kaheksakümnendatel aparaatidega FED ja Zenit-E.
Pildistasin eranditult slaidifilmile.
Uue hoo sai hobi digifotograafia
arenguga umbes 2005. aastal.
Kuna mu fotoretked on ääretult ebaregulaarsed, siis ei söanda
end isegi loodusfotograafiks tituleerida, pigem olen pühapäevapiltnik.
Ebaregulaarsuse kompenseerimiseks
katsun igal suvel kas või korra sattuda mõnele Eesti väikesaarele loodust nautima ja pilte tegema. Rootsi
kukitsa foto ongi tehtud sel suvel
Rammu saarel.
Rootsi kukits, nagu nimigi ütleb,
on pigem arktiline taim; meil on
tema areaali lõunapiir, nii et teda leidub peamiselt Põhja-Eesti saartel ja
rannikul. Kukits on üks põhjamaise
tundra viienda aastaaja – ruska – värviandjaid. Kõige suurem üllatus oli
asjaolu, et tegemist on kontpuu lähisugulasega, mis ka taime lehtedest
selgesti näha on.
Kasutatud seadmed: Canon
EOS 70D kaamera ja Canon
EF 100 mm 1:2,8 L IS USM makroobjektiiv. ■
Veiko Belials
32
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Eesti inimene ei tunne
end hästi, kui tal pole
puud selja taga
Poeedi, näitleja, kaitseliitlase, punkari ja seto Merle Jäägeri
ehk Mercaga ajas juttu Rainer Kerge Õhtulehest
Merle Jääger on sündinud 19. oktoobril 1965 Tallinnas, aga kasvanud suuresti setokeelses keskkonnas. Enne lavakunstikateedrisse astumist
õppis Tallinna 2. tehnikakoolis kinomehaanikuks ja jõudis Tallinnﬁlmi paviljonis seda ametit ka pidada. 1988. aasta kevadel sai draamanäitleja diplomi, sügisel asus tööle Vanemuise teatrisse. Mänginud paljudes sõna- ja muusikalavastustes ning ﬁlmides. Pälvinud Panso preemia
(1988), Lauteri preemia (1997), Eesti teatriliidu parima naisnäitleja aastapreemia (1998), Eesti teatriliidu parima naiskõrvalosa aastapreemia
(2004). Mitmekülgselt andeka inimesena Jääger luuletab (luulekogud „Merca by air mail”, „Mercamerka”, „Vana libu hommik”, „Hele häärber”, „Narrivile”, „Pühä päiv”; autobiograaﬁline sisekaemus „Mees”); maalib, musitseerib, nikerdab, kaitseb riiki (käis aastail 2000–2001
sõjaväeteenistuses, on tunnustatud kaitseliitlane) ja teenib rahvast (kuulub Tartu linnavolikogusse).
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Mäe otsas: „Mina ei tee kunagi midagi kramplikult või hambad risti”

Kas sa essütäjä’ga oled maid jaganud?
Olen-olen. Klassikaline essütäjä lugu
juhtus ühes metsas kuskil Mikitamäe
ja Värska vahel.
Sugulased evisid seal mingit põllulappi ja me sõitsime sinna kambakesi
kõplama. Mina muidugi kõblata ei viitsinud, teatasin, et lähen ja vaatan, mida
mets mulle annab. Mobiiltelefone veel
polnud, leppisime kokku umbkaudse
aja, millal Mikitamäele tagasi sõita;
sugulased lubasid, et lasevad metsa
ääres autost signaali, kui ma ise varem
välja ei tule.
Sisenesin siis metsa ja korjasin
seal suveseeni – mingeid puravikke
ja tatikaid – ning tuiasin niisama
ringi, kuni vaatasin, et kokku lepitud paar tundi peaks juba möödas
olema, aga mingit signaali pole veel
kuulda olnud.
Ühel hetkel adusin, et ma ei kuule
enam üldse mingit heli: putukad ei
sumise, linnud ei laula, isegi tuult ei
ole. Totaalne helipuudulikkus. Järsku
vaatasin: opaa, seda kändu olen ma
juba korra näinud.

Istusin siis mingi puu alla maha,
tõmbasin tagi tagurpidi üle pea ja
passisin sedasi mõnda aega. Seejärel
tõusin püsti, sülitasin vasaku peopesa peale, lõin paremaga sinna
pihta, vaatasin, kuhupoole tatt lendas ja hakkasin selles suunas astuma.
Vaevalt kümmekonna sammu järel
tulid helid: ma polnud maanteest
kaugemal kui 200 meetrit.
Läksin metsast välja ja hääletasin
Mikitamäele. Sugulased rääkisid, et
nad olid tükk aega tuututanud ja
mind oodanud, kuni sõitsid viimaks
koju: et mis seal ikka, ega sellesse
metsa saa ju ära eksida.
Minu jutu peale tuli neile aga
meelde: „Ai-jah, muidugi, too om
too essütäjä kotus!”
See essütäjä värk on selline, et
mõni jääbki sinna ringi kinni – kuni
keegi tuleb ja ta välja juhatab.
Kui ma olin malevas Paganamaal –
see pole asjata niisuguse nimega koht,
seal on nende MUUDE tegevus eriti
aktiivne – sattusin ma tõelisse haldjasallu. Kuigi haldjad pole just väga

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eestiga seotud olendid. Igatahes istusin
ma tee peal, mille kohal läksid puude
oksad kokku ja kuulsin selgelt, kuidas
joosti mööda oksi ja itsitati kõhinal.
Sa olid ikka kaine?
Üsnagi.
Sa siiralt usud neid ... nagu sa ütlesid:
muusid?
Jaa, usun, mul on olnud nendega
hästi palju kokkupuuteid. Ma olen
metsas olles näiteks tundnud, kuidas
keegi käib kogu aeg mu selja taga.
Ilves tõenäoliselt.
Ei! See ei olnud ilves, see oli mingi
kogu, mis kadus ära, kui ma pöörasin
konkreetse raja pealt kõrvale.
Metsas on nii-öelda muul rahval
mingid omad rajad?
On-on!
Minu Mamma, ehk siis vanaema,
õpetas muide mulle, et kui sa metsa
lähed, pead sa kõigepealt ütlema
tere, ja kui sa metsast välja tuled, siis
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I643I
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meie esivanemate ökosemiootikat: sa
ei tohi looma tappa niisama, vaid eesmärgipäraselt, ja siis sa pead loomast
ka kõik ära kasutama ja viima looma
kondid tagasi sinna, kuhu need kuuluvad – et neist saaks uus elu.
Ma ostsin endale Setomaale talu ja
leidsin sealt seina pealt naela otsast
ühe linasest riidest kotikese, mis oli
konte täis: kas kitse või lamba või
seda tüüpi elaja omi.
Kui ma sellest naabritele rääkisin, siis
mitmed kohalikud ütlesid, et nemadki
on põlistaludest samasuguseid kotte
leidnud, näiteks laka pealt. Aga keegi
ei osanud mulle öelda, mis see on.
Helistasin siis folklorist Marju
Kõivupuule ja tema rääkis, et niimoodi hoiti konte majas selleks, et
loomad edasi kestaks – et loomaõnn
ei kaoks. Küsimus on kestmises: et
asi ei lõpeks otsa.
Mida sina enamasti metsast korjad?
Ema nakatas mind mükoloogia
hullusse. Näidake mulle seent ja ma
lähen peast täiesti ogaraks! Ma olen
võimeline heade seente metsast välja
toomise nimel ennast alasti koorima.

Merca jõudis metsas vast kolm sammu astuda, kui leidis kauni loodusliku taiese – viljakust ja
elu kestvust sümboliseeriva puuskulptuuri

sa pead metsa tänama – kui sa oled
sealt midagi korjanud.
Mina olen üritanud metsa minnes
panna leiba tasku ja jätta see lahkudes metsa. Kui leib on ununenud,
siis tõstan näiteks seenekorvist ühe
seene tagasi – mingi raja kõrvale või
kivi peale. Alati võib muidugi ka
münte metsa visata.
Asi on selles, et kui sa käid metsas, pead sa käituma metsareeglite
järgi, mitte arvama, et sa oled mingi
hull tuus, kes võib metsas teha, mida
tahab. Metsas oled sa ju teiste olendite kodus ja kui mets sulle midagi
annab, on ju täiesti elementaarne,
et sa oled selle eest tänulik. Muidu
sa viid justkui väärtuse või ressursi
elutsüklist välja.
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Lõuna-Eestis on imeilus laul
„Oh sa vana valgõ jänes”. See räägib, kuidas mõisahärra laseb jänese
maha ja saksad söövad ta ära – saksa
lapsed veel kuidagi pika mokaga –,
ning siis tuleb talutütar, kes korjab
kondid kokku ja viib need metsa
kännu otsa, et neist saaks jälle
„vastne jänesekene, innemuistnõ
eläjäkene”. Ühesõnaga: et kontidest
saaks uus jänes.
Huvitav on see, et Mehhikos tuntakse legendi kontnaisest – jälle naine,
eks –, kes käib kõrbes ja korjab konte
ning kui ta saab ühe looma kondid
kuni viimase luukeseni kokku, laulab
ta selle looma uuesti elavaks.
Minu meelest on see valge jänese
laul hästi-hästi tähtis ja peegeldab
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Kui suur sinu seenepalett on?
Pühapäevaseeneline jahib üldjuhul
vaid kukeseeni, puravikke ja riisikaid,
sest pilvikud on enamasti ussitanud.
Ei ole! Pilvikuga on aga see teema,
et mina korjan ainult seda pilvikut,
mida ei pea kupatama.
Minu seenepalett on muidugi
tunduvalt laiem. Kindlasti kuuluvad
sinna šampinjonid.
Kust sa neid Eestis korjad? Ma pole
kordagi väljaspool poodi šampinjone
näinud.
Mul on omad metsad, kus kasvavad
metsšampinjonid ja arušampinjonid,
isegi soomusšampinjone olen ma
korjanud. Koguni Tartu kesklinnas
on üks koht, kus kasvavad šampinjonid – see asub sõiduteedest küllalt
kõrgel ja kaugel. Samuti kuuluvad
minu seenepaletti mitmed puu
seened.
Kui seeneraamatuid oli veel vähevõitu, helistasin ma vahel kodust
vanameister Erast Parmastole ja kirjeldasin kaasa võetud seent: kus ta
kasvas, milline ta välja näeb. Ainus
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Pea pakul. „Puus on info tallel,” teab Merca

asi, mida ma muidugi ei saanud
Parmastole jube täpselt öelda, oli see,
millised on seene eosed, sest mul polnud kodus mikroskoopi.
Vestlused Erast Parmastoga kujunesid sageli üsna pikkadeks. See
oli muide aeg, mil Lõuna-Eestisse
jõudsid kuldmamplid ja just Erast
Parmasto soovitas mulle: „Proovige
ikka see noor kuldmampel ära!”
Mulle kuldmampel lõhna poolest alguses väga ei meeldinud. Mina
otsustan ju lõhna järgi, kas ma tahan
seent süüa või mitte. Seenel võib olla
väga palju lõhnasid: pähkli lõhn,
okka lõhn, jahu lõhn.
Üks väga oluline detail, kuidas
teha vahet šampinjonil ja valgel
kärbseseenel on nimelt lõhn: see on
neil täiesti erinev.
Kui ma lähen metsa ja tõmban
ninaga õhku, tean ma kohe, kas ma
saan siit seeni või mitte.
Sa oled väikestviisi nõid?
Ei ole! Lapsena, jah, tahtsin küll nõid
olla.

Kui me käisime sinuga tunnike tagasi
metsas pilti tegemas, leidsid sa mingi
koosluse, mille kohta ütlesid, et siin
võngub. Mida see tähendab?
See on koht, kus on olnud mingi
sugune pühapaik.
Kuidas sa seda võnget tajud?
Siin on mitu tahku. Teatud energeetilised anomaaliad näitab ära taimede,
peamiselt puude kooslus. Kusjuures
huvitav on see, et väga väikesed lapsed neid kohti ei kannata.
Last saab kasutada pühapaikade otsimisel indikaatorina?
Jah. Väikesed lapsed lähevad sellistes
väega paikades ärevaks.
Ikkagi, mida sina neis paigus näed või
tunned?
Vaata, öeldakse ju, et kui sa armud,
oleks sul nagu liblikad kõhus.
Võnkega kohtades hakkab mul
jalatalla all kõdi, ja muidu on kah
tunne, nagu oleks ümberringi
vibratsioon.
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Peamine nähtav märk on aga
ikkagi puude kooslus.
Mille on sinna istutanud inimene.
Ei pruugi! Enamik pühakohti on tekkinud teatud anomaalsetesse paikadesse. Ei ole ju nii, et ma võtan kätte
ja istutan keset põldu pargi. Puud
kasvavad üldjuhul seal, kus nad
tahavad kasvada. Salapärased puud
kasvavad kohtades, kus jooksevad …
teistsugused jooned. Enamik pühakohti on ju tuhandeid aastaid tagasi
tekkinud paikadesse, kus juba on
mingi eeldus saada maaga kontakt,
kust tuleb mingit informatsiooni.
Maa seest tuleb informatsioon?
Maa seest, vee seest! Kivid talletavad
samuti sündmusi. Kivi on tegelikult
päris huvitav tegelinski, nagu vanaaegne arvuti, ainult et me enam ei
valda kunsti, kuidas kivist infot kätte
saada.
Puus on kah info tallel. Sa tead,
mis on ristipuud? Need on puud,
kuhu tehakse surnud inimese mälesNOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I645I
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Kui sa metsast midagi kaasa võtad, pead sa metsa tänama, õpetab Merca, kes jättis linna kaasa tassitud puukuju eest metsa näpuotsatäie münte

