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dada, vahel ka haigusi ära hoida.
Uurimused inimeste mõõtmete
muutumise ja haigestumiste seoste kohta võivad aga anda vastuse
pealtnäha hoopis teise valdkonna
küsimusele: miks inimeste keskmine
pikkus muudkui kasvab? (lk 14).
Haiguste vastu on rohtu otsitud
ammustest aegadest. Tallinna raeapteek asutati 1422. a ning 17. sajandi lõpuks oli siinne rohukaubandus
omandanud sellise tähtsuse ja rohtude hinnad tõusnud nii kõrgeks, et
apteegimajandust tuli 1695. aastal
korraldada Tallinna rae määrusega
(lk 18).
Huvipakkuv on tollane hinnakiri, mis annab hea ülevaate ladina
köögis tollal saadaval olnud toodetest. Mõnigi varasem imerohi on
praegu unustuse hõlma vajunud,
nagu pääsukese vesitõmmis, põletatud muti kuubikud või muumiatinktuur. Suurt osa tunnistame aga tänapäevalgi arstirohuna või maitseainena, näiteks ingveri juurikat, mis oli
Tallinnas tuntud juba 15. sajandil.
Ingveri ravi- ja maitseomadused on
hinnas nüüdisajalgi (lk 40).
Sügisel on õige aeg uuendada
Eesti Looduse tellimust, sest aasta
lõpuni püsib tellimishind endine
ning MTÜ Loodusajakirja liikmesorganisatsioonide (ELKS,
LUS, EOÜ, PKÜ, TÜLKR) liikmetele kehtib 10% soodustus, kui tellida meie
kodulehe kaudu. Oleme
endiselt väga huvitatud ka lugejate kommentaaridest ajakirja
sisu ja väljanägemise
kohta.

PÕ

N

ovembri alguse ilm on
Eestis püsinud kuiv ja sügiseselt soe: esimestel päevadel on õhusoojus tõusnud 12 kraadini ja paistnud päike. Lühikroonika
rubriigi (lk 59) tavapärase eelmise kuu ilmakokkuvõte kinnitab, et
oktoober oli pikaajalisest keskmisest
väga palju kuivem: seekordne sajuhulk 11 mm oli vaid 15% paljuaastasest keskmisest (74 mm). Kaevud
on mitmel pool jäänud kuivaks ja
Emajõe veetaset märgitakse miinusmärgiga, kuna see on langenud alla
kokkuleppelist nulli.
Siiski võib ennustada, et veel sel
aastal lähevad ilmad külmemaks ja
päevad jäävad novembris üha lühemaks. Külmad, tuulised ja niisked
ilmad toovad kaasa tavapärase köha
ja nohu, nina on tihti tatine ja silmad
tugevast tuulest vesised. Hoolimata
ravimitööstuse edusammudest pole
võitu saadud isegi pealtnäha sellistest lihtsatest tõbedest nagu köha
või nohu, rääkimata tuberkuloosist
või suguhaigustest. Võiks ju arvata,
et haigestumine on eelkõige ravimitööstuse huvides ja küllap mõni
näeks siin isegi töösturite
vandenõud rohutarbijate
vastu.
Peeter Hõraku artikkel selgitab haiguste evolutsioonilisi põhjusi
(lk 8). Loo lühikokkuvõte teeb
muidugi kurvaks: inimesel
kui liigil pole
õigupoolest
lootust haigustest vabaneda. Tõved
jäävad inimesi
igavesti saatma ning ravimid saavad
kaebusi üksnes leeven-
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Hiljuti avatud Laelatu bioloogiajaam

Laelatu puisniidul töötab

uus bioloogiajaam

L

äänemaal avati 23. oktoobril
Tartu ülikooli Laelatu bioloogiajaam. Uus bioloogiajaam
võimaldab Läänemere piirkonna
pärandkooslusi ja sealset ainulaadset
elurikkust paremini uurida.
Laelatu kaitsealusel puisniidul on
kogu Läänemere piirkonna ainulaadne, erakordse elurikkusega pärand-

kooslus; juba üle 50 aasta on seal
tehtud taimeökoloogilisi vaatlusi ja
katseid. Nüüdisaegne uurimisjaam
annab rohkem võimalusi seda kooslust uurida, muu hulgas liituda rahvusvahelise uurimisjaamade võrgustikuga ning edendada tähtsaid rakenduslikke uurimistöid, näiteks selle
kohta, kuidas kohanevad looduskoos-

lused kliimamuutustega.
TÜ taimede evolutsioonilise ökoloogia professori Kristjan Zobeli
sõnul on Lääne-Eesti poollooduslikud niidud elurikkuse uurimiseks
maailmas unikaalne koht, kus on
registreeritud taimede liigirikkuse
maailmarekord. Samuti on piirkond
tuntud seene- ning putukarohkuse
poolest. Jaamas on tehnilised võimalused ja laborid, et uurida taimekooslusi, analüüsida nii maapealseid
kui ka maa-aluseid ökosüsteeme, teha
välikatseid ja hoida proove. Peale selle
saab bioloogiajaamast oluline praktikakoht TÜ kõigi õppeastmete töös.
Uus bioloogiajaam asendab 2007.
aastal maha põlenud vana uurimisjaama. Vahepealsetel aastatel
on Laelatul tehtud üksnes välitöid.
Laelatu bioloogiajaam kuulub Eesti
teadustaristu teekaardi Eesti keskkonnaobservatooriumi raames valminud uurimisjaamade võrgustikku ning on ühtlasi osa TÜ ja Eesti
maaülikooli koosarendatavast PuhtuLaelatu uurimiskompleksist.
Väärib rõhutamist, et Laelatu on
uuemal ajal Viidumäe ja Särghaua
järel kolmas spetsiaalselt välibaasiks
ehitatud hoone.
TÜ/Loodusajakiri

Majakasarja 26. margil

Roman
Matkiewiczi
järjekordne pisitaies,
Tahkuna tuletorniga mark

on juubilar Tahkuna tuletorn

E

esti Post andis 16. oktoobril välja postmargi Tahkuna
tuletorniga. Sisemaise standardkirja saatmiseks sobiva 55-sendilise nimiväärtusega marki on
Vaba Maa trükikojas kümnemargistes väikepoognates trükitud 40 000
tükki.
Tuletornisari on üks Eesti Posti
kõige pikema traditsiooniga sarju;
vaid rahvariidemargid hakkasid
ilmuma veel aasta varem. Esimene,
1995. aastal margile jõudnud majakas oli Pakri. Mõnel aastal on ilmunud korraga kaks marki, nii et

Tahkuna on 26. Eesti margile trükitud Eesti tuletorn.
Alati on ilmunud esimese
päeva ümbrik, alates kümnendast,
Keri majakaga margist, on käibele antud ka maksimumkaardid.
Kõik need kaunid ja detailirohked postiminiatuurid, ümbrikud
ja kaardid on kujundanud Eesti
meremuuseumi kunstnik Roman
Matkiewicz. Ikka on ümbrikul
näha majaka asukoht Eesti kaardil, margil on peale tuletorni enda
veel lähiümbruse täpsem kaart ja
tulenähtavuse sektor ning mak-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Allikas: Omniv

a

simumkaardil tuletorni üldvaade.
Hiiumaa põhjapoolsel samanimelisel poolsaarel asuv 43 meetri kõrgune Tahkuna tuletorn ehitati 1875. aastal, et hoiatada Soome
lahest Läänemerre sõitvaid laevu
läänes oleva Hiiumadala ja Muhu
väina sissesõidul idas ohtlike karide
eest. Seega tähistab Tahkuna tuletorn tänavu oma 140. aastapäeva.
Loodusajakiri/Omniva