tuseks rist. Mitmes kohas on kohe
päris ristimetsad. Kohalikud usuvad – ja räägivad isegi fakte –, et kui
keegi ka kogemata ristipuu maha
võtab, läheb tal halvasti. Isegi siis, kui
ristipuu – peamiselt on need pedajad
ehk männid – on juba ära surnud, ei
kasutata teda kütteks. Lastakse lihtsalt ära kõduneda.
Lõuna-Eesti põlistalude juures
on näha, kuidas puud on kasvanud
ümber hoonete omamoodi hiiteks,
isegi juhul, kui nad on istutatud.
Selliste maja ümber elavate puude
arutu mahavõtmine on mulle arusaamatu. Loomulikult peab metsa majandama ja ma mõistan, et linnas tuleb
puudele mingid piirid panna, aga ma ei
taipa, miks maja ehitamiseks tehakse
kõigepealt krundist stepp. Lihtsalt selleks, et kopal oleks natuke mugavam
manööverdada, võetakse igaks juhuks
maha suured ja ägedad põlispuud.
Mul kodust üle tee krundil, kus käib
praegu hull ehitustegevus, võeti maha
ilus suur kask, ilus suur pärn, elupuud.
Ma ei usu, et see oli vajalik.
See ei ole eestlasele omane! Eesti
inimene ei tunne end hästi, kui tal
pole puud selja taga. Meie topime
oma surnud ka metsa sisse. Meile on
mets ja suur puu, tegelikult isegi võsa
äärmiselt oluline.
Muidugi on mets eestlasele äärmiselt
oluline: metsas on sünnitatud, met38
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sas on surdud, mets on kõige kindlam
kindlus, kuhu jama korral peitu minna.
Just! Ja ära unusta seda, et kui keegi
ajab mingit eriti hullu juttu, siis öeldakse talle: „Mine metsa!”
Selles mõttes, et: mine metsa, saad
pea klaariks?
Jah!
Kusjuures mets ei pea tingimata
tähendama mingit otsatut laant,
mõtted teeb korda ka väikesem puudesalu.
Muidugi on mets meie kõige kindlam kindlus. Vabadussõja me võitsimegi tänu sellele, et meie tüübid
teadsid kuradi hästi, kuidas meie
metsades asjad käivad.
Kas sa ise jääksid oma praeguses,
linna peal käimise varustuses metsas
ellu: kui viiks sind nüüd kohe novembrikuisesse padrikusse ja ütleks, et
tuleme kolme päeva pärast järele? Mis
sul siin ümber ja kaasas on? Vakstust
mantel ning ridikül heegeldamis- ja
suitsetamistarvetega.
See on nahk, kallis sõber, mitte vakstu.
Paar-kolm päeva peaksin ma
praegu metsas vastu küll, pole probleemi. Esimese asjana otsiksin mingi
plastpudeli ja varuksin vett. Nii, tšäks
on mul olemas, tule saaksin üles.
Nuga pole, aga see ei ole probleem:
kuuske saab rappida ka paljakäsi;
kuuseoksad on küljealuseks parimad.
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Konservikarpe on metsa alt õnneks
keeruline leida, aga midagi oleks vaja
küll, mille sees vett keeta, et sooja juua
saaks. Teematerjali metsa alt ikka leiab.
Söök? Ma võin vabalt süüa mingit
taime, kes hõikab mulle: „Söö mind!”
Talvel on muidugi metsas see
jama, et siis peab söögi välja kaevama, aga sellega saab kah hakkama.
Suvisel ajal on hea närida näiteks kõrkjate juuri, maitsevad nagu
pähklid! Ka hundinui on hästi hea, ja
takja esimese aasta juurikas on küpsetatult nagu natuke külma saanud
kartul – kergelt magus; mõnele ehk
natuke kiuline, aga muidu väga hea!
Kõikvõimalikud vaglad on samuti
täiesti toitev kraam.
Sa saaksid vihmaussi söömisega
hakkama?
Nalja teed või? Muidugi saan! Hästi
toredad on näiteks tõugud, mis jätavad end talveks magama kuhugi
koore alla. Ma sõjaväes üllatasin oma
instruktoreid sellega, et järasin mingeid vaklu.
Kuidas see nii-öelda vagel maitseb?
Kui sa võtad vagla okaspuu pealt, siis
on tal õrn vaigu maitse juures.
Kas sa mõnda looma ka kardad?
Lapsena ma kartsin suuri ristiämblikke, aga samas mulle hullupööra
meeldisid koibikud, kes elasid suviti
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minu Mamma maja seinal: nad on
lihtsalt nii neetult toredad ja vahvad.
Nüüdseks ma olen ka ämblikega ära
leppinud, ma väga austan neid.
Muide, ma olen indiaanihoroskoobi järgi vares või ronk. Suured
toredad vareslased on mulle lapsest
saadik hullupööra meeldinud, iga
kord, kui ma neid näen, tervitan
nagu oma vendi.
Mõni aasta tagasi tulin kevadel
Vanemuise juures mäest alla ja pangamaja kõrval oli noor ronk, kes
ei saanud lennata ja tundis ennast
muidu halvasti. Õhtune aeg oli ka,
ma ei tahtnud teda sinna jätta: loomad või inimesed võivad talle halba
teha. Viskasin rongale oma suure
rätiku peale ja võtsin ta koju kaasa.
Vaata, kui nad oksa peal magama
jäävad, tõmbuvad neil jalad nagu
krampi, ja kui ma jõudsin koju, siis
ronk magas mul kaenlas, jalad nahkmantli külge klammerdunud.
Kodus panin ta tühja rotipuuri ja
kuna mu kassid olid hullult uudishimulikud, viisin linnukese ööseks
kuuri: andsin talle vett ja natukene
kassikrõbuskeid.
Hommikul helistasin mingile Tartu
linnumehele, et mul on siin paigast
tiivaga ronk, too tuli ja võttis linnukese kaasa.
Paar päeva hiljem helistasin ja
küsisin, et kuidas lood. Linnumees
rääkis, et kõik on korras, tiib paigas
ja lasime ronga lendu. Nädalake hiljem tulin Vanemuise suurde majja
ja näen, et treppide juures istub üks
noor ronk, vaatab mulle otsa ja teeb:
„Khäää, khäää, khäää!” Ma küsisin
vastu, et tiib terve või.
Ma olen sada protsenti kindel, et
see oli sama tüüp. Ilmselt lendaski
mulle ütlema, et nüüd on kõik korras! Miks ta muidu just minu peale
haukuma hakkas?
Kui tuttavad tunded on sinu jaoks jahija kalapüügikirg?
Ma ei ole õngega püüdnud elus mitte
ühtegi kala! Heakene küll, ma olen
Setomaal võtnud talu õues olevast
tiigist kahvaga välja latika.
Küttimisega saaksin ma hakkama,
aga pole vajadust olnud. 1990ndail,
tõsi, olen lauda lakast kinni püüdnud
ning oma käega tapnud tuvi.

Ja söönud selle tütre seltsis ära?
Jah! Ajad olid sellised, et tahtsin
lihtsalt oma menüüd laiendada.
Kuidas tuvi maitses?
Kuidagi kana ja pardi vahepealselt.
Muide, ainus, mis tuvist süüa kõlbab,
on rinnaliha: see on hästi pehme ja
mõnus, peenema kiuga kui kanal.
Ärge kunagi üritage süüa tuvi tiibu
ja koibi: need on hullult vintsked!
Erinevalt broilerist on tuvi ju liikuv ja
lendav lind.
No just! Aga rinnak on väga maitsev.
Kodutuvi jõudiski ju Eestisse tänu
munkadele, kes kasvatasid neid muu
hulgas ka söögiks. Tegid tuvipirukaid.
Ma olen seda meelt, et ära tapa
looma, kui sa teda ei söö; see kehtib ka parmude ja sääskede kohta.
Samas – kahjureid tõrjuda võib.
Sel suvel pidasin ma maha ühe
vastiku lahingu lõuna-aidaleedikutega. Need on liblikad, kes söövad
kuivaineid, näiteks jahu. Mulle ei
meeldinud neid tappa ja tolmuimejasse imeda, aga nad käisid mulle
väga pinda. Terve tuba haises lõpuks
äädika järele, see oli asi, mida nad
kartsid.
Ma kindlasti ei poolda looma piinamist, aga hiire vastu on igal juhul
parem vahend kass kui mingi – ja
siia tulevad nüüd väga suured jutumärgid – nii-öelda humaanne mürk.
Mis on inimesele mugav, sest kui
hiir põranda alla ära sureb, ei haise
ta seal nädal aega.
Sa oled üsna öko-elustiiliga: tegeled korilusega, võimalikult palju ehitad ja nikerdad oma kätega, riideid
soetad taaskasutuspoodidest. Kas
sulle on ökondus lihtsalt punk või sa
tõesti üritad maailma võimalikult vähe
koormata?
Mina ei tee kunagi midagi kramplikult või hambad risti.
Mõned mürkroheliste mõtted on
mulle küll täiesti vastuvõetamatud.
Näiteks need, et ärme tapa ühtegi
loomakest ja kanname ihu soojas
hoidmiseks võimalikult palju naftast tehtud riideid. Mina panen küll
pigem lambast kasuka selga, kui
lasen endale rinna lähedale mingisuguse keemiatööstuse toodangu.
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Mina mõtlen pigem nii, et ära lase
loomal piinelda – kanna karusnahka!
Marutaudi vastu vaktsineerimise
järel rebased ja kährikud enam sellesse tõppe ei sure, eks. Nüüd tapab
neid väga vastikult kärntõbi.
Iseäranis metsast kütitud karusnahka peaksime palju rohkem väärtustama, mis sellest, et see nahk on
üsna kõikuva kvaliteediga.
Mul on kodus rebase nahk, see on
isikustatud – Valter nimeks. Ma tean
tema elulugu: pärast seda, kui lennukitelt hakati metsa alla viskama
marutaudivaktsiini, jäi Valterile metsaeluruum natuke kitsaks ja ta arvas,
et tohib inimeste käest kanu võtta.
See lõppes Valteri likvideerimisega,
midagi pole teha, aga tema seljast
võeti nahk maha ja nüüd mina kannan seda; ta elab minu juures edasi.
Ma käisin Valteriga kunagi
Petseris, kus ta oli mul vöö peal: ma
olin oma nii-öelda viikingiaegses
kostüümis. Petseris sai Valter oma
karvade peale püha vett ja nüüd on
ta püha loom – näha on kohe, kuidas tal kahe kõrva vahel helendab
midagi.
See, kui ma kannan Valterit vahel
ümber kaela või võtan ta teinekord
kaissugi, näitab, et ma väärtustan
teda, pean temast lugu ja olen talle
väga tänulik.
Ka jalanõudest eelistan selliseid,
mis on võimalikult suures mahus
nahast tehtud. Kui sa nahka korralikult hooldad, kestab ta kõvasti
kauem kui mingi plastmass, millega
pole lõpuks midagi peale hakata.
Kunstnaha ökoloogiline jalajälg on
mitu korda suurem.
Mul on mitu sõpra jahimehed,
kes kitse- või metssea- või põdraliha lasevad ikka ringlusse, aga kogu
kasuka matavad maha! Loodusliku
materjali mahamatmine teeb mulle
palju rohkem muret kui see, et keegi
tuleb mulle vastu, sada rebast seljas.
Parkimine on ju jube töö!
Just nimelt, keegi ei viitsi seda teha!
Vanasti kasutati aga iga tapetud loom
kuni kontideni ära.
Kui talus tapeti lehm, läks kõik,
mis tema ümber ja sees, kasutusse.
Ta kasutati hammasteni ära. Praegu
käib julm raiskamine. ■
NOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I647I
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Pilistvere meteoriidisaju
haruldused ülikooli
geoloogiakogus
Mare Isakar

Tartu ülikooli loodusmuuseumi geoloogiakogust leiab mõndagi haruldast ja
hinnalist. Nende seas on neli meteoriiditükki, mis kaks sajandit tagasi ühel
augustikuu pärastlõunal müra ja tulevärgiga maandusid Pilistvere külarahva
silme ees: üks lauta, kaks põllule ja neljas teeserva.

Mis toimus Pilistveres? 1863. aasta
8. augustil (27. juulil vkj) kell pool
üks pärastlõunal juhtus Põltsamaa
lähedal Pilistveres üsna haruldane
sündmus: nähti langemas kaheksat
meteoriiti. Neist on seni üles leitud
40
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laneetidevahelisest ruumist läbi
atmosfääri tunginud ja maapinnale jõudnud meteoorkehi
nimetatakse meteoriitideks. Need
pärinevad Päikesesüsteemi väga varajasest arenguetapist 4,5–4,7 miljardit
aastat tagasi. Kuna meteoriitide koostis aja jooksul ei muutu, siis on Maale
langenud eksemplarid hindamatu
teabeallikas: need kannavad teavet
Päikesesüsteemi tekke kohta.
Tartu ülikool ostis esimesed meteoriidid 1803. aastal. Need olid kolm
nn Pallase raua tükikest, mis olid leitud 1749. aastal Siberist Jenissei jõe
äärest. 19. sajandil suurendas tublisti kollektsiooni geoloog Constantin
von Grewingk. Tema koostatud esimeses kataloogis (1863) on mainitud
32 meteoriiti. 1882. aastal oli kirjas
juba 131 meteoriiti, mis kokku kaalusid 46,9 kilogrammi. 19. sajandi
viimases kataloogis [2] oli kogu suurenenud 170 meteoriidini.
Selle kollektsiooni esimeste säilikute
hulgas on ka ühed väga haruldased
eksemplarid: Pilistvere meteoriiditükid.

1 cm

¥ 1. Pilistvere meteoriidisaju suurim leitud tükk on Aukamäe meteoriit, mis kaalus 12 100,673
grammi. Mõisahärra Richard Vietinghoff, kelle maadele taevakeha oli langenud, kinkis selle
Tartu ülikooli mineraloogiakabinetile alles aasta pärast sündmust: 1864. aastal

vaid neli: Aukamäe (¥ 1), Kurla
(¥ 3), Vahe ja Saviaugu I (¥ 4).
Pilistvere meteoriidid kuuluvad
väga haruldaste kivimeteoriitide EL6
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tüüpi ehk tugevalt moondunud enstatiitkondriitide rühma [4]. Kondriit
meteoriitidele on iseloomulikud
sfäärilised agregaadid ehk kondrid
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põhikivimis. Need meteoriidid jaotatakse omakorda kolme klassi: tavalised, süsinik- ja enstatiitkondriidid.
Meteoriitidest on enstatiitkondriite
kõigest 1,6 protsenti.
Mullu kaitsti Tartu ülikooli geoloogiaosakonnas bakalaureusetöö
[3], mille raames uuriti põhjalikult
Aukamäe meteoriiti: määrati selle
täpne keemiline ja mineraloogiline
koostis ning täpsustati moondetingimusi. Mineraalide keemiline koostis
näitas, et Pilistvere meteoriit moodustus temperatuuril umbes 500 °C.
Seega koosnes too taevakivi ainest,
mis oli arvatavasti tekkinud enne
Päikesesüsteemi lõplikku kujunemist.
Kohe pärast Pilistvere meteoriidisadu 1863. aastal siirdus ümbruskonda uurima professor Grewingk.
Ülevaate meteoriitide langemise kohta
avaldas ta järgmisel aastal; meteoriitide
keemilise koostise määras aga tuntud
keemiaprofessor Carl Schmidt [1].
Meteoriidisaju kohta on olemas
täpsed kirjeldused. Constantin
von Grewingk on oma ülevaates [1]
Kurla meteoriiti kirjeldanud järgmiselt: „Selle [Kurla] meteoriidi langemist nägid vennad Johann (Juhan)
ja Andreas (Andres) Steinberg, kes
töötasid Kurla kõrtsi lähedal rukkipõllul. Nad kuulsid raksatusi ja lärmi,
nägid, kuidas must ese läbi õhu lähemale lendas, nende lähedal terava
pöörde tegi, laperdades nagu lind,
ja läbi kõrtsi kivikatuse langes. Ilma
katust tabamata oleks see veel tükk
aega lennanud.
Kõrtsis olnud inimesed kuulsid
samuti müra ja ehmatuse tõttu jooksid maja teises osas asuvasse lauta, kus
nägid auku katuses ja suitsupilve. Algul
nad kartsid tulekahju, kuid siis rahunesid, arvates selle olevat külma välgu.
Kuuldused Pilistveres langenud
meteoriidist jõudsid kiiresti ka
Tartusse, kuna kohalik pastor
Eugenius Mickwitz teatas sellest
gümnaasiumi inspektorile C. Mick
witzile. Koolivaheaega pidav 14-aastane gümnasist Carl August Mickwitz
(hilisem tuntud raudteeinsener) asus
teisel päeval peale meteoriidi langemist
sündmuskohta uurima. Selle käigus
leidis ta sõnnikust küünlavalgel läikiva
meteoriidi, mis kaalus 6876 grammi.”

¥ 2. Constantin Grewingki ja Carl Schmidt 1864. aastal avaldatud ülevaates on Pilistvere
meteoriidisaju Kurla meteoriiditüki teekonda kõrtsi talli kujutatud just nõnda [1]

Ülikooli geoloogiamuuseumi
eksemplaride registreerimisraamatusse
ehk tulmeraamatusse, mida oli hakatud
täitma 1836. aastal, kanti see meteoriit
numbri all 21 556, üleandjana on kirjas gümnaasiumi viienda astme õpilane
August Mickwitz ja meteoriidi väärtuseks hinnatud 150 rubla.
Vahe (Wahhe) meteoriidi kohta
on Grewingk märkinud: „Talunaine
Katherine (Trina) Kipper kaarutas
just heina, kui kuulis kolme üksikut
tulistamise sarnast tooni ja ebaharilikku müra. Suure kiiruga jooksis
ta koju Vahe tallu, kus kuulis teiste
taevakivide kukkumisest. Kolm
päeva hiljem – 11. augustil (30. juulil) läks ta tagasi põllule ja leidis veidi
eemal asuvalt kuivalt kesapõllult
augu, kust oli värskelt mulda välja
paiskunud. Ta otsis veel ja leidis
kivi, mille ta 19. augustil viis pastor
E. Mickwitzile. Viimane andis kivi
üle Tartu Ülikooli kuraatorile krahv

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

A. Keyserlingile, kes andis selle ülikooli mineraloogia kabinetile” (tulmenumber 21 557). Meteoriit kaalus
1485 grammi ning seda leidu pole
pärast 1897. aastat mainitud. Kuhu
ta kadus, selle kohta andmed muuseumis puuduvad.
Saviaugu meteoriidi kohta saame
professori ülevaatest lugeda: „Seitse
talupoega ja järelevaataja kuulsid
kahte kumedat kahurilaskude laadset heli põhjast ja kolmandat loodest.
Seejärel nägid nad suitsupilves kahte
kukkuvat eset. Nendest leiti ainult üks,
mis lebas Kõost Arussaarde mineva
kõrvaltee juures maapinnal. Kujult oli
ta ümaravõitu ja nägi välja, nagu oleks
ta suurema meteoriidi osa”.
Saviaugu meteoriit kaalus 158,515
grammi ja ülikooli geoloogiakabinetile kinkis selle professor C. Grewingk
(tulmenumber 21 657).
Aukamäe meteoriidi kohta on
kirjutatud järgmist: „Meteoriidi lanNOVE M B E R 2014 EEST I LOO DUS I649I
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¥ 3. Kurla meteoriit ja selle originaaletikett
Tartu ülikooli loodusmuuseumi kogus

et tegu on väga haruldase koostisega
taevakividega, suurendavad nende
väärtust pealtnägijate üksikasjalikud
kirjeldused ning täpselt teada olevad
leiuandmed. ■
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Gümnaasium 68,983 g, krahv Fersen
Olustverest 25 g ja tundmatu reisija
Baierist 60 grammi.”
Kokku kaalus Aukamäe meteoriit
seega 12 100,673 grammi. Ülikooli
kogus sai see numbri 23 133, väärtuseks oli märgitud 150 rubla.
Need atmosfääri läbimisel väiksemateks osadeks purunenud ja
Pilistvere lähedal maapinnale langenud meteoriiditükid on Tartu ülikooli meteoriidikollektsiooni kõige
hinnalisemad säilikud. Peale selle,

Mare Isakar (1954) on geoloog, töötab Tartu
ülikooli loodusmuuseumi geoloogiamuuseumi
peavarahoidjana.
ALLIKAS: TÜ LOODUSMUUSEUMI GEOLOOGIAMUUSEUM

gemist nägid 500 sammu kauguselt
rukkipõllul töötanud noor peremees Andres Pak ja vanem pooleteramees Hans Matzi. Nad kuulsid
meteoriidi langemisega seonduvat
müra: korduvat kõminat, trummilaadset mürinat ja sisinat. Taevas
nähti musta jutti, mis oli jälgitav
kuni maapinnani. Kivi maandumisel maapind vappus.
Pealtnägijad ei julgenud algul auku
lähemalt uurida. Nelja tunni pärast
julgesid Andres ja tema uudishimulik
õde augule läheneda. Meteoriit lebas
augu põhjas, millest oli välja paisatud
turvast, savi ja kive. Meteoriit oli nii
kõvasti kinni, et alles kangiga õnnestus ta august välja kangutada.
Meteoriidi sisemuse uurimiseks
visati see 5–6 korda vastu põllul olevat graniidi mürakat. Kivim aga ei
purunenud ja ühtegi kildu kätte ei
saadud. Alles suure haamriga lüües
saadi mõned killud kätte. Andres Pak
viis kivi Kabala mõisahärra parun
Richard Vietinghoffile. Parun tahtis
laiemale avalikkusele tutvustada tema
maadelt leitud meteoriiti ning kinkis
selle 1864. aastal Tartu ülikooli mineraloogiakabinetile. Vietinghoff kaalus
meteoriidi ja sai 11 789,3 grammi.
Lahtilöödud killud jagunesid mitme
inimese vahel: meteoriidi Tartusse
toonud Pilistvere pastor E. Mickwitz
sai 132,008 g, proua Charlotte
V. Ditmar Kärust 20,928 g, härra
G. A. Paulson Viljandist 4,454 g, Tartu

1. Grewingk, Constantin; Schmidt, Carl 1864.
Ueber die Meteoriten-Fälle von Pillistfer,
Buschhof und Igast in Liv- und Kurland. –
Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und
Kurlands. Ser I, Bd. III: 421–556.
2. Loewinson-Lessing, F. 1897. Catalogue de la collection de Météorites de L’Université Impériale
de Jourieff (Dorpat) (Musée Minéralogique).
Imprimerie de C. Mattiesen. Dorpat: 1–8.
3. Soomer, Sigrid 2013. EL6 enstatiitkondriitide
geokeemia ja mineraloogia – Pilistvere meteoriit.
Bakalaureusetöö geoloogia erialal. Käsikiri TÜ
ökoloogia- ja maateaduste instituudi geoloogiaosakonnas.
4. Tiirmaa, Reet 2002. Meteoriidid ja meteoriidikraatrid. Tallinna tehnikaülikooli geoloogia
instituut. Tallinn: 78–79.

¥ 4. Pilistvere meteoriidisajus nähti kaheksat taevakivi, millest on üles leitud neli. See
Saviaugu-nimeline meteoriiditükk langes Kõost Arussaarde viiva kõrvaltee juurde

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Loe paberilt,
loe ekraanilt!

Vormista Eesti Looduse, Loodusesõbra, Horisondi või Eesti Metsa aastatellimus enne
30. novembrit kodulehe www.loodusajakiri.ee kaudu ja vali meie e-poest sarja
„Looduse raamatukogu” üks e-raamat kingituseks tasuta.
Kui tellid paketi, 3 või 4 ajakirja korraga, saad kingituseks e-raamatu
N O V E M B E R„Lehed
2 0 1 4 E E S Tja
I L tähed.
O O D U S I 66”.
51I
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Paakspuu peened siledad oksteta vitsad sobisid hästi väiksemate nõude vitsutamiseks. Paakspuu andis ka häid tugevaid rehapulki [4]

Pakatav paakspuu ja
torkiv türnpuu
Karl Pajusalu

Paakspuu ja türnpuu on üsna sarnased ja märkamatud, nõnda on ka nende
nimetused kippunud rahvasuus segi minema. Ometi leidub neil põõsaspuudel
iseloomulikke erinevusi, mis on muistsetel nimeandjatel aidanud leida neile
tabavad nimetused. Paakspuu on saanud oma nime puidu omaduste tõttu,
türnpuu okste otstes olevate astelde järgi.

P

aakspuu on soome keeles
paatsama, isuri keeles paatsa
puu, liivi keelest on talletatud pagāstmōŗapū ’pagastimarjapuu’.
Nende puunimetuste läänemeresoome algkeele kujuks on rekonstrueeritud *paγatsma (γ on g
spirandiline ehk ahtushäälikuline
44
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vaste) [2: 284]. Seni pole aga seletatud selle iidse sõna tähendust.
Paakspuu nimetusele tähenduse
leidmiseks annavad vihje puunimetused idapoolsetes läänemeresoome
keeltes: karjala pakatšin, lüüdi pagatšin ja vepsa pagatš(impū), mis osutavad
tüvele *paka- (~ *paga-). Samast juu-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

rest on ilmselt tuletatud verb pakatama,
mille vanimad tähendused on ’lõhenema, murduma’, nagu ka soome verbil pakahtua, vrd ka eesti murdesõna
pagu ’lõhe, pragu’, soome pako.
Nõnda võib arvata, et muistsed
nimeandjad on osutanud paakspuu
puidu eripärale, selle kergele mur-

| A A STA PU U |
duvusele. Sarnase motiiviga on see
puu saanud oma nime ka ladina keeles (ld Frángula álnus, lähtub verbist
frangere ’murdma’) ja veel mitmetes
teistes Euroopa keeltes, nende hulgas
slaavi keeltes.
Eesti keelealal on tüvi paats- levinud
ennekõike lõunaeesti ja kirderanniku
murretes, näiteks Mulgi paatsip ~ paadsip ja kitsipaatsip ’kitsepaakspuu’, Võru
ja Setu võhupaads – sõna algusosa
tähendab samuti kitse –, põhjaranniku
ja kirde-eesti paatsapuu, Lüganuses ja
Jõhvis ka pavats (¥).
Kirjakeele paakspuu on murdetaustalt põhjaeestiline, olles levinud
Saaremaal, Hiiumaal, Lääne- ja KeskEestis. Saartelt on leida ka nime
kujud paaspuu ja pahaspuu, viimane
siiski veel Kadrinast ja Simunast,
ning pahakspuu, Lääne-Eestist paaksipuu ja paksipuu.
Tüvekuju paaks(i)- lõpul olevat liidet -ks võib pidada hilisemaks analoogiliseks asenduseks, sest seda ei
leidu teistes läänemeresoome keeltes. Sufiksi asendus -s > -ks on toimunud saartel ja läänemurdes mitmes
sõnas. H-ga tüvevariant on aga ilmselt vanem (-γ- > -h-). Neid häälikulisi arenguid on võinud toetada
rahvaetümoloogia, kui puu nimetust
hakati seostama pahkadega, mida
leiti puutüve koorelt.
Ehkki paakspuud on varasematel
aegadel kasutatud mitmeti, näiteks
selle marju kõhurohuks, puukoort
kollase värvi saamiseks, puitu ennast
nii vestmiseks kui ka joonistussöe
põletamiseks, on seda puud üldiselt
peetud väheväärtuslikuks. Sellele viitavad nähtavasti ka loomadega seotud nimetused.
Idapoolsed soomeugrilased on
paakspuud kutsunud enamasti koerapuuks, eestlased aga kitsepuuks.
Lõuna-Eestis oli levinud nimetus kitseuibu ’kitseõunapuu’, Ida-Eestis aga
kitsevisnapuu ’kitsekirss’. Arvatavasti
on kergelt mürgiste marjade pärast
hakatud paakspuud kutsuma Iisakus
undimarjapuuks ja Harglas soetoomiks
ehk hunditoomingaks.
Türnpuu silmatorkavat erinevust
paakspuust – selle okste otsas on
astlad – osutab selle nimetuse algne
tähendus. Tegu on skandinaavia laen-
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Paakspuu ja türnpuu nimetused eesti murretes kihelkondade kaupa

sõnaga, mille tüvi ongi esialgu tähendanud astelt, oga, puuokast [1: 1375].
Skandinaavia keeltes tähendavad
vastavad sõnad, nagu rootsi törne,
peale astla ja okka ka okaspõõsast,
kibuvitsa [3: 572]. Soome keelde on
tyrni laenatud tähistama teist astlalist
põõsast, astelpaju.
Eesti murretes on türnpuu tuntud
taimenimetusena põhiliselt saartel,
Lääne-Eestis ja kirderannikumurdes,
viimases küll kujul türnapuu ~ türnäp.
Siiski on vastav nimetus registreeritud ka Leivu keelesaarelt Põhja-Lätis.
Kitsetürn ja kitsetürnapuu on tähistanud paakspuud (¥). Seostamisele
paakspuuga osutab samuti türnpuu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

soomekeelne nimetus oripaatsama.
Idamurde alal on türnapuuks kutsutud hoopis künnapuud, türn on künnapi tähenduses üles märgitud ka
Helmest. Hiiumaal on türn tähendanud aga lihtsalt kidurat puud. Ometi
on see puunimetus olnud kunagi laenamist väärt. ■
1. Häkkinen, Kaisa 2004: Nykysuomen etymologinen sanakirja. Juva, WS Bookwell Oy.
2. Kulonen, Ulla-Maija (päätoim.). 1995. Suomen
sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 2. osa.
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
3. Metsmägi, Iris jt (koost) 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus.
4. Viires, Ants 1975. Puud ja inimesed. Valgus,
Tallinn.
Karl Pajusalu (1963) on Tartu ülikooli eesti keele
ajaloo ja murrete professor.
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Iidjärv ja teised
pangapealsed järved
Taavi Pae

Põhja-Eestis võib mitmel pool klindi läheduses leida järvi, mis otsekui
veemahutid, ähvardavad tühjaks joosta. Kõige kuulsam neist on kahtlemata
Ülemiste, ootamas aega, mil Tallinn ükskord valmis saab. Ent meil on ka
päriselt selline järv, mis on kuivale jäänud. See on Maardu ehk Liivakandi järv;
nüüdseks on ta siiski oma hiilguse taastanud. Seevastu Rutja lähedal asunud
Iidjärvest on jäänud vaid mälestus.

Iidjärv vanadel kaartidel. Maa-ameti
pärandkultuuri kaardirakendusest leiame Rutja lennuväljast kirdes märke, et seal on olnud Iidjärv,
ja seletuse, miks järve enam pole:
„Umbes aastal 1840 oli selle koha
peal veel suur järv. Järv oli kalarikas
ja umbes 4 km pikk. Mõisnik lasi kae46
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A

astal 1893 lasi Maardu mõisnik
reguleerida veetaset ojas, mis
voolas läbi väikestest Liivakandi
soojärvedest. Selleks kaevati läbi kunagiste Läänemere rannamoodustiste
kraav ja ehitati pais. Teadmata põhjustel murdis vesi juba 1894. aastal
paisust läbi ning tühjenev järv tekitas
kuni 10 meetri sügavuse Kroodi oru,
mis on nüüdki maastikus selgesti jälgitav [4, 5]. Seetõttu ei sattunud järv
sajandivahetuse paiku koostatud Vene
verstasele kaardile, mille põhjal valmisid esimesed Eesti järvede nimestikud
[2, 3]. Samuti ei ole seda praegusajal
159 hektari suurust veekogu kantud
mitte ühelegi enne Teist maailmasõda
ilmunud kaardile. Järv taastati alles
1939. aastal Maardu fosforiiditehase
rajamise tõttu.
Siiski on Eestis olnud ka järv, mis
ongi tühjaks jooksnud, nii et isegi
kohapealsetel inimestel on veekogust vaid õrn mälestus. Tegu on Rutja
tagavaralennuvälja vahetus läheduses paiknenud Iidjärvega.