NOVEMBER 2015 EESTI LOODUS |595|

3

Sõnumid

Kaupmeeste abita on raske
kilekottide tarbimist vähendada
Foto: Jonasek22/Wikimedia

E

ttevõtlike noorte koja JCI
Killerkoti kampaania eestvedajad avaldasid 19. oktoobril
pressiteate, milles kutsuvad kaupmehi üles liituma kilekotikasutuse vähendamise hea tahte lepinguga.
Eesmärk on piirata keskkonnale kahjulike kilekottide ülemäärast tarbimist ning leida koostöös kaupmeestega mõistlikud ja keskkonnahoidlikumad lahendused.
Hea tahte lepinguga saab liituda Killerkoti kodulehel, täites lihtsa veebivormi (www.killerkott.org/
kaupmeestele). Projektiga on liitunud näiteks Alexela ja Beebicenter.
Kampaania algatajad pakuvad kaupmeestele mitut võimalust, kuidas toetada keskkonnahoidlikumat tarbimist. Nii võiks loobuda tasuta kilekottide kasutusest ja pakkuda klientidele aktiivsemalt teistsuguseid ja
jätkusuutlikumaid lahendusi, näiteks
riidekotte.
„Toidupoed võiksid julgelt kasutusele võtta korduvkasutatavaid alternatiive ka juur- ja puuviljakottidele.
Olemas on ju mahukad, kuid väikseks
kokku volditavad taaskasutatavad

Korduskasutatav plastvõrk
võrkkotid,“ soovitab Killerkoti projekti eestvedaja Anneli Ohvril. Tema
sõnul võiksid leppega liitujad seada
eesmärgi anda oma panus ka teavitustöösse. Näiteks on Facebookis käiva
kilekotivaba kuu kampaanias osalejad
kirjeldanud, kuidas mõni müüja lausa
surub kilekotte peale ning on keeldumisest ilmselgelt häiritud.
Septembris avaldatud TNS Emori
uuringust selgus, et enamik Eesti ela-

nikke (89%) teab, et kilekotid on keskkonnale kahjulikud. Suurem osa Eesti
inimesi on nõus, et kilekotid tuleks
muuta tasuliseks või keelata, eriti kui
on olemas teised sobivad lahendused.
Kampaaniat toetab KIK ning taaskasutatud plastmaterjalide tootja
PlastRex ja Elegro.
Killerkoti kampaania /
Loodusajakiri
Foto: Robert Dietrich / Wikimedia

Röövlinnuseire:

herilaseviu taastub, hiireviu püsib

E

esti ornitoloogiaühing (EOÜ)
avaldas oktoobris kokkuvõtte
tänavusest röövlinnuseirest,
kus teiste röövlindude kõrval vaadati
üle ka aasta lindude viude arvukus ja
pesitsusedukus.
Uued andmed herilaseviu kohta
lubavad rõõmustada: liigi arvukus on
vahepealsete aastate mõõnast taastunud. Üllatavalt paljud herilaseviupaarid alustasid külmal kevadsuvel
pesitsemist, ent suur osa pesitsustest
nurjus. Tavaliselt kasvab herilaseviul
üles kaks poega, kuid tänavu oli palju
4
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ühepojalisi pesakondi. Kokkuvõttes
jäi herilaseviu pesitsusedukus siiski
pikaajalise keskmise lähedale.
Meie arvukaima röövlinnu hiireviu arvukus on viimastel aastakümnetel püsinud stabiilsena ja ka tänavu ei ole selles ilmnenud muutusi.
Pesitsusedukuski oli keskmise lähedal: närilisi ei olnud tänavu kuigi
palju, aga siiski piisavalt, et edukalt
pesitsevad paarid suudaks keskmiselt
kaks poega ära toita.
Teiste röövlindude kohta tõi seirearuanne esile välja-loorkulli arvukuse

Noore herilaseviu portree
jätkuva kahanemise ning kanakulli,
händ- ja kodukaku suhteliselt väikese arvukuse.
Röövlinnuseire tulemustega saab
tutvuda EOÜ röövlinnutöörühma
kodulehel www.eoy.ee/taxonomy/
term/14.
EOÜ/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Robert Pittman / NOAA
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Üks selle uurimuse mudelliike – mõõkvaal (Orcinus orca). Kaks veest välja hüpanud looma on just niisuguses asendis, et saab
hästi jälgida mustade, valgete ja hallide kehapindade paiknemist kiskja üla- ja alaküljel

Röövloom jääb ellu,

aga ökosüsteem hävineb

„M

saagi ülekasutus võib halvemal juhul
põhjustada doominoefekti: liik liigi
järel kaob.
Dramaatilise näitena tuuakse esile
mõõkvaal, kelle põhitoit on olnud
vastsündinud vaalapojad. Kui vaala
asurkond drastiliselt vähenes, hakkasid mõõkvaalad küttima hülgeid.
Kui neidki hakkas väheseks jääma,
mindi merisaarmaste kallale. See võttis otsemaid surve kalaanide põhitoidult merisiilikutelt, kes omakorda
sõid merepõhja vetikatest paljaks ja
rikkusid sellega hulga kalaliikide ja
tillukeste mereloomade lastetoa.
Üks töö autor professor Bo
Ebenman toob võrdluse paljudest
kiududest punutud köiega. Kui seda
pingutatakse, kandub jõud läbi kõikide kiudude. Kui mõni neist katkeb, langeb teistele suurem pinge ja
see võib lõhkuda teisigi kiude – kuni
puruneb terve köis.

Loodusest leiab veel palju näiteid.
Hiljuti kirjutati ühes väljaandes, kuidas jääkarudega ei juhtuvat midagi,
kui Arktika jää tõesti sulab: nad lihtsalt loobuvad hülgejahist ja hakkavad toituma maas pesitsevate lindude pesadest ja poegadest. Ent need
linnud on niigi polaarrebaste pideva
surve all ning lõpuks osutub röövlus
nende jaoks saatuslikult liiga suureks.
Või veel üks näide: Lääne-Aafrika
kalurid jätavad maha oma tavapärased kalaveed, kuna tööndusliku püügiga on need tühjaks tehtud.
Kalapüügi asemel hakatakse kaitsealadel jahti pidama ja tagajärjeks
on sealsete röövloomade hulga allakäik. Inimene on paraku väga lihtsasti kohastuv, tõhus röövloom, kes võib
ökosüsteeme rängalt mõjutada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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is on ühist mõõkvaalal, jääkarul ja inimesel?“ küsivad väljaandes Nature Communications
ilmunud uuringu autorid, Linköpingi
ülikooli teadlased. Ja vastavad: „Need
on hästi kohanevad röövloomad, kes
on võimelised valima uue toiduobjekti, kui tavapärane lemmiktoit hakkab
otsakorrale jõudma.“
Siiani on olnud tavapärane uskuda,
et selline kohanemisvõime aitab vältida liikide allakäiku ja väljasuremist.
Kõnealuse uuringu tegijad väidavad
vastupidist: olukord võib hoopis hullemaks minna; saakloomade muutus
võib olla nagu kahe teraga mõõk, mis
teatud ajaks ehk tõesti aitab röövlooma, pikas plaanis võib aga väga
negatiivselt mõjuda kogu toiduahelale. Uurimuses võeti aluseks nii loodusest teada kui ka arvutis genereeritud toiduahelad ja tehti kindlaks, et