¥ 1. Iidjärv Rootsi-aegsel (1697) Selja ja Karula mõisa piirikaardil

vata Raja talu kohalt kraavi mereni
ja järv lasti tühjaks (G. Kaskmann)”.
Uurides vanemaid kaarte selle piirkonna kohta, leiame järve neist paljudelt. Rootsi aja lõpul ja hilisematel
mõisakaartidel näeme veekogu, mis
paikneb Selja ja Karula mõisa piiril
(¥ 1). Kõnealune järv on ka 1796
ilmunud Ludwig August Mellini atlase
Rakvere kreisi kaardilehel (¥ 2), aga
vale koha peal, paiknedes Selja jõest
idas. Teame, et Mellini kaartidel puudus matemaatiline alus ja seda laadi
väikseid eksitusi oli tal palju. Ka järve
kuju pole Mellinil väga tõetruu.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

1844. aastal välja antud Johann
Heinrich Schmidti kaardil on Iidjärv
kenasti olemas ja ka kujult väga
täpne (¥ 3). Schmidt kasutas oma
kaardi koostamiseks tolleaegseid
mõisakaarte ja seetõttu ongi veesilm
esitatud väga täpselt.
1850. aastate lõpus koostati esimene kogu Eesti ala hõlmav topograafiline kaart, nn kolmeverstaline
kaart (1 : 126 000). Selle välitööd tehti
Eestimaa kubermangus 1858–1859.
Ilmselt polnud topograafide arvates
selles paigas enam midagi järveväärilist, sest kaardile veekogu ei kantud.
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¥ 2. Mellini atlases (Rakvere kreisi kaardileht, 1796) on järv kaardil olemas, kuid paikneb
Selja jõest ekslikult idas

¥ 3. Johann Heinrich Schmidti kaardil 1844. aastast on Iidjärv esitatud väga tõetruult

nik (hiljem hüütud Jäära männik).
Üks naine pesi järves lapse nartse,
haldjas viis seepeale järve Selja
metsa, kus seda Iidjärveks hüütud. Nüüd olevat kuivaks lastud.
Arujärvest on alles verstapikkune ase
(ERA II 198, 88 (101) < Haljala – H.
Länts, 1938). Samasisuline teade on
ka eesti keele instituudi kohanimekartoteegis. Selgitusena võib lisada,
et Kandle Ristimägi asub Kandle küla
lääneservas Iidjärvest umbes seitse
kilomeetrit edelas.
Sageli säilivadki toponüümid
märksa kauem kui objektid ise ning
meenutavad kunagist maastikku.
Nõnda leiame kunagise järve ümbrusest Iidjärve soo, Järveliiva soo, Järve
nõmme ja Järveliiva mäe.
Eesti geoloogilise baaskaardi
seletuskirjas on järvesetete käsitluses mainitud, et Rutja lennuväljast
põhja jääva Iidjärve olevat kuivendanud mõisnik; turba üle ühemeetrine
paksus praeguses Iidjärve soos sunnib aga selle tõepärasuses kahtlema
[1]. Iidjärve soo asub kunagisest
järvest lõunas, mis ilmselt on tinginud tüseda turbakihi tekke. Maaameti kaardirakendus võimaldab
meil vaadelda endise Iidjärve kohal
levivate muldade kaarti. Selle põhjal on madalsoo turba paksus kunagise järve eri kohtades 20–150 cm.
Tõenäoliselt hõlmab see näit ka jär-

Tõenäoliselt kaduski järv umbkaudu
19. sajandi keskel. Sellele viitab muu
hulgas märge Endel Varepi kohanimekartoteegis: „Vanasti seal järv
olnud – kuivaks lastud, nüüd mets
peal – männik. 60 a. tagasi oli lage.
Hiidjärv – Eismalt Rutjani. 100 a.
ringi kui tühjaks lasti või enam –
Rootsi sõja ajal”. See üleskirjutus
pärineb Varepil Rannaperest 1967.
aastast.
Eesti rahvaluule arhiivist leidub
samuti üleskirjutus järve kohta:
„Kandle Ristmäe all oli vanasti
Arujärv, selle ümber Arujärve män-

ALLIKAS: EAA 2072.5.155

1875/1876. aasta Selja mõisa kaardil on Iidjärv jällegi olemas (¥ 4).
Kaarti ja legendi hoolega uurides
võib näha, et veekogu on küll kujutatud piirjoontena ning tähistatud
toponüümina, kuid leppemärgi järgi
on siiski tegu rohusooga (Grasmorast).

¥ 4. 1875/1876. aasta Selja mõisa kaardil on järv küll tähistatud, kuid siiski juba veest tühjaks
lastud ning järve asemel on rohusoo. Selgelt on näha ka kuivenduseks rajatud kraavid

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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¥ 5. Läbi luidete kaevatud oja lookleb praegusel ajal kümmekonna meetri sügavuses sälkorus

vesetteid; nende eristamine nõuaks
eraldi uurimistööd.
Tänapäevast reljeefi kajastava
kaardirakenduse abil on võimalik
üldjoontes ära tunda järve kaldajoon. Selle järgi arvutades on järve
pindala olnud umbes seitse hektarit.
Iidjärve paisutajana toimisid põhja
poolt Antsülusjärve rannamoodustised (nagu ka Ülemiste ja Maardu
puhul), mis paiknevad Kambriumi
terrassi serval.
Praegu on järve põhi keskmiselt
25 meetri kõrgusel ning lõuna pool
järve olev tasandik 27 meetri kõrgusel merepinnast. Läbi rannamoodustiste kaevatud oja silmuskleb kohati
ligi 10-meetri sügavuses sälkorus,
kus paiguti paljandub ka liiv (¥ 5).
Pärast 350 meetri pikkust teekonda jõuab oja mereäärsele rannavallidega tasandikualale, mis paikneb
tosinkond meetrit madalamal. Just
see lühike lõik ongi millalgi 19.
sajandi keskel inimkätega loodud,
48
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ühtlasi märkis see järve lõppu. Kui
heita pilk taas vanematele kaartidele,
ilmneb, et looduslikult on Soome

lahte suubuv oja saanud alguse soost,
mis asub Antsülusjärve rannaastangust mere pool. Läbi rannaastangu

¥ 6. Rannamoodustistelt viib tee otse kunagise järve põhja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SUURIMA VALIKUGA
DIGITEERITUD EESTI:
KOOLIKIRJANDUS
AJALEHED, AJAKIRJAD
RAAMATUD
PILDIMATERJAL

ALLIKAS: MAA-AMETI GEOPORTAAL

¥ 7. Kui omaaegse järve põhjas on valdav jänesekapsakuusik, siis
järve paisutanud liivastel rannamoodustistel kohtame hõredat ja
valgusküllast männimetsa

¥ 8. Iidjärve kaldakontuur hakkab selgesti silma ka Lidariga
loodud reljeeﬁmudelil

rajatud jõe tõttu muutus algne jõgi veerikkamaks ja
pikemaks. Jõgi kannab praegugi viitena kunagisele
järvele Järveoja nime. Kuna tegu on meriforelli võimaliku sigimisalaga ja väärtusliku ürgilmelise maastikuobjektiga, on see hoiualana kaitse all.
Kuigi Järveoja toponüüm viitab veekogule, näeme
1875/1876. aastal ilmunud mõisakaardil ka nimekuju
Välliko soon. Arvatavasti võidi oja nõnda nimetada ajal,
kui järvel ja Soome lahel ei olnud veel ühendust. Ka
selle toponüümi kohta on teave säilinud tänini: trükitud
põhikaardilt leiame ojast läänes Väliku heinamaa. ■

HUVITAVAD AASTALÕPU
SÜNDMUSED
RAHVUSRAAMATUKOGUS
GEOGRAAFIA PANEB PAIKA

Teabepäev geograafiast ja geoinfosüsteemidest
Näitused, töötoad
19. novembril

JÕULUKUU RAAMATUNÄDAL

Üle 50 kirjastuse, palju häid raamatuid
9.–13. detsember

KIRJANDUSE PIIRID, RAAMATUTE RAAMID
Paabeli raamatukogu
12. detsembril

EESTI TARBEKUNSTI JÕULUMÜÜK
15.–17. detsembrini

Autor tänab Jaan Rosentali teema tõstatamise eest.
1. Eesti geoloogiline baaskaart 2006. Kaardileht 7412, Karepa. Seletuskiri.
2. Riikoja, Hendrik 1934. Eesti järvede nimestik. Tartu.
3. Rumma, Jaan 1923–1924. Eestimaa järvede ja saarte pindala. – Loodus
1923, 10: 625–636; 11, 683–684; 1924, 3: 152–154; 4: 12–214, 6: 10–
311; 8: 418–420, 10: 528–531; 11/12: 587–589.
4. Tammekann, August 1934. Endisest Liivakandi järvest. –
Loodusvaatleja 5: 129–131.
5. Tõnisson, Andres 2014. Kroodi – loodusmaastikust tehismaastikuks. –
Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 39.

Vaata lisaks www.rahvusraamatukogu.ee

Kohtumiseni Eesti Rahvusraamatukogus!
Tõnismägi 2, Tallinn

Taavi Pae (1976) on geograaf, Tartu ülikooli geograafiaosakonna teadur.
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Koimla kaitseala on
metsane ja liigirikas
Reigo Roasto

Saaremaal Lümanda vallas Koimla külas asub uus looduskaitseala, mille siht
on kanda hoolt metsakoosluste elustiku ja mitme kaitsealuse liigi elupaikade
ja kasvukohtade eest.

Ko
im

la

1,5

duslikku seisundisse. Nõnda ei satu inimtegevuse tõttu
ohtu ka kaitsealuste liikide elupaigad ja kasvukohad.
Koimla kaitseala on ühtaegu üleeuroopalise Natura 2000
võrgustiku osa.
Hulgaliselt kaitsealuseid liike. Euroopa Liidu loodus
direktiivi elupaigatüüpidest leiab Koimlas rohundirikkaid
kuusikuid ning soostuvaid ja soo-lehtmetsi.
Kolmanda kategooria kaitsealustest loomaliikidest on
siin teada hariliku kärnkonna (Bufo bufo) ja musträhni
(Dryocopus martius) elupaik, taimedest aga kuradi-sõrmkäpa (Dactylorhiza maculata), vööthuul-sõrmkäpa (D. fuchsii), kahkjaspunase sõrmkäpa (D. incarnata), laialehise
neiuvaiba (Epipactis helleborine), suure käopõllu (Listera
ovata), pruunika pesajuure (Neottia nidus-avis) ja kahe
lehise käokeele ehk ööviiuli (Platanthera bifolia) kasvukohad. Näha võib ka sookurgi (Grus grus).
ALLIKAD: MAA-AMETI GEOPORTAAL

V

äike, kõigest 31,8 hektari suurune Koimla looduskaitseala paikneb Lümanda vallas Koimla külas,
jäädes külakeskusest ligi kolm kilomeetrit kagu
poole. Kõnealune kaitseala loodi mullu 23. novembril.
Piki nelinurkse põhiplaaniga ala kaht külge kulgeb
kitsas kruusatee, mis juhatab huvilised tutvuma Koimla
loodusväärtustega. Loode- ja kirdeosas märgib kaitseala piiri aga sügav kraav ning edela- ja kaguosas metsakvartali sihid. Seega on piir looduses väga selge ja
hästi jälgitav.
Koimla looduskaitseala on loodud keset intensiivselt
majandatavaid metsi, piirkonnas, kus on veel säilinud
ühtne metsalaam. Siht on kaitsta Euroopa Liidu loodusdirektiivi metsaelupaiku [2], kuid ka ohustatud ja kaitsealuseid liike, sh mitme orhideeliigi kasvukohti.
Kogu ala kuulub sihtkaitsevööndisse, mis aitab tõhusamalt seista selle eest, et metsakooslused saaksid jääda loo-

500 m

km

Koimla LKA
Tagamõisa ps
Harilaid

Ninase ps

Mustja
Must
M
ustjala
ust
tjala
jala
la

Vilsandi

Kihe
K
helkon
helk
ko
onna
na
a

Karujärv

Kärla
Nootamaa

Lümanda

Koimla
Riksu laht

Sa

Salme
Sa
S
alme
me

lm

10 km

e7
km

ortofoto: maa-amet, KL: EP-B4-2751

¥ 1. Piirkonna kohta tehtud aerofoto näitab ilmekalt, millises majandamisrõngas Koimla looduskaitseala metsalaam asub
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Sõrve ps

FOTO: REIGO ROASTO

Ligi kolmkümmend aastat tagasi leiti siit harilikku luuderohtu (Hedera helix), teise kaitsekategooria liiki, kuid
paari aasta tagustel otsingutel teda uuesti leida ei õnnestunud [2]. Ometi on luuderohule sobivaid kasvukohti
kaitsealal omajagu.
Seni on enim vaatlusi kaitsealal kõige suurekasvulisema orhidee laialehise neiuvaiba kohta. See tagasihoidlikes punakasrohelistes toonides õitega taim on Eesti
orhideedest kõige hilisem õitseja: juuli lõpus ja augustis.
Riiklikus keskkonnaregistris on Koima kaitseala kohta

FOTO: REELIKA HOLTSMEIER
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¥ 3. Kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) kaitseala
piirava kraavi pervel

¥ 2. Tänavu jaanipäeva paiku leidsin Koimla kaitsealalt kümnete
kaupa vööthuul-sõrmkäppa (Dactylorhiza fuchsii), kes on meil
kolmanda kaitsekategooria taimeliik

kirjas kaheksa laialehise neiuvaiba leiukohta: 2009. aastal
loendati neis ligikaudu kolmkümmend taime [2].
Tänavu jaanipäeva paiku oli rõõm leida kaitsealalt
kümnete kaupa vööthuul-sõrmkäppa (¥ 2) ning varieeruva välimuse ja õite värviga kahkjaspunast sõrmkäppa
(¥ 3). Vööthuul-sõrmkäpad kasvasid metsa all, kahkjaspunased sõrmkäpad kaitseala piirava kraavi pervel.
Valgete õite ning tugeva meeldiva lõhnaga ööviiulit,
vööthuul-sõrmkäpast raskesti eristatavat kuradi-sõrmkäppa, lehtedeta ja üleni pruuni värvi pruunikat pesajuurt (¥ 6) ning suurte ümarate lehtede, kuid väikeste
rohekate õitega suurt käopõlle leidub looduskaitsealal
vähem. Neist pruunikat pesajuurt õnnestus samuti juuni-

Kas hundil on metsas kohta? See on kontrollküsimus igaühele.
Raamatu kaante vahelt leiab vastuse, kas esivanemate teadmine hundi tähtsusest
meie metsades on eestlaste mõtteviisis säilinud. Aastal 2013 korjas ajakiri
Loodusesõber lugusid matkajate kohtumisest kriimuga, fotograafide värskeid
pilte hallivatimehest ja teadlaste artikleid käimasolevatest uuringutest. Raamat
õpetab ka, kuidas kaitsta karja hundi eest ning kõneleb hundijahi vajalikkusest.
HUNT

Hunt

2014/3

Hunt – aasta loom 2013

AjAkiri LoodUsesõber

Raamat on müügil hästivarustatud raamatupoodides ja kodulehel
www.loodusajakiri.ee.

2014/3

Kas hundil on Eestis kohta? See on kontrollküsimus,
igaühel iseendale. Kui vastus on “jah”, siis
järelikult tajute hundi kohta metsas ehk taipate
ka looduse terviklikkusest mõndagi.
Hundiaastal 2013 jälgis ajakiri Loodusesõber
kompassinõela ja üritas aimata, kuidas ühiskonnas
suhtumine hunti jaotub. Korjasime lugusid kohtumisest
kriimuga, nii neid, mida lugejad ja fotograafid metsa
veerul märkasid kui ka teadlaste artikleid. Tõdesime,
et arusaam soe tähtsusest metsas on eestlastel alles
jäänud. Hunti austatakse kui metsaisandat senimaani.
Paljudel teistel riikidel-rahvastel on teadmine soe
olulisusest tulnud visalt, valu ja vaevaga ning
metsasanitari loodusest puudumise hinnaga.

HUNT

ISSN 2228-1010; 2014/3 (13)
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¥ 6. Riiklikes andmebaasides ei olnud täpset teavet pruunika
pesajuure (Neottia nidus-avis) kasvupaiga kohta Koimla kaitsealal,
seetõttu oli meeldiv üllatus teda siin tänavu juunikuus kohata

elupaiku piisavalt. Kaitsealustest lindudest võib siin sageli
kohata veel sookurgi, kes vahel jalutavad oma majesteetliku sammuga piki kaitseala piiravat kruusateed.
Kaitseala puurinne on erivanuseline ja liigirikas, ülekaalus on kuusk, haab, mänd ja kask, aga kasvab ka
sangleppa ja saart. Paikkonna teeb aga eriliseks tammede rohkus. Tamme alusmetsaga männikud, harvem
ka kuusikud, on omased just Saaremaale, mujal Eestis
on sellised metsad väga haruldased. Vanimad puud on
siin üle saja aasta vanad. Euroopa tähtsusega metsaelupaigatüübid katavad Koimla looduskaitsealast ligikaudu
poole: rohundirikkaid kuusikuid on ligikaudu 10 hektaril
ning soostuvaid ja soo-lehtmetsi umbes 5,5 hektaril [1].

¥ 4. Koimla looduskaitsealal kasvab kahelehine käokeel ehk ööviiul
(Platanthera bifolia)

FOTO: REELIKA HOLTSMEIER

kuus kohata: leid oli meeldiv üllatus, kuna seni ei olnud
riiklikes andmebaasides tema kasvupaiga kohta Koimla
kaitsealal täpsemat teavet.
Kui tulla Koimlasse kevadel, saab imetleda harilikku
näsiniine (Daphne mezereum), kergesti silma jäävat roosade õitega mürgist põõsast.
Eesti suurima rähni, pigimusta sulestiku ja punase pealaega musträhni sigimispaik registreeriti Koimla looduskaitsealal 2010. aastal [1]. Nõgikikas rajab pesa haava või
männi, harvemini kuuse sisse; Koimlas on talle sobivaid

Juhinduda tuleb sihtkaitsevööndist. Kaitsekorra eripära
ja majandustegevuse piirangute järgi kuulub Koimla
looduskaitseala tervenisti sihtkaitsevööndisse. Inimesed
võivad kaitsealal jalgsi liikuda ning korjata marju, seeni
ja muid metsaande. Lubatud on pidada jahti ja ilma
eriloata korraldada kuni 25 osalejaga rahvaüritusi.
Matkajatel tuleb siiski meeles pidada, et telkida võib
siin vaid kaitseala valitseja ehk keskkonnaameti loal
ning lõkketegemine on sootuks keelatud. Ka sõiduki
ja maastikusõidukiga ei tohi Koimla metsades üldjuhul
liikuda. ■
1. EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Koimla looduskaitseala – http://loodus.
keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=5;68547593;est;eelisand;;&comp=
objresult=ala&obj_id=-739589124.
2. Koimla looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja seletuskiri – www.
envir.ee/sites/default/files/koimla_lka_seletuskiri.pdf.

¥ 5. Luhatäpik (Brenthis ino) on üks ilmekaim südasuvine tervitaja.
Ka teda võib Koimla looduskaitsealal näha
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Reigo Roasto (1983) on keskkonnaagentuuri looduskaitseosakonna juht
spetsialist.
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Tabamatu Härjaauk sai pildile
Tiit Petersoo

Raplamaal Raikküla vallas Vigala jõe käärus peitub Härjaauguks nimetatud
lomp. Neid veepeegleid korraga ühele pildile saada on olnud paras katsumus.
FOTO: TIIT PETERSOO

J

uulis 1999 jätkus Rapla maakonna looduskaitseametkonnas
1994. aastal alguse saanud ekspeditsioonide sari. Tol aastal otsustati hakata korraldama uurimisreise
kunagi välja antava Raplamaa koguteose tarvis. Rapla maavalitsuse
keskkonnaosakonna juhataja Hetti
Kask tagas transpordi. Osalejatelt
nõudis ettevõtmine ka misssiooni
tunnet, sest kaheksatunnisest tööpäevast olnuks rumalus kinni pidada.
Taimetargana olid abiks kutsutud
Tallinna botaanikaaia avamaaosakondade juhataja Olev Abner ja
botaanik Ruth Aguraiuja ning pildistama fotokunstnik Arne Kiin.
Tolle 1999. aasta ekspeditsiooni
esimestel päevadel koguti materjali Lümandu botaaniliselt kaitsealalt, Rabivere sookaitsealalt ja Kesu
rabast. Kaks viimast päeva keskenduti
Raikküla vallale. Sealt on pärit Uku
Masing (1909–1985) ja parajasti oli
ees tema 90. sünniaastapäeva tähistamine. Selleks oli vaja välja töötada
Uku Masingu kultuurilooline õpperada (loe [2]), abiks tema raamat
„Mälestusi taimedest” [1]. Selles trükises kirjeldab autor taimi ning oma
sünnitalu Eino lahusmaatükkide
loodust. Meiega oli pundis metsamees Uno Treier, kes aitas üles leida
Minnika heinamaal asuva Härjaaugu,
Laane heinamaa küüni jäänused, Uku
Masingu kirjeldatud kuuse jne.
Uku Masing on kirjutanud oma
raamatus [1]: „Isa põhjas oma isa
sageli, et oli sõitnud talu otsides
pool Eestimaad läbi ja polnud võtnud midagi paremat sellest kohast,
mille ainus väärtus oli Minnika heinamaa”. Uku kirjasõna järgi toodi
Minnika heinamaalt lastele kuller-

Härjaauk koos Vigala jõega õnnestus pildile saada 1999. aasta 28. juuli väljasõidul

kuppe, heinputki, hundinuie, kõrkjaid ning kalmuseid. Kalmuseid
tassiti nende hea aasta korral koormate viisi ka sõnnikuks. Ta arutleb
oma raamatus kalmuse leviku üle
Eestis ning viitab Minnikal linaleoks
alandatud Härjaaugule, mille äärtel kasvab neid rohkesti, nagu võsa.
Uku ja tema isa pahandasid ahne
Kabala möldri peale, kes hoidis jões
vee kõrge, mis raskendas heina niitmist. Perepojale meenus ainult paar
suve, mil auk oli jõest täiesti eraldi ja
sai peaaegu kuiva jalaga käia jõe ning
Härjaaugu vahel. Isa lubanud naabrimeestel Härjaaugus linu leotada.
Kui Kabala mölder tõstnud vee väga
kõrgele, voolanud kogu haisev auk
solgist põhjani tühjaks ja siis polnud
jões enam ühtki vähki, kaladest rääkimata, konnalaipu ainult vedelenud.
Tol 1999. aasta 8. juulil olime
Minnika heinamaal kaheksakesi.
Härjaaugu ja jõe vahelt sai läbi käia.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Paraku ei õnnestunud ka kogenud
fotograafil Arnel Härjaauku koos
Vigala jõega pildile saada. Ei olnud
puud, mille otsa saanuks ronida.
Samuti ei suutnud uudistav seltskond ise moodustada elavat torni.
Fotot oli aga tarvis.
Sama aasta 28. juulil oli metsamees Uno nõus transpordiga abistama. Raplast tõime ajakirjanik Viio
Aitsami. Laenasime metalltrepi, mille
asetasime järelhaagisele ja kolmekesi
sõitsime Lipale, kus meiega liitus Uku
Masingu 90. sünniaastapäeva toimkonna liige Tiina Viin. See väljasõit oli
edukas: pildistaja julgestuseks tuli küll
treppi hoida, kuid saime Härjaaugu
koos Vigala jõega pildile. ■
1. Masing, Uku 1996. Mälestusi taimedest.
Ilmamaa, Tartu.
2. Petersoo, Tiit 1999. Pooleli jäänud tegemiste
teed. – Maaleht, 12. august 1999.
Tiit Petersoo (1937) on geograaf ja Eesti looduskaitse seltsi Rapla osakonna esimees.
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Maastikud aitavad
mäletada
Tiit Kändler

Milline on teie ideaalmaastik? Lainjas, päikesest kullatud viljapõllulapiga,
taamal mitmeroheline mets. Mõni järvelaik või jõelooge. Või hoopis mõisapark,
veidi varemeis häärberi ning parasjagu rohtunud tagaaiaga. Maastik võib
sööbida mällu, nõnda et ilmutab end uneski. Ent kuigi muutumatu, muudab
maastikku valgus, vihm, lumi, udu. Ometi võib arvata, et mõni maastik on
hingelähedasem kui teine.
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FOTOD: TIIT KÄNDLER

M

aastikud on murdnud end
välja loodusest inimkultuuri.
Maali, kirjandusse, filmi,
teatrisse, isegi teadusesse. Tegelikku,
tõelist maastikku ja kultuuri muundatud maastikku on teineteisest
raske eristada, ent ometi veel mitte
päris võimatu. Et maastiku olemust
mitte mööda maailma laiali määrida,
kõnelen praegu loodusmaastikest.
Need on nõnda vägevad ja iseennast
hõlmavad, et nende eeskujul räägime mälumaastikest, kultuurimaastikest, isegi spordimaastikest.
Ma ei saa kuidagi nõus olla selle
arvamusega, et Eesti maastik koosneb
monumendikihtidest. Olgu need siis
ehitised või ausambad. See on ilmselge teaduslik karikatuur. Maastik
koosneb ikka ja eelkõige maastikust.
Meie mälestused on seotud maastikega, nagu on tähendanud paljud,
nende seas kultuurigeograaf David
Lowenthal. Kui maastik hävineb,
kaotavad mälestused pinna jalge
alt. Metsatuka mahavõtmine on just
selle kaotuse pärast kurb, mitte seetõttu, et uus maastik oleks inetum.
Kuid mets kasvab uuesti peale. Kui
inimesel lastakse ümber kaevata
Väike Munamägi, siis pole enam
pääsu. Mälu ja olu hakkavad omavahel loksuma.
On valus ja kurb ja millegi hävimise tunne, kui teie lemmikmaastikule kerkib monument, olgu see

Maastik võib ajada mõnele ka hirmu nahka nagu Boroni ürgmets

sõnades nii kunstipärane ning „maastikku sulanduv” kui tahes. Inimese
hing näib vajavat kahte teineteisega
sobimatut asja: maastiku muutumatust, et toetada ja julgustada mälu,
ning maastiku muutmist, et julgustada vananemist.
See tõdemus näib nõnda selge, et
on imelik teisiti mõtelda. Vägevad
valitsejad ei ole ümber kujundanud
mitte ainult linnu, vaid ka loodusmaastikke. Hiiglaslikud kanalid, veehoidlad, aherainemäed. Uputatud
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Venemaa: Volga kallaste linnade ja
külade paisutatud vee alla uputamine 1930. aastatel.
Eestis eelkõige põlevkivibassein
– juba see sõnaühend ise näitas inimese võimekust maastikku ümber
keerata. Soode kuivendamine on
jõudumööda käinud aastasadu.
Jõgede sirgeksajamine veidi vähem.
Nüüd taastatakse soid. On’s sellel
mingit vahet, kas soo kuivendada või
kuivendatu taastada? Mida tähendab üldse maastiku „taastamine”?
Pärast Teist maailmasõda nimetati

| ESSEE |
Eesti NSV-s taastamiseks linnades
varemete koristamist, sealhulgas
mõne peaaegu terveks jäänud maja
mahalammutamist.
Vesiveskite muinsuskaitsjad kaitsevad veskitamme, looduse taastajad laseksid need ühekorraga õhku.
Millist mälu kaitseb maastikukaitseala? Olematut mälu, kirjalikku mälu
– kui sedagi. Taastatud soo või mahalastud veskijärv? Keegi ei tea, mis on
õigem. Peaasi, et rahastatakse – ja see
ongi õigem.
Kui tee-ehitus ei olegi maastiku
häving, siis muutmine igatahes. See
on alati olnud nõnda ja sellega pole
tegelenud ainult inimene: ka loomad
liiguvad radu pidi.
Põhja-Kõrvemaal teel Jussi järvede poole avaneb üks Eesti loomulikumaid avamaastikke
FOTO: TIINA KALJUNDI

Milline on Eesti maastik? Kas ongi
säherdust, liiati kui on levinud oma-

müüt Eesti looduse ääretust mitmekesisusest. Kust algab Eesti maastik
ja kus see lõpeb? Lõpuga on kõik selgem. Mere ääres, Balti klindi all. Siia
ja mitte üks samm edasi – allakukkumine tähendab selget surma. See
on ainus võimalus meie kuivamaamaastikul hukka saada. Eesti mäed
on sõbralikud, nad lasevad enese
otsa trügida ka logardeil ning isegi
Vällamäe järsult nõlvalt alla kukkudes pole kerge surma saada.
Eesti mägi pigem kaitseb kui karistab. Sellepärast see ongi meie meelest
ilus: nagu vaikse jõe käär, selja taga
lagendik ja ees päikeseloojak. Pole
mõtet arvata, et 6000 aastat tagasi
ei valitud oma elupaika ühtlasi ilu
pärast. Maastik pakkus hingele tuge,
pakub nüüdki, kui see vaid liiga kiiresti ei muutuks. Mis on aga liiga kiiresti? Kiiremini, kui mälu hääbub,
mattub ajauttu.
Turist võib jahtida küll müüte, aga
müüdi mõiste on uurijatel sama laiali
määritud nagu maastiku mõiste.
Võibolla jahib reisija hoopis ise
ennast, otsib kinnitust oma mälule?
On arvatud, et nimi ei riku meest.
Kas aga maastikku? Kõrvemaa ja
Soomaa ja Lahemaa on nõnda sobitunud meie keelde, et tunduvat olemas
olnud enne neid maastikke, igatahes
Säärane laudtee nagu Kodru rabas võib
tulevastele põlvedele muutuda rabamaastiku
lahutamatuks osaks

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Loodusmaastik ei pea ilmtingimata
paitama meeli, see võib ajada hirmu
nahka isegi Eestis, kui satute näiteks
ekslema Boroni metsa – hoolimata
sellest, et keelekorraldajad on selle
ümber nimetanud Poruniks, küllap
seepärast, et eestipärasem nimi ei
kohuta niivõrd kui venepärane.
Olid ajad, kui rappa mindi vaid
hädasunnil. Rabatee teadmine oli
eluväärt varandus. Polegi nii ammu,
kui loodusegurmaanid hakkasid raba
ülistama, seda ilusaks kirjutama ja
pildistama. Paratamatult pidi see vallandama raba muutumise, rabamaastiku ümberkujundamise laudteede
ja vaatetornidega. Ei pruugi minna
kaua, kui enamik eestlasi arvab, et
laudtee on rabamaastiku loomulik
osa nagu älved, laukad, rabasaared ja
männijussid. Sest ennäe: mis saab olla
ilusam kui mööda voori kulgev kruusatee! Veidi rohtunud, veidi auklik.
Maastikust lahutamatu, nagu varsti
on seda sealsamas kiirustav asfalttee.
Joonistused ja maalid loodusmaastikest sööbivad kummalisel

Pasknäär ja tammetõrud
1930. aastal, poisikesena koolist koju tulles korjasin tammedelt tõrusid ja
istutasin koduaeda. Nüüd on ühest tammest saanud hiigelpuu, tüve ümbermõõt on 204 cm.
Tänavu sügisel on minu tamm erakordselt rohkete tõrudega toime tulnud.
Juba enne septembrikuu keskpaika hakkasid pasknäärid mu tamme külastama.
Jälgisin nende tegevust. Et söögilaud oli rikkalik, olid ka söögikombed pillavad.
Osa tõrusid murti oksalt lahti ja veidi noka vahel hoides pillati need maha. Miks?
Mahapillatud tõru vaadeldes selgus, et see oli kergem kui täistõru, ilma tuumata.
Täistõru töödeldi järgmiselt: kui tõru oli valminud, murdus ta pasknääri
noka haardest ilma mütsita puhtalt pasknääri noka vahele ja neelati kohe
alla. Kui tõru oli aga pooltoores ja tugevalt tõrukontsaga kinni, siis asetasid
julgemad linnud tõru tugevalt jala haardesse ja töötlesid tõru lüdist vabaks
ning neelasid seejärel maiuspala alla.
Arad linnud, kes põlgasid inimelamu lähedust, murdsid tõru ja lendasid
lähedal olevasse metsa, kus oli julgem ja kodupärasem söögiaega nautida.
Käisin lähedal asuvas pasknäärimetsas ja oma üllatuseks leidsin hulgaliselt noori tärkavaid tammepuid. Nähtavasti olid paljud tõrud pasknääridel
töötlemise käigus maha kukkunud või tagavaraks peidetud ja kasvuõiguse
saanud. ■
Juhan Lepasaar
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kõige „inimrühmade kõnekas paigutumine, nii nagu see töö ja mängude
ajal vabas õhus tavaliselt välja kujuneb”, kirjutab Plath, viidates Johann
Georg Kohli 1841. aastal ilmunud
reisikirjale. Balti maastikul puudusid Kohli meelest põõsad, see-eest
oli huntide ulgumine, laulud, kodu
loomade hääled ja tuule helid.