Linköpingi ülikool / AlphaGalileo /
Loodusajakiri
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Stressis elevandid sünnitavad
kiiremini vananevaid poegi
de aeg ehk kuud juunist augustini, kui
elevandid veavad raskeid palke jõgede
äärde. Sel ajavahemikul sünnib vähe
poegi ja nende ellujäämise väljavaated on kehvemad kui muudel aegadel.
Väljaandes Scientific Reports avaldatud tulemused võivad olla väärtuslikud nii lääne loomaaedadele, kus
aasia elevandid kannatavad vangistusest tingitud stressi all, kui ka maades,
kus looduses ja vangistuses elavaid
loomi mõjutab aastaaegade vaheldumine. Elevantide eluiga kestab peaaegu niisama kaua kui inimesel, paremad elutingimused võivad aga nende
reproduktiivvananemist edasi lükata.
Sheffieldi ülikool / AlphaGalileo /
Loodusajakiri

Foto: Sheffieldi ülikool / AlphaGalileo

S

heffieldi ülikooli looma- ja taimeteaduste osakonna teadlased said oma käsutusse andmed rohkem kui 10 000 elevandi elu
ja surma kohta. Need Birmas poolvangistuses elanud loomad, kelle töö
oli puidutööstuse jaoks palke vedada,
kuulusid kolme põlvkonda; ajaliselt
katab andmestik peaaegu sajandi.
Uuringuist selgus, et aasia elevantidel, kes on sündinud ajal, kui nende ema
oli tugevas stressis, on elu jooksul palju
vähem järeltulijaid, ehkki nad hakkavad
sigima liigikaaslastest varem. Teisisõnu:
nad vananevad tublisti kiiremini.
Elevantide stressirohkemad ajad
tehti kindlaks sel moel, et mõõdeti
stressihormoonide hulka. Selgus, et
kõige raskem periood on mussooni-

Aasia elevandid

Anna allkiri laululindude kaitseks

6
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Foto: CABS – Committee Against Bird Slaughter

P

rantsusmaa linnukaitseühing,
BirdLife’i Prantsuse partner
LPO kogub võrgupaigas secure.avaaz.org/en/petition/Mettons_
fin_au_massacre_illegal_des_
oiseaux_familiers/?nJYhBdb protestiallkirju lindude illegaalse püügi ja
tapmise vastu nende rändeteel.
LPO kinnitusel jätkub täie hooga
Prantsuse traditsioon: laululindude
püük, sealhulgas selleks, et varustada
restorane ja teenida sellega kopsakaid
summasid. Püügivahendid – võrgud,
püünised, liimipulgad – püüavad valimatult ja lindude surm on julm ja
vägivaldne, osa linde sandistatakse.
LPO hinnangul teavad salakütid,
et neid ei mõisteta hukka, sest see
hoopis teisest ajastust pärit praktika saab jätkuda riigi valitsuse ja kõrgete ametnike kaassüül. LPO-le on
teada, et igal aastal nõuab valitsus
tolerantsuse sildi all, et politsei ning
jahi- ja looduskaitseagentuur ONCFS
paneks teated selliste juhtude kohta
kalevi alla. Kui LPO-l ongi õnnestunud panna mõned patustajad vastu-

Vahemere piirkonnas tapetakse seadusvastaselt 2 kuni 3,5 miljonit laululindu aastas
tama, on karistused sümboolsed ja
trahvid naeruväärselt väikesed.
Sestap palub LPO abi kõigilt loodusesõpradelt nii kodu- kui ka välismaal, et selline barbaarsus võimalikult pea lõpeks. Prantsuse president on öelnud, et tahab muuta

Prantsusmaa riigiks, mis on teistele
elurikkuse kaitsel eeskujuks. Nüüd
on aeg talt nõuda, et ta ei lubaks illegaalsete linnupüüdjate tegevust ning
astuks tõesti välja elurikkuse kaitsjana.
LPO/Loodusajakiri
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Sõnumid

V

alitsus kiitis 22. oktoobril
heaks Raadi looduskaitseala loomise ja kaitse-eeskirja kehtestamise, et tagada seal kasvavate haruldaste taimeliikide ja nende
kasvukohtade kaitse.
Raadi kasvukohad on üliolulised,
et säiliksid esimese kategooria kaitsealused liigid pehme koeratubakas
ja ahtalehine kareputk; ahtalehisel
kareputkel on see suurim ja elujõulisim populatsioon Eestis. Teise kategooria kaitsealustest taimedest kasvab Raadil niidu-kuremõõk ning
kolmanda kaitsekategooria taimeliikidest balti sõrmkäpp, kahkjaspu-

Foto: Kristian Peters / Wikimedia

Tartu külje alla luuakse
Raadi looduskaitseala
nane sõrmkäpp, laialehine neiuvaip,
soo-neiuvaip, siberi võhumõõk,
suur käopõll, rohekas käokeel, värvi-paskhein ja ahtalehine ängelhein.
Nende liikide peamised ohutegurid on niitude võsastumine, tallamine ning ehitustegevus. Kaitseala
eesmärk on taastada ja hoida sealseid poollooduslikke elupaigatüüpe:
pärisaruniite ja soovikuniite.
Looduskaitseala jääb osaliselt
Tartu linna territooriumile ja selle
lähikonnas asub ka ERM. Kaitseeeskirjaga jäetakse võimalus paigaldada infotahvlid ja tähised ning
rajada matkarada või laudtee, et ala

Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenicum)

paremini tutvustada. Inimestel on
lubatud kogu kaitsealal viibida ja
korjata metsasaadusi, keelatud on
aga majandustegevus, loodusvarade
kasutus ja uute ehitiste püstitamine.
Kaitseala hakati looma 2009. a.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Apelsiniistandustel on suured
kasumid, aga halvad töötingimused
Foto: Toomas Jüriado

Ü

leeuroopalise
kampaania „Cha!nge – muudame
poeketid õiglaseks“ raames
tehtud uuring analüüsis apelsinimahla tootmis- ja tarneahelat apelsiniistandustest Brasiilias poekettideni Euroopas. Uuring toob esile
ohtlikud töötingimused ja keskkonnakahjud.
Keskmine eurooplane joob 11
liitrit apelsinimahla aastas, millest 80% on pärit Brasiiliast. Eestis
ostetakse ligi 32 miljonit liitrit
mahlatooteid aastas ning populaarseim on apelsinimahl. Uuringu
järgi elab enamik puuvilja korjavatest töölistest ja talunikest vaesuses. Töölistel, kes töötavad
10-eurose päevatasu eest, puudub
kaitse päikese eest ja nad tassivad 30-kiloseid apelsinikoguseid.
Pealegi kasutatakse apelsinisaludes
väga palju pestitsiide, mis tegelikult pole vajalik: apelsinid kasvaksid väga hästi ka ilma nendeta.

Euroopa väidetavalt maitsvaimad apelsinid küpsevad Sitsiilias Etna jalamil

Apelsinimahlatööstus on väga
kontsentreerunud. Kolm klaasi apelsinimahla viiest tuleb Brasiiliast,
kusjuures ainult kolm Brasiilia ettevõtet ekspordivad apelsinimahla:
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Citrosucro, Cutrale ja Luis Dreyfus.
Euroopa on nende kõige tähtsam
eksporditurg. Ahela teises otsas on
supermarketid, kus toimub samasugune kontsentreerumine. Enamik
supermarketeid pakub omatooteid:
kaks kolmandikku kogu apelsinimahlast müüakse omatootena, sest
see on odavam. Uuring kinnitab, et
võidujooksus odavaima hinna nimel
ei pöörata peamistes tootjariikides
tähelepanu vastutustundlikule tootmisele.
Peale uuringu algatas Supply
Cha!nge kampaania ka üleeuroopalise pöördumise, soovitades supermarketitel rakendada sotsiaalseid
ja keskkonnahoidlikke standardeid,
mis tagaksid omatoodete õiglasema
ja säästlikuma tootmise; vt supply
chainge.org.
Eestis koordineerib kampaania
tegevusi MTÜ Mondo.
Mondo/Loodusajakiri
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Miks me haigeks jääme?