kombel mällu, kuid romaanide looduskirjeldusi kiputakse vahele jätma.
Maalides, olgu need inglase Joseph
Mallord William Turneri või eestlase Konrad Mäe maalitud, näeme
tükikest tõde loodusmaastikust.
Fotot ei saa juba mõnda aega enam
uskuda. Digiajastu tegi kummalisel
kombel käänu ja vähendas astmeliselt maastikufotode usaldusväärsust.
Usaldusväärsus võrdub siin meie oma
mälupildiga maastikust, mis ju ometi
on ka aju poolt töödeldud, ent ikka
meie oma, meie enda lisandustega.
Tallinna ülikooli ajalooinstituudi professor Ulrike Plath on hiljuti ilmunud kogumikus „Maastik
ja mälu” kirjutanud sellest, kuidas
erinesid Saksamaalt saabunud reisikirjanike maastikud baltisakslaste
aistilistest maastikest. Jutt on meelelistest reisidest Baltimaadesse aastatel
1750–1850. Tol ajal oli õuesõpe,
õppimine maastikul, muutunud uue
pedagoogika lahutamatuks osaks.
Reisijad märkasid, et siin puudub
„moodne” ideaalmaastik nagu eesrindlikus Euroopas.
Et sakslasi väljaspool linnu peaaegu ei elanud, siis ei märganud nad
loodusmaastikel inimesi. „Maarahva
maaliline väärtus maastikus sõltus
seejuures vähem ilusatest kehadest;
tähtsamad olid ilusad rõivad ja eel-

Mida teha, et teie armastatud maastik
säiliks? Pildistage, aga ärge töödelge!
Veel parem – joonistage ja maalige!
Igaüks saab sellega hakkama, iseenese jaoks parimal ja lõbusaimal
moel. Joonistamine on nagu vanamoodi pildistamine, kus tulemus selgus alles hiljem, punasest valgusest
üle ujutatud ilmutivannis. Te märkate maastikul neid arabeske, mida
silm ei pruugi esmapilgul seletada
ega kaamera salvestada.
Ja eelkõige: nii nagu mitte ükski
gurmeetoit ei saa olla sama maitsev
kui armastatud inimese valmistatu,
nõnda ei saa ka ükski kallihinnaline
maal, saati veel foto, olla sama maitsev kui maastik, mida on jagatud
armastatud inimesega. ■
Soovitus maastikuhuvilistele:
Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen 2014.
Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni
Eestis. TLÜ Kirjastus, Tallinn.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

FOTO: KALMER LEHEPUU

on need olemas nendegi jaoks, kes
pole ekselnud Jussi järvede ümber
metsaradadel, jõudnud metsa alt rinnuni kasvavasse Halliste jõe äärsesse
luhta või istunud Käsmu puumajaka
all, oodates lahe jäätumist.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sügiseti ja talviti toitub pasknäär peamiselt
tammetõrudest ja teiste puude viljadest.
Kevadel ja suvel on tema toidusedelis
ennekõike putukad, väiksemate lindude
munad ja pojad
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Kiire aja plaat
Taavi Tulevi plaat „Kuku” näeb välja äraütlemata kaunis. See hakkas silma juba enne, kui olin plaati kuulanud ning autorit guugeldades avastanud, et plaat on
võitnud Eesti disainiauhinna. Üks detail torkas samuti
kohe silma. Plaadilt ei loe mingi nipiga välja, mida sellelt
kuuleb või näeb: on see film, muusika, luule või midagi
muud. Seesugust salatsemist – või nimetada seda hoopis võluvaks isepäisuseks? – kohtab tänapäeva toodetel
haruharva: kiire aja kiirel inimesel peab olema sekundiga
puust ja punaselt selge, mis lahtrisse iga kätte sattunud
produkt sobitub!
Mul isiklikult paljastus seepeale ammune mälestuskild
mu põhikooliaegsest punkbändist Surev Hiir. Disainisime
bändi plakati, jumal teab kus paljundasime selle ära
(aasta oli siis umbes 1990) ning kleepisime linna peale
üles. Möödujad (nagu nende kommentaaridest selgus)
suutsid küll aimata, et tegu on bändiga, aga tõsiasi, et
ei olnud märgitud ei kontserdi aega ega kohta, tegi nad
väga nõutuks. Nojah, mis teha, kontserdivõimalust meil
veel ju polnudki, loodki alles selgeks õppimata …
Mis siin pikalt keerutada, ütlen välja, et plaadi sisu on
22 minutit järveäärset linnulaulu, ühes tükis ja ilma igasuguse inimese vahelesegamiseta. Kõige „rajum” interlüüd on vist ühe kärbse sumin umbes seitsmendal minutil.

Selline sisu õigustab plaadiümbrise
saladusloori ühest aspektist kindlasti: kas oleks auväärt disainižürii
plaadi sisu teades sellele auhinna
andnud? Õnneks on tänapäeval
kõigil kiire, tippspetsialistidest žüriiliikmetel eriti. Keegi
ei jõudnudki plaati kuulata! Kas tahtlik (pigem!) või
tahtmatu, aga väga kosutav iroonia igatahes, igasuguste
Konkursside, Žüriide ja Gaalade pihta.
Kiire aja kiirele inimesele sobib plaat mitmel moel.
Näiteks kingitusena. Ilusa vidina üle on õnnelikud nii
kinkija kui ka saaja, ja nagu paljude kinktoodete puhul,
vaevalt selle kasutus pakendi avamisest kaugemale
jõuabki. Polegi tarvis, sellega ei lähe raisku tilkagi verd,
higi ega pisaraid! Kägu pole raasugi pettunud, kui oravarattas higistav inimene tema heliteostesse süüvida ei viitsi
ega jõua. Kes aga siiski mingi ime läbi ketta mängijasse
juhtub torkama ja ennast hetkeks isegi kuulama unustab, sellele patsutaks justkui pisike hall vanamees sõbralikult naeratades õlale: kuhu sa õigupoolest tormad, võta
vabalt! Väga zen kogemus. Mine tea, võib-olla istub mõni
ära hullutatud kuulaja isegi ühel heal päeval autosse ja
sõidab linnast välja. ■
Juhan Javoiš

Õrn ööbik – laulu lind
Ööbik on muidugi laululind, see on kõigile teada. Kuid
ta on nii kaunilt laulev lind, et tal on suur kalduvus
sattuda lauludesse ja ka lauludest kirjutatud raamatutesse – sellest siis „laulu lind”.
Möödunud aasta suve alguses tuli Eesti Looduse
uurijate Seltsi meililisti emeriitprofessor Raik-Hiio
Mikelsaare küsiv kiri:
„Kust leida loomutruud ööbiku pilti, soovitav kombineeritult pärnaoksakesega? Karl Rammi ja Gustav WulffÕie „Ööpikule” saab tänavu 130-aastaseks. Kui kajastada
seda suursündmust raamatukesega, siis sobiks kaanele
asjaosalise kena pilt või foto”.
Kas panite tähele: Raik-Hiio teatas, et kavatseb kirjutada kõnesoleval teemal raamatukese.
Tänavu 11. oktoobril toimus Valgjärve valla Saverna
raamatukogus Raik-Hiio Mikelsaare raamatu „Õrn ööbik,
kuhu tõttad sa?” pidulik esmaesitlus. Teos ületab „raamatukese” mõõtmed suuresti: 248 lehekülge ja 53 pilti.
Raamatus kirjeldatakse üksikasjalikult eestlaste ärkamisaja lõpu ja venestamise alguse olusid, milles venekeelse
Õpetajate Seminari 19-aastased õpilased Karl Ramm ja
Gustav Wulff lõid läbi aegade särava laulu „Ööpikule”,
mida hiljem on hakatud nimetama „Õrnaks ööbikuks” või
siis esimese värsirea järgi „Õrn ööbik, kuhu tõttad sa?”.
Raamatu ilmumine tähistab ka laulu loojate ümmargusi

tähtpäevi: Rammi sünnist möödus
150 aastat tänavu 2. juulil, Wulffi
ootab sama verstapost ees järgmise aasta 1. jaanuaril.
Vist esimest korda on laulu
autorite elu ja looming täiel kujul
ühes raamatus välja toodud. Selles
on esitatud kõigi Karl Rammi trükis ilmunud laulude noodistikud ja käsitletud tema paljusid avaldamata (käsikirjalisi) laule. Gustav Wulffi luule on
täielikult kokku võetud ja teemade järgi rühmitatuna ning
kommenteeritult raamatusse pandud. Ja kõike seda on tehtud heas ja hästi loetavas keeles. Peale selle on raamatus
käsitletud muid 19. sajandil eesti kirjanduses leiduvaid linnuluule teoseid. Ei ole unustatud ka ööbikut ennast: üsna
hea ornitoloogilise täpsusega on kirjeldatud selle laulu linnu
väljanägemist ja eluviisi ning arutatud, kus ta meelsamini
laulab, kas „pühal pärnapuul või tore’l toomingal”.
Näinud „raamatukese” asemel sellist võimsat kultuuriajaloolist teost, läksid mul silmad pärani. Ei oodanuks seda
meditsiinikandidaadist ja keemiadoktorist mehelt, kes on
viimasel ajal tuntud peamiselt bioloogia- ja keemiateoreetiliste ülesastumistega. Raamat läheb minu meelest eesti
kultuurilukku ühe iseäralikult särava tähisena. ■
Mart Viikmaa
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Linnuvaatleja ABC
Rob Hume. Inglise keelest tõlkinud Olav Renno. Erialatoimetaja
Eerik Leibak, keeletoimetaja Eda
Posti. Varrak, 2014. 224 lk
Lihtne ja selge käsiraamat alustavale linnuhuvilisele: kes on linnud
– nende kehaehitus ja eluviisid, kuidas alustada vaatlusi ja vaatluste erijuhtumid (nt vaatlus merel, linnulaada vaatlemine jne), ülevaade lindude elupaikadest
ja määramisest.
Olulise osa võtavad enda alla linnuliikide kirjeldused.
Kuna originaalraamat on mõeldud Inglismaa jaoks, on
liikide valik Lääne-Euroopa-keskene. Seda tuleb määraja
kasutamisel kindlasti silmas pidada: ehkki on lisatud, kas
ja millal võib mingit liiki Eestis kohata, on määraja liikide valikus puudu meil tavalisi linde. Näiteks on kirjeldatud meil haruldast roherähni, ent meil palju levinum

hallpea-rähn puudub. Nõnda võib kergesti eksida, seetõttu tasub linde määrates kasutada põhjalikumaid, kõiki
Euroopa linnuliike hõlmavaid käsiraamatuid.
Raamatu viimane peatükk tutvustab Euroopa linnupaiku. Eesti keeles pole neid senini nii põhjalikult
kirjeldatudki. Eesti linnupaigad siit puuduvad, kuid
üksikasjalikult aitab meie huviväärsustega tutvuda
Margus Otsa ja Uku Paali suurepärane teos „Eesti linnuvaatleja teejuht”. Küllap on linnupaikade kirjeldustest abi
Lääne-Euroopas liikujatel, kes peale kultuuriväärtuste
tahaksid saada ülevaate ka loodusväärtustest. Tasub siiski
meeles pidada, et linnupaikade huvitavate liikide valikusse kuuluvad eelkõige inglastele huvipakkuvad liigid.
„Linnuvaatleja ABC” on kasulik abivahend nii alustavale kui ka edasijõudnud linnusõbrale. Esile võiks tõsta
ka vaatlemise juhendeid: selle valdkonna kaks olulisemat
teost, Eerik Kumari „Kuidas vaadelda linde” (1963) ja
Jaanus Eltsi „Vaatleme linde” (2001), on ju muutunud
raskesti kättesaadavaks.

Saka mõis. Varemetest
pankranniku pärliks

Veeteemaline õpimapp
Arne Ader, Urmas Tartes.
Keeletoimetaja Sirje Ääremaa,
kujundaja Hermo Sakk.
Keskkonnaamet, 2014, 53 lk

Tõnis Kaasik. Kujundanud Eneken
Moorlat. Tõnis Kaasik, 2014. 148 lk
Tänavu tähistatakse Saka mõisa peahoone 150. aastapäeva. Raamatust saab
ülevaate mõisa ajaloost ja varasemast ajaloost ning eelkõige
mõisa taastamisest. Viimased 75 aastat on mõisakompleks
olnud militaarkasutuses või maha jäetud. 2004. aastal avati
Nõukogude piirivalveohvitseride elamu kohale ehitatud
väike hotell ja söögikoht Saka Cliff Hotel & SPA.
Praeguseks on renoveeritud kogu mõisakompleks, mis
sisaldab majutus-, toitlustus- ja lõõgastuskohti. Saka mõisast
on saanud Ida-Virumaa arvestatav kultuuri- ja turismikeskus. Saka mõisa on taasavastanud ka selle kunagi ehitanud
ja 130 aastat pidanud Löwis of Menarite perekond ning ka
mitme teise baltisaksa perekonna järeltulijad.
Rohkesti illustreeritud teos annab põhjaliku ülevaate
mõisakompleksi taastamise käigust. Piltidel paistab mõisa
kunagine hiilgus enne Teist maailmasõda ning rüüstatud
ja lagunev kompleks 1990. aastate lõpus, kui selle ostis
Ida-Viru maavalitsuselt Tõnis Kaasik oma äriühingute
kaudu. Mõisaomaniku suur vaev hoonete renoveerimisel on nüüdseks lõppenud: valminud on hoonekompleks,
mille üle on tõesti põhjust uhkust tunda ja mida tasub
kindlasti külastada.

Raamatu mõõtu õpimapp võtab
kokku olulisema teabe vee kohta:
eraldi jaotised on sissejuhatus, pinnavesi, põhjavesi, veemajandus, reovesi, vee säästmine ja töölehed.
Ühtsete kaante vahele on kogutud hulk väärtuslikku
teavet, mida muidu on raske leida näiteks aruannetest;
autorite tubli töö paistab välja nii ladusalt kirjutatud tekstist kui ka ohtrast pildimaterjalist. Hea mõte on fotod
seostada kaardiga, nagu on tehtud Kärevere-Ilmatsalu
piirkonna näitel (lk 15).
Teos algab õige ootamatult sisukorraga ning kuskilt
ei leia selgitust raamatu eesmärkide ega mapi eeldatava
sihtrühma kohta. „Õpimapp” viitab õppetöös kasutatavusele ja töölehtedelt tuleb välja, et need on mõeldud
4.–9. klassi ja gümnaasiumi õpilastele. Keskkonnaameti
kodulehelt selgub, et õpimapp on hea abimaterjal, mis
aitab veeteemat tutvustada koolides ja keskkonnahariduskeskustes. Küllap see nii ongi. Õpimapi saab PDFfailina alla laadida veebilehelt www.keskkonnaamet.ee/
veemapp/.

Trükiveakurat on pärast suvepuhkust innukalt tegutsenud meie septembrinumbris. Lk 20 on pildil paakspuu, mitte türnpuu. Hea meel on tõdeda, et peale artikli autori oli veel mitu tähelepanelikku lugejat.
Rubriigi „Loodusmuuseumi varasalvedest” kirjutises Albert Üksipi Tooma herbaariumist on esimeses pildiallkirjas ladinakeelses taimenimetuses kaduma läinud oluline ×, millest on tekstis pikemalt juttu. Õige
kesa-karutubaka nimetus on Pilosella ×polymastix. Lk 39 ülemisel fotol on aga Tkrvkrt segi ajanud Üksipile
seltskonda pakkuvate daamide nimed: kõige parempoolsem on Silvia Talts, seljaga vaataja poole aga LiviaMaria Laasimer, lokkis juustega. Ühe eakaaslase sõnul oli just Livia see, kel olid ka välitöödel peas korralikud lokid. Foto autor on Linda Viljasoo, kes pildilt puudub.
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Märtsist septembri lõpuni kestnud
Eesti looduseuurijate seltsi ja keskkonnaagentuuri vaatlusvõistluse
raames sisestasid 81 vaatlejat kokku
716 vaatlust, mullusest tublisti rohkem: siis oodati sisestusi 12 taimeliigi
kohta ning neid laekus 175.
Ülekaalukalt enim, 378 vaatlust,
sisestati valge-toonekure kohta,
järgnesid hall-käpp ja päevapaabu
silm, vastavalt 58 ja 55 vaatlusega.
Neljandana kogus 45 vaatlust halljänes. Tabeli etteotsa mahtusid ka eri- Tänavuste sisestatud vaatluste esikolmik
lisemad liigid, valgetähn-pajuliblikas 36 ja arusisalik 33 vaatlusega.
Üks andmete kogumise eesmärk on edendada loodusteadlikkust, muidugi
kasutatakse andmeid ka levikuatlaste koostamisel ning analüüsides. Näiteks
Rapla vallas tehtud vaatlus kaelussiili (lõunasiili) kohta muudab tunduvalt selle
liigi seni teada olnud levikupilti: nii kaugelt põhjast ei ole kaelussiili enne leitud.
Üle viie vaatluse sisestanud vaatlejate vahel loositi välja auhinnad.
Loosiõnn naeratas Aiki Tibarile, Merle Pollile ja Villu Anveltile. Vt täpsemalt http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva/default.aspx?id=491038096&state=1;877954539;est;lvadb.
Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Ropka-Ihaste kaitseala laieneb

FOTO: TOOMAS KUKK

Valitsus kiitis 16. oktoobril heaks Tartu lähedal asuva Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitse-eeskirja, mis laiendab senist kaitseala ning tõhustab ohustatud liikide ja elupaikade kaitset.
Kokku leidub Ropka-Ihaste looduskaitsealal 30 kaitsealust liiki, sealhulgas
valge vesiroos, siberi võhumõõk, künnapuu, väikekajakas ja soopart. Kõige
haruldasem liik on pehme koeratubakas, mis kasvab Eestis vaid Tartu linnas
ja selle lähiümbruses.
Üksiti vajavad kaitset nii Eestis kui ka Euroopas ohustatud elupaigatüübid:
lamminiidud, soo-lehtmetsad ja huumustoitelised järved. Ropka-Ihaste lamminiidud kuuluvad Eesti esinduslikemate hulka ning vajavad pidevat niitmist.
Kokku tuleb kaitsealal taastada 317 hektarit ja hooldada 500 hektarit poollooduslikke kooslusi. Ropka-Ihaste ala on üks tähtsamaid veelindude, eriti
hanede peatuspaiku ja pesitsusalasid Ida-Eestis ning Eesti linnurikkamaid alasid.
Osaliselt on kaitseala territoorium olnud kaitse all juba 1991. aastast, kui loodi
Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline kaitseala. See 132 hektari suurune ala ei suuda aga
kõigi oluliste loodusväärtuste kaitset tagada.
Seetõttu laiendab uus kaitse-eeskiri RopkaIhaste looduskaitseala 790 hektarini.
Loodav kaitseala koosneb kolmest sihtkaitsevööndist (kokku 432 ha), kus majandustegevus ja loodusvarade kasutamine on
keelatud, ning kolmest piiranguvööndist
(kokku 358 ha), kus kaitsekord on leebem.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri
Pehme koeratubakas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tuulisevõitu

oktoober

Viinakuu ilm oli vaheldusrikas nagu sügisel ikka,
aga erilisi äärmusi ette ei tulnud. Vaid paaril ööl
ja hommikul viimase kümmepäevaku alguses oli
krõbedamat külma. Sajudki olid pigem mõõdukad kui rohked. Küll puhus rõhkkondade vaheldumise tõttu sageli tugevapoolne tuul.
Ilmateenistus kinnitab, et nii oktoobri keskmine õhutemperatuur kui ka päikesepaistetundide hulk olid lähedal pikaajalisele keskmisele:
vastavalt 6,5° vs 6,3° ning 93 tundi vs 87 tundi. Sadas tavalisest vähem: 42 mm vs 69 mm.
Õhutemperatuuri maksimum, 16,8°, mõõdeti
4. oktoobril Virtsus ja miinimum, –11,8°, 23. oktoobril Narvas. Suurim ööpäevane sajuhulk,
28 mm, registreeriti 20. oktoobril Valgas.
01.10

Keskkonnaamet kehtestas jahipiirangud omavalitsustes, kus on diagnoositud Aafrika seakatku.
02.10 Esimest korda tuli kokku keskkonna
ministri asutatud jahindusnõukogu.
02.10 Eesti loodusmuuseumis avati näitus
„Tempo ja rütm” ja tähistati muuseumi
150. aastapäeva.
03.–17.10 Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäeva joonistusvõistluse tööde näitus
Tartu loodusmajas.
04.10 ELF-i talgud Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkarajal.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Loodusvaatluste võistlusega koguti
rekordarv vaatlusi

FOTO: KESKKONNAAGENTUUR
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5. oktoober: sügisvärvid Tartus
05., 11., 12., 18., 25. ja 26.10 Looduse
Omnibussi retked Tallinnast:
Sookuninga kaitsealale ja Kablisse;
Vormsi saarele (ka Tartust); lodjaga
mööda Emajõge ja bussiga vanausuliste juurde (ka Pärnust); talguretk
Muuksi linnamäele; matk Jussi järvede
ja Paukjärve äärde ning Hiiumaale
Sarvele ja Soerasse.
06.10 RMK Elistvere loomapargis sündis
piison Pauliinel vasikas.
06.–09.10 Keskkonnaamet korraldas maakonnakeskustes 5.–7. klassi õpilastele viktoriini „Üheskoos Soome lahe heaks”.
06., 13., 20. ja 27.10 Loodusõhtud rahvusraamatukogus: „Üksinda Vene villisega
Hüüru-Vladivostok-Jakutsk-Hüüru”
(Arno Pavel); „Ilmast ja kliimast,
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Karulas räägiti võõrliikidest

koduselt” (Ain Kallis); hõimupäevade
loodusõhtu (Heinike Heinsoo ja Jaak
Prozes) ning „Austraalia IV: rännak läbi
kuulsate veiniorgude Wilpena Poundi”
(Igor Tuuling).
08.10 Projekti Emobility Works elektromobiilsuse seminar Tartus.
09.10 Keskkonnaministeeriumis allkirjastati
ministeeriumi ja nelja Eesti ülikooli
koostöökokkulepped.
09. ja 16.10 Loengud Eesti loodusmuuseumis:
Fred Jüssi „Tempod ja rütmid looduses”
ning Peeter Volkonski „Põlisrahvad ja
loodusrütmid”.
09.–10.10 Keskkonnaameti ja MTÜ
Veskivaramu rahvusvaheline Lahemaa
veskipärandi seminar.
10.10 Seminariga Palupõhja looduskoolis
tähistati Alam-Pedja looduskaitseala
loomise 20. aastapäeva.
10.10 Eesti maaülikoolis toimus infopäev
jahimeestele Aafrika seakatkust.
10.10 Tööd alustas laupäeviti tegutsev
Tallinna loomaaia ornitoloogiaring
5.–9. klassi õpilastele.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

FOTO: KARMEN SÜLD

24.–26. oktoobril peeti Karula rahvuspargis Kaika seltsimajas XXI terioloogia sügiskool, mis kandis pealkirja
„Oma või võõras” ning keskendus
väga aktuaalseks muutunud invasiiv
sete võõrliikide temaatikale.
Võõrliikideks peetakse liike, kes
on levinud inimese kaasabil ja kinnitanud kanda väljaspool oma
looduslikku levilat. Invasiivseks
nimetatakse võõrliiki aga siis, kui ta
ohustab neid ökosüsteeme, kuhu ta
on sattunud, kahjustab kohalikke
liike ja elupaiku ning põhjustab Kährikkoer on üks Eesti arvukamaid
majanduslikku ja keskkonnakahju.
võõrimetajaid, kellega ümberkäimise üle on
Juba 1981. aastal alguse saanud juba pikemat aega tuliselt vaieldud
sügiskoolide traditsioonile panid
aluse entusiastlikud noored loodusesõbrad ja praegused tuntud loodusuurijad
eesotsas Tiit Marani, Andrei Miljutini ja Uudo Timmiga. Oma algupäralt olid
sügiskoolid nädalapäevi kestnud loodusteaduslikud rännakud Eestimaa eri
paikades. Ajapikku on üritus omandanud vormi, mis kutsub peale teadlaste
kohale väga mitmekesise taustaga huvilisi, alates üliõpilastest ja lõpetades
õppejõudude, jahimeeste, ametnike ja ettevõtjatega. Sel aastal oli terioloogia sügiskooli programm esimest korda kohandatud selliselt, et olla hariv ja
asjakohane ka loodusteaduste õpetajatele.
Ettekandeid saab vaadata Eesti terioloogia seltsi kodulehelt www.terio.ee.
Eesti terioloogia selts / Loodusajakiri

11. oktoober: leheroheline pole
linnapildist veel kadunud
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Kahlajauurijad kohtusid Haapsalus

FOTO: ANDREAS TREPTE / WIKIMEDIA

11.–19.10 Tallinna botaanikaaia kaktusenäitus.
12.10 TÜ loodusmuuseumi linnuretk Kabli
linnujaama.
13.10 Kliimapoliitika põhialuste arengudokumendi koostamise esimene ümarlaud
keskkonnaministeeriumis.
13. ja 17.10 TÜ loodusmuuseum korraldas Tartu
sügispäevadel kesklinna tutvustava
geoloogiaretke ja ökomärgiste õpitoa.
15.10 Keskkonnaamet kinnitas Endla looduskaitseala kaitsekorralduskava.
15.10 Hiite Maja sihtasutus andis Tallinnas
ülevaate uuringust „Eesti elanike hoiakud hiite ja looduslike pühapaikade
suhtes”.
16., 23. ja 30.10 Keskkonnaameti säästvale
energiakasutusele keskendunud keskkonnahariduskonverentsid Viljandis,
Haapsalus ja Tallinnas.
17.10 Keskkonnaameti infoõhtul Iisaku looduskeskuses rääkis taastuvenergiast
Urmo Lehtveer.
17.–19.10 X geoloogia sügiskool LääneVirumaal Jäneda mõisas teemal „Fosfor
– aegade algusest tänapäevani”.
18.10 Eesti maastike ja Euroopa maastikukonventsiooni teemaline konverents
Tartu loodusmajas.

Haapsalus peeti rahvusvahelise kahlajatöörühma (International Wader Study
Group) aastakonverents ja Euroopa niidulindude kaitse seminar. Osales üle
130 kahlajatega tegeleva teadlase ja looduskaitsja 23 riigist.
Kahlajateks nimetatakse suurt rühma kurvitsaliste seltsi kuuluvaid linde,
kellest paljud otsivad toitu madalas vees kahlates. Tuntumad Eestis pesitsevad
kahlajad on näiteks kiivitaja, tikutaja, metskurvits, punajalg-tilder ja merisk.
Kogu maailmas on enamiku kahlajaliikide arvukus viimase poolsajandi
jooksul kahanenud. Selle põhjuseks peetakse eelkõige sobivate elupaikade
kadumist. Lääne-Euroopas on lindude arvukus intensiivpõllumajanduse tõttu
tugevasti vähenenud ja mõni liik koguni välja surnud. Aafrikas ja Aasias
hävivad rohumaad ja märgalad ülekarjatamise ja põllumajanduse veetarbe
pärast, sage on ka liigne putukamürkide kasutus. Kollase mere äärsetes kiirelt
areneva majandusega riikides on probleemiks väga laialdane tammitamine
ja tööstusparkide rajamine
rannikumerre, selle tagajärjel ei kõlba need alad kahlajate rändepeatusteks. Eestis
on kahlajate kaitseks oluline
taastada ja hoida nende elupaiku rannaaladel, luhtadel ja
soodes ning tagada põllumajandustootmise keskkonnahoidlikkus.
Eesti maaülikool /
Loodusajakiri
Punajalg-tilder

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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FOTO: EESTI METSASELTS

Eesti õpilased saavutasid Saksa
maal Eberswaldes peetud neljandal rahvusvahelisel koolinoorte
metsandusvõistlusel „Noored
Euroopa metsades” (YPEF) suurepäraseid tulemusi: koju toodi esimene, kolmas ja neljas koht.
Kõnealune võistlus on Euroopa
suurim metsandusvõistlus, mis on
mõeldud 13–19-aastastele kooli
õpilastele. Tänavu osales üksteist
riiki: Austria, Eesti, Kreeka, Leedu,
Läti, Poola, Portugal, Rumeenia, Eesti esindus Copper Owl (vasakult): Mati
Lepikson, Airon Oravas ja Annaleena Vaher
Saksamaa, Tšehhi ja Ungari.
Esimest korda võistluse ajaloos olid osalejad jaotatud kolmeliikmelistesse
võistkondadesse, mille kõik liikmed olid pärit eri riikidest. Nii said noored
vahetada teadmisi oma riigi metsandusest, praktiseerida inglise keelt, õppida
tundma teisi kultuure ja töötada rahvusvahelises meeskonnas.
Eestist pääses võistluse finaali Tallinna prantsuse lütseumi võistkond
Copper Owl koosseisus Annaleena Vaher, Airon Oravas ja Mati Lepikson.
Loosi tahtel võistles Annaleena koos Austria ja Läti, Airon Kreeka ja Poola
ning Mati Ungari ja Saksamaa õpilastega. Üheskoos tuli näidata teadmisi
viktoriinis, lahendada metsas praktilisi ülesandeid ning teha valmis vaatmik.
Kõige rohkem punkte andiski vaatmik ja selle alusel peetud ettekanne.
Võistlustulemused olid eestlaste jaoks suurepärased: võitjaks tunnistati
kolmik, kuhu kuulus Mati Lepikson, Airon Oravase võistkond sai kolmanda
ning Annaleena Vaheri tiim neljanda koha. Võistkonna juhendaja oli õpetaja Marje Väli.
Vt ka YPEF veebilehte ww.ypef.eu ja fännilehte Facebookis.
Eesti metsaselts / Loodusajakiri

FOTO: MDF/WIKIMEDIA

Linnuvaatluspäevadel sai kirja 167 liiki
4.–5. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel
„EuroBirdwatch 2014” osales 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Eesti linnusõpradelt laekus Eesti ornitoloogiaühingusse 98 vaatluste nimekirja, mille
koostamisel osales vähemalt 320 inimest.
Kirja pandi üle 400 000 linnu 167 liigist. Kõige pikemas nimekirjas oli
koguni 111 liiki, millega korrati vaatluspäevade rekordit. Sisemaal linde
vaadelnud huvilised kurtsid lindude vähesuse üle, kuid mere ääres juhtusid see-eest olema parimad arktiliste veelindude rändepäevad. Seepärast
olid arvukaimad liigid aul, valgepõsk-lagle, viupart, meri
vart ja tõmmuvaeras. Vaatlus
päevade kõige põnevamad
liigid olid vööt-lehelind, lõunatirk ja vaenukägu. Palju nähti
rändlinde, kes peaks meilt juba
lahkunud olema, nt valgetoonekurg, mustviires, lepalind
jt. Lähemalt saab lugeda EOÜ
kodulehelt www.eoy.ee.
Kõige rohkem vaadeldi oktoobrihakul aule.
EOÜ/Loodusajakiri
Fotol emaslind