Evolutsioonilise meditsiini vaatepunkt

Peeter Hõrak

K

lassikalise arstiteaduse eesmärk on selgitada välja haiguste vahetud ehk proksimaalsed põhjused ja raviviisid.
Evolutsiooniline arstiteadus küsib
pigem: miks haigused üleüldse ole
mas on? Vastata ei olegi nii lihtne, kui meenutada levinud arusaama
darvinismist, mille kohaselt on looduslik valik kujundanud meid võimalikult tõhusaks, oma keskkonnas võimalikult hästi hakkama saama.
Põhjalikumat huvi haiguste evolutsiooniliste põhjuste vastu hakati
tundma alles möödunud sajandi lõpukümnenditel. Esimese selleteemalise raamatu [1] avaldasid Randolph
Nesse ja George Williams 20 aastat
tagasi, 1995. aastal. Autorite kooslus
väärib tähelepanu. Randolph Nesse
(1948) töötas raamatu valmimise
ajal arstina ja õpetas Michigani ülikooli meditsiinikoolis psühhiaatriat.
George Williams (1926–2010), tollal
New Yorgi ülikooli emeriitprofessor,
kuulub aga koos William Hamiltoni
ja John Maynard-Smithiga möödunud sajandi tähtsamate evolutsioonibioloogide hulka, kelle tööd panid
aluse geenikeskse evolutsioonivaate
juurdumisele.
Järgnevad selgitused selle kohta,
miks evolutsioon loodusliku valiku
kaudu ei ole muutnud meie orga
nisme tõhusamalt toimivaks, vaid
jätnud meid haiguste meeleval
da, põhinevadki valdavalt Nesse ja
8
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Williamsi raamatul. Haiguste põhjusi saab nende sõnutsi liigitada viide
kategooriasse, mis on küll üksteisega väga tihedalt seotud ja kohati kattuvad:
1. kaitsereaktsioonid,
2. konfliktid teiste elusolenditega,
3. fülogeneetilisest pärandist ja kehaehituse kompromissidest tingitud
piirangud,
4. kaugenemine meie ajaloolisest
keskkonnast,
5. geneetilised riukad (ingl genetic
quirks).

Pilt: Edvard Munch, 1893 / Wikimedia Commons

Haiguseks nimetatakse organismi elutegevuse häiret, mida
tingivad kahjulikud välis- või sisetegurid, kuid ka organism
ise, püüdes end selle mõju eest kaitsta või seda korvata. Teisisõnu: haigus = kahjustus + organismi vastus sellele. Evolutsiooniline arstiteadus (ingl evolutionary medicine)
püüab haiguste põhjusi ja olemust selgitada meie evolutsioonilise ajaloo kaudu.

Moodsad ärevushäired võivad olla
inimkeha kaitsereaktsioon tänapäeva
liiga kiirelt muutunud elukeskkonna
vastu, ent üleliia avaldudes hakata
hoopis ise tervist häirima. Edvard
Munchi „Looduse karje“

käivituda ilma mõjuva põhjuseta.
Tegu on nn suitsuanduri põhimõt1. Kaitsereaktsioonid
See, mida peame rikkeks, on tihti tega, kus valehäire tagajärjed on
hoopis meie keha kaitsereaktsioon. suhteliselt odavad, kuid mittereaNäiteks valu, palavik, köha, aevas- geerimise tagajärjed äärmiselt kulutamine, oksendamine ja ärevus. kad või lausa eluohtlikud. Kui niiKaitsereaktsiooni ja nakkust segi suguse „suitsuanduri“ arstirohtudeajada on lihtne, sest kaitsereaktsioo- ga vaigistame, ei pruugi me tõesti
nid on enamasti ebameeldivad, pais- iga kord haigestuda, nii nagu päris
tavad kahjulikena ning avalduvad suitsuandurist patareisid välja võttes ei pruugi maja põlema minna.
(nakkus)haigusega üheskoos.
Hamba- või liigesevalust
saab
mõnikord lahti ka
Põhjalikumat huvi haiguste evovaluvaigistiga, aga
lutsiooniliste põhjuste vastu hakaigaks juhuks tasub
ti tundma alles möödunud sajandi
siiski tee tohtri
lõpukümnenditel.
juurde ette võtta.
Kuna meie tänapäevane
keskPaljud kaitsereaktsioonid on siis- kond on mitmeski mõttes tunduki suhteliselt ohutud võrreldes hai- valt turvalisem kui ajalooline, kus
gustega, mille eest nad meid kait- meie omadused on välja kujunesevad. Selliste kaitsereaktsioonide nud, osutub nii mõnigi kaitsereaktpuhul on tüüpiline, et nad võivad sioon nüüd ülemääraseks ning võib
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Foto: USA armee / Wikimedia Commons

Hispaania grippi põdevate sõdurite laatsaret Kansases USA-s. Esimene maailmasõda nõudis 10 miljonit ohvrit, ent kohe
pärast seda (1918–1920) üle maailma levinud Hispaania gripp nakatas üle poole miljardi ja surmas 50–100 miljonit. On arvatud, et pandeemiale andis hoogu palavikualandaja aspiriini liigne kasutus
2. Konfliktid teiste elusolenditega
Teine põhjus, miks me haigeks
jääme, on paratamatu allajäämine
elusolendite evolutsioonilises võidujooksus, mis põhiliselt avaldub peremehe ja parasiidi võidurelvastumises. Siinkohal tasub meenutada, et
enamik seni kindlaks tehtud elusolendite liike on parasiidid.
Suuremal osal parasiitidel on võidurelvastumises peremeeste ees edumaa, sest nende evolutsioon kulgeb
kiiremini. Seda kahel põhjusel. Esiteks
kestavad nende põlvkonnad lühemat
aega, nii et looduslik valik saab neid
kiiremini kujundada. Näiteks bakterid
võivad paari päeva jooksul läbi teha
sama palju evolutsioonilisi muutusi
kui inimesed tuhande aasta jooksul.
Teiseks on parasiidid peremehest
väiksemad, ühe peremehe sisse või
peale mahub neid tihti lugematul hulgal. Nii leidub suures peremeesorganismis väga mitmekesist algmaterjali,
millest looduslik valik saab välja noppida iseäranis tõhusad laastajad.
Igaüks meist kannab, põhiliselt
seede- ja hingamistraktis, rohkem

bakterirakke kui omi rakke või maa
peal inimesi. Nii suures hulgas toimuvad isegi kõige vähem tõenäolisemat
laadi mutatsioonid ometi arvestatava
sagedusega. Ja kui mõni mutatsioon
annab selle kandjale konkurentide ees
kasvõi pisimagi eelise, muutub see
mutantne tüvi mõne aja pärast peremeesorganismis valdavaks.
Hästi tuntud näide on resistentsus
antibiootikumide suhtes. Gonorröa,
koolera ja tuberkuloos on tänapäeval
jällegi muutunud ohtlikeks haigusteks, sest on suutnud võidurelvastumise käigus tõhusalt pareerida laialt
kasutatud antibiootikumid.
Tasub meeles pidada, et iga kord,
kui antibiootikumikuuri enneaegu
katki jätame, aitame oma vastastele võidurelvastumises kaasa! Pooliku
ravi tõttu ei hävinud meie kehas ju
mitte kõik bakterid, vaid ellu jäid justnimelt need tüved, kellele antibiootikumid kõige vähem korda lähevad.
Neile puhastasime platsi, et nad saaksid rohkem paljuneda, kaasinimesi
nakatada ja uuteks veelgi ohtlikemateks tüvedeks areneda.
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hoopis liiase avaldumise tõttu põhjustada ise ränki hädasid. Näiteks
võib ette kujutada, et praegusajal
levinud ärevushäirete algpõhjus on
meie kiviaja eellaste vajadus püsida
ümbritsevate ohtude suhtes võimalikult valvel.
Kaitsereaktsioone vaigistades ei
maksa unustada, et selline tegevus võib tuua kasu meid ründavale
parasiidile. Näiteks teavad kõik arstid, et palavik on kaitsereaktsioon.
Inimkatsete põhjal võib palaviku allasurumine näiteks tuulerõugete või
A-tüüpi gripiviiruse korral haigust
pikendada. Aidates haigusepisikutel
kiiremini paljuneda, võib antipüreetikumide laialdasel kasutusel olla raskeid epidemioloogilisi tagajärgi. On
isegi oletatud, et aspiriini laialdane
kasutus võis olla üks põhjus, miks
1918. aasta Hispaania gripp saavutas
pandeemilise leviku, tappes 50–100
miljonit inimest [2].
Sellegipoolest on palavikku alandavad rohud menukad ja sageli on
neid võtta lausa hädavajalik.

9

Pilt: Popular Science Monthly, 1879 / Wikimedia Commons
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Hiidkalmaari ja inimese kohtumine tundmatu kunstniku nägemuses. Kalmaari silmapõhja ehituse tunnistaksid insenerid ilmselt paremaks lahenduseks kui inimesel. Paljugi meie kehas tuleks ehk ümber sättida, aga evolutsioon saab seda teha
vaid samm-sammult, pidevalt töötavat masinavärki pisiasjadega täiendades

Tunduvalt vähem kui oma parasiite taipame haigustes süüdistada
neid liike, kellest ise toitume. On ju
ka inimene ise (olnud) paljude liikide
parasiit. Ka meie toidutaimed võitlevad meie vastu, ja mõnikord üsnagi tõhusalt. Sedagi tõsiasja unustades
võime endale häda kaela tuua.
Näiteks USA-s otsustati aretada
haigusvaba kartulisort, et ei peaks
haigusi pestitsiididega tõrjuma. Peagi
tuli aga uus looduspuhas toode turult
ära korjata, sest tarbijad sattusid mürgitusega haiglasse. Niisugune toiterikas olevus nagu kartul on oma evolutsioonilise ajaloo vältel pidanud hoolega kohastuma võitluseks taimetoiduliste loomade ehk herbivooridega,
seepärast on enamik metsikuid kartuliliike üpriski mürgised neis sisalduva solanidiini ja tomatidiini tõttu.
Koguni 15% selliste kartuliliikide val10
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kudest on kohastunud valke seedivaid
ensüüme rikki ajama.
Et kartul on tänapäeval meie põhitoit, selle eest võlgneme tänu Andide
indiaanlastele, kes on kartulit sajandite
vältel aretanud leevendama oma kaitset
herbivooride vastu. Kartuli mürgiseks
tagasi aretamine ei olnud hea mõte.
Ehk tasuks seda meeles pidada teisigi
haiguskindlaid söögivilju aretades?
Taimede-herbivooride konfliktiga
saab seletada ka paljudele lapsepõlvest
tuttavat kõhuvalu, mis tekkis tooreid
marju ja puuvilju süües. Taimed, mis
kasvatavad oma vilju söögiks – et vilju
söövad loomad nende seemneid levitaks –, peavad hoolt kandma, et vilju
ei pistetaks nahka liiga vara, enne kui
seemned valmis. Sestap sisaldavad
toored viljad herbivooridele mürgiseid aineid, manitsedes kärsituid lapsi
kannatlikkusele.

3. Fülogeneetilisest pärandist ja
ehituse kompromissidest tingitud
piirangud
Fülogeneetiliseks pärandiks nimetatakse meie eellasliikidelt pärit omadusi, millest meil endil ei ole kasu
või on need koguni tülikad, aga mida
evolutsioonil on ühel või teisel põhjusel raske ära muuta. Erinevalt näiteks
insenerist ei saa looduslik valik asuda
ühtegi kohastumust ehk adaptatsiooni vormima, lähtudes tühjalt lehelt,
vaid peab piirduma selle algmaterjali
täiustamisega, mis talle ette on antud.
Sellist piirangut sobib näitlikustama nn QWERTY-fenomen. QWERTY
on kuue esimese tähe järjestus arvutiklaviatuuril. Miks just selline järjestus?
Arvutiklaviatuuri eellane evolutsioonis
oli mehaaniline kirjutusmasin, millel
kõrvuti asuvaid klahve üksteise järel
vajutades kippusid tähti löövad hoovad
üksteise taha kinni jääma. Seetõttu paigutati sagedasi ja harvu tähemärke löövad klahvid vaheldumisi.
Tänapäeva arvutitel muidugi seda
probleemi pole ja nii ei ole ka ranget põhjust, miks ei võiks üle minna
mõnele muule, võib-olla tõhusamale
või kergemini õpitavale tähemärkide
järjestusele. Paraku ei saa seda enam
teha, sest QWERTY-süsteem on tarbijate harjumustesse juurdunud.
QWERTY-probleemiga samalaadne on selgroogsete silma n-ö pahempidine ehitus, mille oleme pärinud
oma pisikestelt läbipaistvatelt eellastelt, kelle silmad evolutsioneerusid
nahapinna all asuvatest valgustundlikest rakkudest. Kuna meie esiisa oli
läbipaistev, ei tekitanud mingit probleemi asjaolu, et veresooned ja silmanärvid ühendusid nägemisrakkudega
pealtpoolt, st looma kehapinna poolt.
Selle tagajärjel kulgeb nüüdki,
sadu miljoneid aastaid hiljem, nägemisnärv silmapõhjast läbi ning sellest harunevad närvikiud kinnituvad endiselt nägemisrakkudele pealtpoolt, närvide all paiknevad nägemisrakud omakorda kinnituvad aga
otse silmapõhjale. Seda silmapõhja
piirkonda, mida nägemisnärv läbib,
nimetatakse pimetähniks, sest selle
alaga me ei näe. Pimetähn on aga
väike probleem võrreldes sellega, et
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otse silmapõhjale kinnituvad nägemisrakud võivad sealt hõlpsasti lahti
tulla (näiteks põrutuse pärast), mille
tõttu võime pimedaks jääda.
Niisugust ohtu pole näiteks kalmaaridel, kelle silmapõhjale kinnituvad närvikiud, nägemisrakud omakorda kinnituvad aga närvikiudude
peale, nagu iga mõistlik insener asja
korraldaks. Tänu sellele on kalmaarid
pääsenud ka pimetähnist. Kalmaaridel
on lihtsalt vedanud: nende silm juhtus
oma evolutsiooni alustama tagantjärele soodsamaks osutunud asendist.
Hulk inimestele ainuomaseid suuri
probleeme lähtub sellisest uuendusest nagu bipedaalsus ehk kahejalgsus, mis tekkis Pliotseenis üle
nelja miljoni aasta tagasi. Erinevalt
meie neljajalgsetest eellastest peab
inimese ristluu kandma kogu keha
raskust. Samasuguse hiljaaegu kaela
sadanud koormusega seisavad silmitsi ka põlve- ja jalaliigesed ning selgroog, mis pole püstise tugisamba rolli
veel kuigi hästi jõudnud sisse elada.
Nii pole imestada (ala)selja valude üle, mis on nüüdisajal üks peamisi töövõimetuse põhjustajaid. Neli
miljonit aastat on ilmselt liiga lühike
aeg, et kõik meie skeleti osad oleks
jõudnud uue liikumisviisiga täielikult
kohastuda. Teine võimalik põhjus on
nn ehituse kompromiss: võib-olla ei
saa me endale liiga võimsat skeletti
lihtsalt lubada, sest see pärsiks ülemäära meie teisi tähtsaid omadusi,
paindlikkust ja liikumisvõimet.