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

18.10 Eesti loodusainete õpetajate liidu tallinlastele korraldatud väljasõit Keila-Joale.
19. ja 21.10 TÜ loodusmuuseumi raba huvipäev
Alam-Pedja looduskaitsealal ning koolivaheaja loomapäev.
20.–23.10 Üleeuroopalise kampaania „Make
Chocolate Fair!” sõiduk peatus Eestis.
21.10 Saadjärve ääres asuva jääajakeskuse loodusõhtu „Kliimamuutused
Antarktikas ning nende mõjud
Lõunamandrile ja Maale aastaks 2100”
(Enn Kaup).
21.–22.10 Läänemere maade nõukogu Baltic21
ekspertgrupi 11. kohtumine Tallinnas.
21.–22.10 Eesti kaugseirepäevad Tõraveres
Tartu observatooriumis.
22.10 Keskkonnaameti loodusõhtud Türil
(Ingmar Muusikus Järvamaa loodusest
ja aasta linnust jäälinnust) ja Viljandis
(Lennart Lennuk, „Soome laht – noore
mere tervis ja unikaalne loodus”).
23.10 Kiirgusseminar keskkonnaministeeriumis.
23.10 Öökulli akadeemia loodusõhtu Eesti
loodusmuuseumis: Urmas Tartes biorütmidest.
23.10 Veeülikool 10.–12. klasside õpilastele
Eesti maaülikoolis.
23.–24.10 Läänemere projekti Eesti õpetajate
seminar Pärnumaa keskkonnahariduskeskuses.
24.10 Keskkonnaameti loopealsete taastamise teabepäev Kuressaares ja
Muhumaal Liival.
24.10 Rohelise liikumise rohelise tee õhtu
Tartus ökoturismi teemadel.
26.10 Tartu keskkonnahariduskeskuse keskkonnabussi sõit Valgamaale.
27.10 Teabetund „Euroopa Liidu kliima- ja
energeetikaeesmärkide mõju Eestile”
Euroopa Liidu infokeskuses.
27.10 Keskkonnaministeeriumis tutvustati
keskkonnatasude raamkava eelnõud.
28.10 Säästva Eesti instituudi säästva arengu
foorum.
30.10 TTÜ avas Pärnumaal Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse.
30.10 Eesti looduseuurijate seltsi üldkoosolek
ja avatud loeng: Tõnu Möls, „Uued mate
maatilised meetodid Peipsi uurimisel”.
31.10 Eesti esimene loomaõiguste konverents Tallinnas.
FOTO: TOOMAS JÜRIADO

Eesti õpilased näitasid suurepäraseid
metsandusteadmisi

31. oktoober: Tallinnas jagub päikest
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„Nõel heinakuhjas”
aastaauhinnad
Aastaauhinnad loosisime välja kõigi nende vahel, kes olid möödunud aasta
detsembrinumbrist kuni tänavuse oktoobrinumbrini ilmunud küsimustele
saatnud vähemalt ühe õige vastuse: iga üksikküsimuse vastus osales eraldi
loteriipiletina. Peale MTÜ Loodusajakiri panid omalt poolt auhinna välja
kauplus Matkasport, kaardifirma EOMAP ja Lõuna-Eesti ökokeskus.
Auhinnasaajad
• pea-auhind kaupluselt Matkasport, pealamp Petzl Tikka XP: Enno Augjärv
• EOMAPi Eesti teede atlas: Eva-Maria Virnas
• vabalt valitud loodusajakirja (MTÜ Loodusajakiri) poole aasta tellimus:
Mare Urbas
• vabalt valitud raamat alltoodud nimekirjast: Heili Hurt, Evelyn Tamm,
Kaie Lehtsalu, Aveliis Veskimäe ja Kaie Hein
Auhinnaraamatute valik
• Arne Ader ja Sven Začek, „Alam-Pedja” (keskkonnaamet, 2012)
• Juhan Lepasaar, „Sooradadel” (pärandkoosluste kaitse ühing, 2011)
• Helen Yeadon, „Kui Sophie kohtus Darcy Dayga” (Sinisukk, 2012)
• Ivar Sibul, „Väike puidualbum” (Eesti metsaselts, 2009)
• „Lehed ja tähed 6. Mitmekesisus – maailma loov alge” (MTÜ Loodusajakiri, 2012)
• Mati Martin, „Eesti kiilide määraja” (keskkonnaamet, 2013)
• Urve Sinijärv, „Kunst ja loodus pargis” (Eesti kunstiakadeemia, 2013)

Auhinnaraamatu valikul kehtib põhimõte
„kes ees, see mees”: mida rutem toimetusele
oma eelistused teada annate (mikroskoop@
loodusajakiri.ee), seda suurem on tõenäosus,
et teie valitud teos on veel saadaval. Kõigile
raamatusaajatele annab Lõuna-Eesti ökokeskus kaasa paki mateteed ja ahvileivapuumaiustuse ning EOMAP 2015. aasta kalendri.

NÕEL HEINAKUHJAS

1. Millest ei õnnestunud 1940. aasta suvel Erra jõkke kukkunud vasikat puhtaks pesta?
2. Milleks kogusid Andres Pak ja tema uudishimulik õde 1863. aasta 8. augusti pärastlõunal neli tundi julgust?
3. Mis asi on soetoom?
4. Millega tegeldi Vahastus 18. sajandi lõpus rauatootmise ettekäändel?
5. Mille poolest on fuussid ohtlikud?
6. Miks tükivad lemmingud hulgi merre?
7. Mis on pistmist kanakullidel ja torikseentel?
8. Mitu vagunitäit fenoole on ladestatud Kohtla-Järve poolkoksimäele?
9. Miks on jõhvikamarjad tänavu pisikesed?
10. Kes pikutab pildil?
Möödunud kuu vastused
1. Kalade vanuserekord kuulub tõenäoliselt karesilm-meriahvenale, kes võib
elada üle 200 aasta (lk 44).
2. Vanimad teadaolevad Homo sapiens’i jalajäljed on leitud Kapimaalt ning tallel
Kaplinna muuseumis (lk 28).
3. Vesinäkk kuulub leediklaste sugukonda (lk 12).
4. „Käbisid” ja „õunu” kasvatavad tammel pahklased (lk 51).
5. Tõmmuriisikas leiduv nekatoriin põhjustab bakteritel mutatsioone (lk 25).
6. Kuulus Eesti liblikauurija Wilhelm Petersen harrastas keeglimängu (lk 39).
7. Vanarahvas on vaenukägu pidanud vanaks isaseks käoks, kes enam korralikult
kukkuda ei jõua (lk 64).
8. Kuus aastat tagasi tehtud ülevaate järgi oli toonase seisuga viimase kümne
aasta jooksul leitud 45 Eestile uut suurliblikaliiki (lk 37).
9. Raudosja sööb teadaolevalt vaid üks loomaliik, lammiöölane (lk 50).
10. Paadis on muda (lk 18).
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Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. detsembriks aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee. Kirja teemaks
märkige „Nõel heinakuhjas”. Iga õige vastus osaleb
aastaauhindade loosimisel juba järgmisel aastal!
Samale aadressile on teretulnud auhinna-pakkumised
ja kaastööd. Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

| R I STSÕ N A |

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 MTÜ Loodusajakiri vabalt valitud ajakirja poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai
Maret-Ly Bakhof Paidest. Õige vastus oli „ ... õlekõrre järele haarata”. Kokku saime 34 õiget vastust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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75 aastat tagasi
Teatavasti toodi 1927. aastal paar hirvi, Cervus
elaphus L. Saksamaalt meile Abruka saarele.
Loomad näisid vastaval hooldamisel edenevat
hästi ja on andnud tosinkonna järglasi, kelledest
osa on asundatud meie teise hirveaeda, mandril
Audru metskonnas. Selle hirvepere kõukisasel
juhtus sel talvel jääl libisedes luumurre, mille tõttu loom ametnikkude poolt surmati ja pea ühes
nahaga toimetati Tartu preparaator M. Lepikule
vastavaks töötlemiseks. Kuulda saades asja
olust, palus ülikooli Zooloogiamuuseum Met
sade Talitust annetada loomanahk muuseumile
teaduslikkude ja vaatekogude kaaviku valmistamiseks, mida ka lahkelt lubati. M. Lepik,
enne pensionileminekut kauaaegne muuseumi preparaator, asus kaaviku valmistamisele
ja viis selle oma 75. juubeliaasta suurtööna
lõpuni. [Johannes Lepiksaar: Isahirve kaavik
Zooloogiamuuseumi, 1939]

50 aastat tagasi
Et muud lähemad viited asukoha suhtes puuduvad, siis ei ole ka selle ettevõtte jälgede
otsimine kerge. Ometi leidub Richteri tuntud
aadressraamatus Räpina mõisa talude loetelus
nimi – Hüttimäggi (131). Viimane asus Meelva
järve põhjapoolse tipu naabruses. Kui see asukoht on õige, siis peaks kohapeal leiduma ka
mingisuguseid jälgi ettevõttest, mis nähtavasti
kasutas nimetatud järve või soo rauamaaki.
Kodu-uurimise seisukohalt vääriks teade kohapeal kontrollimist. Seni on Eesti NSV territooriumilt rauatöötlemise (resp. sulatamise) ettevõtete kohta teateid ainult Mustjalast ja Vahastust
(XVIII sajandi lõpust), kusjuures viimase peamiseks erialaks oli küll valeraha tegemine, millele
terasetootmine oli ainult suitsukatteks. [Leo Tiik:
Kus asus Räpina rauatehas aastal 1700?, 1964]

25 aastat tagasi
Sel aastal andis „Õitsengu” kolhoos oma loodushoiupreemiad välja teist korda. Preemiate
määramise komisjon, kuhu kuulusid kolhoosi
esimees Hundo Vilu (esimees), Feliks Nõmm
salu, Ülo Niisuke, Jüri Peinar ning kolhoosi liikmed Edda Hiielaid ja Olav Leps, otsustas üksmeelselt määrata: I preemia (1000 rubla) akadeemik ENDEL LIPPMAALE keskkonnakaitse
probleemide julge ja järjekindla lahendamise
ja osalemise eest Eesti looduskaitse kontseptsiooni väljatöötamisel. Virumaa, Maardu,
Narva, Sillamäe, fosforiit, põlevkivi ja elektrijaamade rekonstrueerimine. Nendega seostuvad probleemid, mille üle me kõige rohkem
muret tunneme. [Olav Leps: „Õitsengu” loodushoiupreemia ENDEL LIPPMAALE, 1989]
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Järvamaal Tudavere külas inimesi praegu ei ela. Õigupoolest ametlikult sellist asustusüksust
enam ei olegi: uutel kaartidel on ainult külale nime andnud talu. Selle hoonetest on ka
kõige rohkem alles. Elumajal on katuski peal ja laudal püsivad veel seinad, sarikad andsid
ülemöödunud talvel järele. Sadas peenikest tihedat vihma, tuul käis peale ja hämardus, kui
pildistasin justkui halva ilma pärast kössi tõmbunud lagunevaid hooneid. Kõrgetel sirgetel
jalgadel seisev jahikantsel on külakoha viimane otstarvet täitev ehitis

Talvekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
220 (sünd 1794)
21.11 Carl Christian Traugott Friedemann
Göbel, baltisaksa keemik (surn 1851)
185 (sünd 1829)
14.11 Karl Wilhelm Kupffer, baltisaksa
anatoom, võrdleva embrüoloogia
rajajaid, TÜ professor (surn 1902)
145 (sünd 1869)
07.11 Andres Alver, arst, ühiskonnategelane
ja kirjanik (surn 1903)
10.11 Nikolai Busch, taimegeograaf ja
geobotaanik (surn 1941)
140 (sünd 1874)
03.11 Adolf David Ernst Friedenthal, baltisaksa
arst ja ajalooharrastaja (surn 1941)
125 (sünd 1889)
12.11 Kaarel Liidak, põllumajandustegelane
ja -teadlane (surn 1945)
120 (sünd 1894)
24.11 Ludvig Schmidt, keemik (surn 1982)
115 (sünd 1899)
05.11 Arnold Kõll, keemik (surn 1960)
110 (sünd 1904)
11.11 Kaarel Sõmermaa,
põllumajandusteadlane (surn 1983)
30.11 Eerik Laid, arheoloog (surn 1961)
105 (sünd 1909)
23.11 Hellmuth (Helmut) Kolk,
taimekaitseteadlane (surn 1999)
26.11 Laos Koskvee, radioloog (surn 1991)
27.11 Oskar Kirret, keemik (surn 1991)
100 (sünd 1914)
07.11 Arthur Jaama, puuviljandusteadlane
ja sordiaretaja (surn 1995)
17.11 Ferdinand Eisen, haridustegelane
(surn 2001)
20.11 Georg Loogna, tervishoiuteadlane,
morfoloog ja onkoloog (surn 2009)
95 (sünd 1919)
11.11 Heino Ahven, keeleteadlane (surn 1988)
20.11 Arnold Jürimäe, metsateadlane (surn 2004)
90 (sünd 1924)
11.11 Johannes Piiper, füsioloog ja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

arstiteadlane, Eesti TA liige (surn 2012)
Endel Hirmo, põllumajandusteadlane
(surn 1977)
85 (sünd 1929)
09.11 Joel Aasav, arstiteadlane, infektsionist
12.11 Loit Reintam, mullateadlane ja ökoloog,
Eesti TA liige (surn 2010)
28.11 Maia Pork, algoloog (surn 1979)
80 (sünd 1934)
02.11 Hiie Hinrikus, füüsik
08.11 Valli Porgasaar, bioloog-taimefüsioloog
12.11 Uno Veismann, astrofüüsik
13.11 Milvi Ilmas, astrofüüsik
18.11 Udo Margna, taimefüsioloog
ja -biokeemik, Eesti TA liige
20.11 Kaupo Elberg, entomoloog (surn 2012)
23.11 August Arak, loomaarstiteadlane (surn
1992)
25.11 Peep Kalv, astrofüüsik ja astronoomia
populariseerija (surn 2002)
26.11 Mart Vabar, majandusgeograaf
26.11 Liilia Raid, metsateadlane
75 (sünd 1939)
16.11 Tiit Nilson, biogeofüüsik
24.11 Tõnu Kipper, astrofüüsik
26.11 Kuulo Kutsar, epidemoloog
27.11 Eva Kraav, majandusgeograaf
27.11 Tõnis Pehk, keemik
28.11 Rein Otson, keemik (surn 1997)
30.11 Elle Vunder, etnoloog
70 (sünd 1944)
28.11 Richard Villems, molekulaarbioloog,
Eesti TA liige
65 (sünd 1949)
01.11 Mati Heidmets, psühholoog
60 (sünd 1954)
03.11 Rait Labotkin, onkoloog
07.11 Hans Luik, keemik
21.11 Anu Aluoja, psühholoog
55 (sünd 1959)
24.11 Lea Tuvikene, ihtüoloog
45 (sünd 1969)
03.11 Meelis Pärtel, taimeökoloog, botaanik
30.11

kutsub:

Riho Sibul
(laul, kitarr)

Ulla Krigul

(harmoonium, orel)

Vladislav Koržets

(mõtisklused)

Jõulukontserdid
L 13.12 kell 17
P 14.12 kell 17
T 16.12 kell 19
K 17.12 kell 19

Paide kirik
Viljandi Pauluse kirik
Keila kirik
Tartu Peetri kirik

On mulle räägitud, et elan ilmas, kus
ei miski jäävalt elavana püsi,
ja ma ei tea, kas see on õnn või mis –
kesk hangumisi olla hingamisi.

R 19.12 kell 19
L 20.12 kell 17
P 21.12 kell 17
E 22.12 kell 19

Haapsalu Toomkirik
Viimsi kirik
Põlva kirik
Tallinna Kaarli kirik

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Hind eelmüügis 15 €, pensionärid ja õpilased 13 €.
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