Foto: Jill Mitchell / foter.com

Võrreldes teiste primaatidega sünnivad inimlapsed
väiksema pea ja vähem
arenenud ajuga.
Püstikäijatena ei saa
inimesed endale
kuigi laia sünnituskanalit lihtsalt lubada, sest
vaagnaluud
peavad kandma siseelundeid

tänapäevasele keskkonnale kuigi
kohaseks. Loodusliku valiku tegurid,
mis kujundasid kiviaja inimeste toitumis- ja muid käitumisviise, erinevad suuresti nendest, millega puutume kokku tänapäeval. Tagajärg on nn
tsivilisatsioonihaigused, nagu skorbuut, infarkt, insult, vähk, allergiad ja
kange alkoholi, tubaka ning sünteetiliste narkootikumide liigtarvitusest
tulenevad tervisehädad.
Hea näide on meie suur isu rasvaste
ja magusate toitude järele. Vanasti põletasime ohtralt kaloreid: kas siis joostes
saakloomade järel või kiskjate eest. Nii
tasus meie eellastel otsida kõige magusamaid puuvilju ja rasvasemaid suupisteid. Kui selliselt kohastunud organism
satub keskkonda,
kus suhkrut ja rasva
on ülikülluses ning
Need mõned aastatuhanded, mis
liikumistarve minimeid kiviajast lahutavad, on olnud
maalne, on tagajärg
rasvumine ja sellest
loodusliku valiku jaoks liiga lühike
tulenevad probleeaeg, et muuta meid tänapäevasele
mid, näiteks südakeskkonnale kuigi kohaseks.
me-veresoonkonna
haigused (infarkt,
insult), mis on nüüdisaja arenenud ühiskondades peamisi
4. Kaugenemine kohastumuste
surma põhjustajaid.
tekke keskkonnast
Seesugust inimesi ülemäära ahvatSellest haiguste üldpõhjusest oli eeslevat nähtust nagu näiteks šokolaad
pool juba veidi juttu. Tänapäeva ininimetavad loomade käitumise uurimene kujunes välja Pleistotseenis, 2
jad ehk etoloogid supernormaalseks
miljonit kuni 10 000 aasta tagasi.
stiimuliks. Üsna samal põhimõttel
90% järgnenud ajast oleme veetnud
nagu meie maiustame ennast haiküttide ja korilastena Sahara-taguse
geks, jättes unarusse keedetud porAafrika savannides. Need mõned
gandid, eelistas hõbekajakas Niko
aastatuhanded, mis meid kiviajast
lahutavad, on olnud looTinbergeni (etoloogia rajaja) katsetes
dusliku valiku jaoks
haududa hiiglasuurt võltsmuna või
liiga lühike aeg, et
koguni tennisepalli, jättes hooletusse
muuta meid
ehtsa muna.
Suur osa tänapäeva haigustest
tuleneb ka meie keskmise eluea pikenemisest, st sellest, et meie keha ei
ole (korralikult) kohastunud olema
vanem kui 40 aastat. Ilmselt väga
vähestel kiviaja inimestel oli õnn
nimetatud juubeli hommikul veel
silmi lahti lüüa.
Veel üks kahejalgsusest tulenev
ehituse kompromiss on vaagnaluude asend ja kuju. Ühest küljest toetab meie vaagnaluu püstikäimise ajal
hästi soolestikku ja kogu ülakeha, ent
selle paratamatu kõrvalnähe on ahenenud sünnituskanal. Kuna suur pea
ei mahu ahtast kanalist läbi, siis sünnivadki inimlapsed teiste primaatidega võrreldes suhteliselt väiksema pea
ja vähem arenenud ajuga. Kuna lapse
pea mahub vaagnast läbi sellegipoolest üsna napilt, on sünnitraumad inimestele suur probleem. Ka praegusajal,
iseäranis aga enne moodsat meditsiini,
surid sageli nii sünnitajad kui ka sündijad. Näiteks Afganistanis suri veel üsna
hiljuti 6,5% sünnitajaid [3].

5. Geneetilised riukad
Retsept kõigi elusolendite
valmistamiseks peitub
nende geenides, mis
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Inimeseloom
Millal on paslik haigestuda?
ul pole lihtsalt aega
haigeks
jääda!“
ohkab mõni suure
pere ema aeg-ajalt südametäiega.
Kes siis laste eest hoolitseks?
Teadlastele saab üha selgemaks,
et niisugune ohkamine pole lihtsalt sõnakõlks, vaid täpselt nii ongi,
mitte ainult inimesel, vaid ka mujal
loomariigis [1].
Haigusega kaasnevad tavaliselt jõuetus, uimasus, tujutus, isutus jms tundemärgid. Vanasti peeti
neid kasu
tuteks kõrvalnähtudeks,
ent nüüd taipavad teadlased üha selgemini, et tegemist on keha sihipärase energiasäästuprogrammiga, mis
suunab jõuvarud muudelt talitlustelt
tõve vastu.

„M

kanduvad ühest põlvkonnast teise,
kasutades organisme liikumisvahendina. Seetõttu võivad evolutsioonis
püsima jääda ka sellised geenid, mis
mingil hetkel, keskkonnas või kehas
toimivad inimesele ebasoodsalt –
peaasi, et kokkuvõttes oleksid nende
kandjad piisavalt edukad.
Näiteks pärilik Huntingtoni tõbi
põhjustab närvirakkude kärbumist,
mis raskemal juhul võib hävitada
mälu ja liikumisvõime. Ent tõbi ei
avaldu enne 40. eluaastat, nii et selle
geeni kandvad kiviaja inimesed jõudsid oma maised toimetused enne seda
korda ajada ja geen levis edukalt järgmisse põlvkonda. Mõni teadlane on
kokku loendanud, et Huntingtoni
tõbe põdevad naised saavad enne
40. eluaastat koguni rohkem lapsi kui
teised.
Mõne haiguse geen võib kaitsta
mõne teise haiguse eest. Tsüstilist
fibroosi ehk mukovitsidoosi põhjustab retsessiivne geenialleel, st haiguse avaldumiseks peab inimene selle
pärima nii emalt kui ka isalt (homosügootsus). Geen on kõige sagedasem
põhjaeurooplaste hulgas, meie seast
kannab seda koguni 4%. Kuigi tõenäosus, et geen satub lapse mõlemale
vanemale, pole väga suur, tekib siiski küsimus, miks looduslik valik pole
12
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Nii on õigustatud küsimus: millistel tingimustel üldse tasub haigeks jääda ja kunas pigem eelistada mõnd pakilisemat asjatoimetust?
Näiteks hoolitseda kriitilises seisus
pesakonna eest, ära võluda soodus
sigimispartner või hoida oma sotsiaalset staatust.
Haigustekitaja, olgu siis patogeeni, keha enda immuunsüsteemi
või katuselt pähe kukkunud telliskivi küüsi langenud organism peab
lahendama keerulise optimeerimisülesande. Kas püüda tervete kaaslastega sammu pidada, riskides hiljem
tüsistuste või isegi surmaga? Või langeda tõvevoodisse ja riskida hoopis
sellega, et lapsed jäävad hätta, sõbrad sind unustavad, käest lipsab kordumatu kasumivõimalus või armuke
niisugust tõvetekitajat välja sõelunud.
Arvatakse, et geen pakkus kaitset
koolera eest.
Sirprakse aneemia geen ei tee
mingit häda, vaid hoopis kaitseb inimest malaaria eest, ent üksnes juhul,
kui see on päritud ainult ühelt vanemalt (heterosügootsus). Tänu sellisele boonusele püsib geen alles, ehkki
homosügootsed inimesed (need, kes
on pärinud geeni mõlemalt vanemalt)
on täbaras seisus: enamik sureb enne
sigimisikka jõudmist. Ootuspäraselt
leidub sirprakse aneemia geeni sagedamini seal, kus leidub rohkem
malaariat. Näiteks Aafrika neegritel märksa sagedamini kui Ameerika
omadel.
Ent isegi kui heterosügootsed inimesed ei saa mõne haiguse geenist
mingit kasu, vaid pääsevad lihtsalt
kahjust, on looduslikul valikul raske
seda laadi geene rahvastikust sootuks
välja juurida. Seesugused on enamik
haruldasi geneetilisi haigusi, nagu
kurttummus, enneaegset vananemist
põhjustav Werneri sündroom, hemofiilia ja soomustõbi.
Geneetiliste riugaste alla liigitub
ka selline nähtus nagu vananemi
ne (raugastumine, seniilseks muutumine, ingl senescense), mis tähendab
keha talitluse järkjärgulist, kiirene-

sust tüdineb? Näiteks isased värvulised on katsetes eelistanud esimest
varianti, isased närilised teist. Ega
inimenegi neid rehkendusi teadlikult märka, küll aga näiteks seda, et
mõnikord mõne sõnumi või infokillu
peale otsekui imeväel kargud nurka
lennutame.
On ütlematagi selge, et haiguse sümptomeid leevendavad arstirohud ei muuda meid selles otsustuses
pädevamaks. Seega tasub võtta appi
mõistus: kui neelad paratsetamooli, ära tüki linna peale pidutsema,
ibuprofeeniga ära roni maratonirajale ega pantenooliga randa päikest
võtma!
1. Lopes, Patricia C. 2014. When is it socially acceptable to feel sick? – Proc. R. Soc.
B 281: 20140218.

vat ja pöördumatut halvenemist kõrges eas. Ilmselgelt on see nähtus inimese sigivuse seisukohalt kahjulik.
Nii kratsivad teadlased juba pikemat
aega kukalt, mõistatades, miks looduslik valik pole saatnud vananemist
ajaloo prügikasti. Seletuseks on pakutud kaht (teineteist mittevälistavat)
hüpoteesi.
Esimene, mutatsioonide kuhjumise
(ingl mutation accumulation) hüpotees põhineb tõsiasjal, et loodusliku
valiku surve on eakatele lihtsalt nõrgem kui noortele. On ju puhtstatistilise paratamatusena eakaid olnud läbi
aegade vähem kui noori. Iga eakas
on läbinud nooruse, aga kaugeltki
mitte iga noor ei ela vanaks. Isegi
kui suremus oleks täiesti juhuslik ja
vanusest sõltumatu, on kindel see,
et mida suurem vanusenumber, seda
vähem on selle kandjaid ilmas elanud. Nii on looduslikul valikul eakate seast vähem materjali valida – ja
nagu tõdesime juba võidurelvastumisest rääkides, on tema toime sellevõrra jõuetum.
Hea näide vanas eas avalduva kahjuliku mutatsiooni kohta on eelmainitud Huntingtoni tõbi, aga nimetatud
teooria järgi on sama laadi ka kõiksugused muud vanainimesehädad, ala-
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Teine vananemise seletus, antagonistlik pleiotroopsus (ingl antagonistic pleiotropy), seostub taas kompromissidega, nagu eespool kirjeldatud seljavaevused. Et sellest aru saada,
tarvitseb meil ette kujutada niisugust
geeni või geenikomplekti, mis ühtaegu suurendab inimese edukust varases sigimiseas ning on talle kaikaks
kodarais hilisemas elus. Kuna looduslik valik hoolitseb eelkõige õitsvas
nooruses sigijate eest, vaatab ta geeni
hilisematele vingerpussidele läbi sõrmede. Võib-olla just selliste geenide
vembud põhjustavadki meie vananemist. Katsed äädikakärbestega on
seda oletust kinnitanud.
Vananemise vahetuks põhjuseks
peetakse keharakkude pärilikkusaine DNA kopeerimisel (transkriptsioonil) ja selle järgi valkude ehitamisel (translatsioonil) tekkinud vigu,
mutatsioone põhjustavat oksüdatiivset stressi, raku jõujaamade mitokondrite kahjustusi ning mittetaastuvate või aeglaselt taastuvate valkude,
näiteks kollageeni kahjustusi. Kõigile
neile hädadele suudaks meie keha
tõenäoliselt vastu seista või vähemalt

Foto: Jurgen Otto / foter.com

tes luude hõrenemisest ja lõpetades
vajadusega lehte lugedes prille kanda.
Erinevalt enamikust muudest liikidest on inimesele (peaasjalikult naistele) omane ka pikk sigimisjärgne
ehk postreproduktiivne iga. Selles eas
avalduvad terviseprobleemid on looduslikule valikule eriti raskesti kättesaadavad. Õnneks näikse paljud geenid teenivat enda kandjat truult edasi
veel kaua pärast seda eluperioodi,
mille raames looduslik valik on neid
soosinud.

No kas pole priske poiss! Leigarlaste sugukonda kuuluv karravong ei suuda ahvatlusele vastu seista ja kasvatab üles maailma pirakaima pesaparasiidi, hiidnokk-käo
– oma järeltulijate hinnaga. Samamoodi ei suuda meie vastu seista liigsele magusasöömisele ja istuvale eluviisile, rikkudes niiviisi oma tervist
neid leevendada ja edasi lükata. Ent
see on kulukas, nõudes hulga energiat ning ehitusmaterjali, mida saab
selle asemel kasutada hoopis sigimiseks. Nii olemegi kogu oma evolutsioonilise ajaloo vältel piltlikult öeldes olnud valiku ees: kas võtta geen,
mis teeb meid ennast korda, ent ei
jäta jõudu sigida, või hoopis see, mis
suunab meie elujõu järglastesse ja
sunnib meid endid tasapisi taanduma. Iseenesest mõista on looduslik
valik soosinud teist varianti.
Lõpetuseks. Samasuguste kompromissidega geneetiliselt seotud ehk
korreleeritud omaduste vahel saab
seletada peale vananemise paljude
muude halbade omaduste järjekindlat ning päritavat püsimist inimpopulatsioonides. „Halvad geenid“ kanduvad sellise stsenaariumi korral edasi
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vaid juhul, kui nad on „heade geenide“ külge aheldunud. Niisugune evolutsioonibioloogiline tõdemus pakub
muu hulgas praktilist abi igasuguste
alaväärsuskomplekside lahendamisel:
selmet kurvastada mõne oma halva
omaduse üle, võiksime pigem juurelda, millise hea omaduse külge aheldunult oleme ta pärinud.
1. Nesse, Randolph M.; Williams, George C.
1995. Evolution and healing. The new
science of Darwinian medicine. Phoenix,
Guernsey.
2. Earn, David J. D.; Andrews, Paul W.; Bolker,
Benjamin M. 2014. Population-level effects
of suppressing fever. – Proceedings of the
Royal Society B: Biological Sciences 281.
3. Walsh, Joseph A. 2008. Evolution and the
Cesarean section rate. – American Biology
Teacher 70: 401–404.

Peeter Hõrak (1963) on loomade füsioloogilise ökoloogia professor Tartu ülikoolis.
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Inimeseloom

Bokserite ülestõusu vastu ühinenud kaheksa riigi (vasakult: Briti, USA, Austraalia, India, Saksa, Prantsuse, Vene, Itaalia, Jaapani)
sõdurid 1900. aastal. Eurooplased olid toona keskmiselt 10 cm lühemad kui praegu

Foto: Juhan Auli kogu

Miks me pikemaks venime?
Möödunud sajandi keskpaik oli Eestis ränk aeg: Teine maailmasõda, küüditamised, hulgipõgenemine ja põllumajanduse hävitamine. Ent sel ajal juhtus veel midagi. Nimelt venis
toonane eestlane hoolimata toidupuudusest kiiresti üha
pikemaks. Mida hilisem oli ta sünniaasta, seda jõudsamalt ta
kasvas. Miks ometi?
Peeter Hõrakut usutlenud
Juhan Javoiš

Õ

ndsa esimese Eesti vabariigi ajal käis mööda maad
ringi üks noor ja tahtmist
täis mees, mõõdulint ühes ja portfellitäis mõõtmislehti teises käes. Tema
peas võttis üha kindlamat kuju plaan
rajada Eesti antropoloogiainstituut,
midagi tänapäeva geenivaramu sarnast (geenid leiti mäletatavasti üles
alles 1953. aastal). Sellesse võimsasse
arhiivi oleks tulnud kokku koguda võimalikult paljude eestlaste kehamõõtmestik (nii, nagu tänapäeval kogutakse geeniproove) koos sugupuu ja
muude andmetega [1].
Niisugune teabeladu olnuks tead14
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lastele lausa kullakaevandus: inimeste kehamõõtmete järgi oleks õpitud
hindama ja ennustama nende paljusid
elutähtsaid tunnuseid, alates terviseohtudest ja iseloomujoontest kuni rõivamõõtudeni välja.
Instituudist ei saanudki asja, ime
üldse, et pärast sõda õnnestus kommunistliku ideoloogia „viljastavates“
oludes tasahilju inimeste mõõtmist
jätkata. Kuuldavasti mõõtis Juhan Aul
ühtekokku umbes 50 000 eestlast.
80 aastat hiljem astus Tartus ühte
Vanemuise tänava majja veel üks noor
ja tahtmist täis mees, teise aasta psühholoogiaõppur Markus Valge, ja koputas uksele, mida ehtis kuldne silt:
„Peeter Hõrak, loomade füsioloogilise

Juhan Aul koos abilisega 1957. aastal
lapsi mõõtmas. Kuuldavasti mõõtis ta
ühtekokku 50 000 eestlast

ökoloogia professor“.
Noormehe ettepanek oli lihtne:
uurida, mis saatus on Juhan Auli mõõdetud inimesi tabanud ning kas ja kuidas on nende nooruspõlve tunnused
asjasse segatud. Uurida looduslikku
valikut meie enda liigis ja meie enda
rahva lähiajaloos.
Nii kohtus 20. sajandi antropomeetriline unistus 21. sajandi evolutsioonilise ökoloogiaga. Tähtsat rolli mängis
selles kohtumises arstiteadlane Gudrun
Veldre, üks Juhan Auli ideede edasikandjaid, kes teadis Auli andmekaa-
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rtide asukohta ja oskas neil leiduvaid
vanaaegseid termineid lahti mõtestada.
Esimese viljana ilmus tänavu teadusartikkel, mis heidab valgust siinse kirjutise alguses püstitatud küsimusele [5].
Üks autoreid, Peeter Hõrak, soostus
artiklist ja selle tagamaadest rääkima.
PUBERTEET ON OLULISEM KUI
IMIKUIGA
Peeter, kas võtaksid väga lihtsalt oma
sõnadega kokku, mida te oma uurin
gus küsisite ja mida teada saite.
Meie kätte jõudsid Juhan Auli andmed
14–20-aastaste neidude kohta, kelle
lapsepõlv sattus väga muutusterohkele ajale: nad olid sündinud ajavahemikus 1938–1953. Teadlasele on see süllekukkunud võimalus uurida, millised
keskkonnategurid inimese kasvu õigupoolest mõjutavad.
Näiteks on teaduskirjanduses palju
rõhutatud, et just loote- ja imikuiga on
see eluetapp, mil kogetud olud mõjutavad inimese edasist tervist kõige
rohkem. Meie uuring andis aimu,
et sootuks olulisem võib olla hoopis
murdeiga.
Nimelt kerkis sõja lõpu poole ja kolmel sõjajärgsel aastal imikute suremus
Eestis erakordselt suureks: võib oletada, et tol ajal laastasid kõiksugused
nakkushaigused meie rahvast tunduvalt rohkem kui muidu (◊ 1). Ometi
polnud noil aastail sündinud tüdrukute kasv kuidagi viletsam kui varasemate aastakäikude piigadel. Sünniaja olud
kasvu ei mõjutanud.
Küll aga olid tüdrukute kasvunäitajad väga tugevalt seotud sellega, milline oli imikusuremus – seega üldised
nakkusolud – nende 11. eluaastal. See
on väga kiire kasvu iga, laps võib selles vanuses kasvada isegi 10 cm aastas.
Meie uuritud tüdrukud said 11-aastaseks põhiliselt 1950. aastatel, n-ö epidemioloogilise pöörde ajal (vt lisakasti – toim), kui tervishoid paranes väga
kiiresti ja järjekindlalt. Sama järjekindlalt suurenesid ka tüdrukute kasvunäitajad. 1950. aastal sündinud Eesti neiu
oli 17-aastasena keskmiselt 2,5 cm
pikem kui 1940. aastal sündinud neiu.
See klapib hästi Rootsi, Prantsuse,
Šveitsi ja Inglise 18. ja 19. sajandi
inimeste uuringuga, mille järgi just

Koltunud mõõtmisleht 1951. aastal sündinud neiu andmetega. Juhan Auli andmestik paistab silma erakordse põhjalikkuse poolest, paraku andis veel aastakümneid oodata arvuteid, millega neid andmeid väärilise põhjalikkusega analüüsida.
Nüüd tuleks teadlastel mõõdetud inimesed kärmesti üles otsida, koguda nende
geeniproovid ja pärida nende elusaatuse kohta
murdeea olud seostuvad kõige tugevamini suremusega vanas eas; sünniaegsed olud mängivad märksa väiksemat rolli [2].
Kes soovib, võib siit teha koguni praktilise järelduse. Ma ei tea, mil
määral see kehtib poiste puhul, aga
tüdrukute kohta võib küll öelda, et
kui peres on korraga haiged aastane ja
11-aastane tüdruk, siis tasub rohkem

bel aga kuidagi laste kasvus: kasv ei
jäänud kängu, vaid otse vastuoksa, kiirenes! Tõhus meditsiin piltlikult öeldes
sõitis teerulliga üle vaesusest ja toidupuudusest, vähemalt mis puutub inimeste kasvu.
Peale geenide peetaksegi nakkushaigusi ja toitumisolusid kaheks põhiteguriks, mis inimese kasvu mõjutavad.
Meie uuring annab märku, et vähemalt
uuritud
ajajärgu
tüdrukute puhul oli
paranev meditsiiniKui peres on korraga haiged aastane ja
line olukord märksa
11-aastane tüdruk, siis tasub rohkem
tähtsamal kohal kui
toidupuudus.
muretseda suurema tüdruku pärast.
Tõendavaid andmeid selle kohta, et
rasked hingamisteemuretseda suurema tüdruku pärast. de-, seedesüsteemi jm nakkushaiguNii kummaline, kui see ka ei tunduks.
sed pärsivad kasvu, on tegelikult päris
palju. Sellised tõved takistavad toidu
HAIGUSED ON OLULISEMAD KUI
omastamist ja koormavad immuunVAESUS
süsteemi, meie keha keskendub võitKindlasti tasub tähele panna seda- lusele patogeenidega ja jätab kasvagi, et vastupidi tervishoiule läks üldi- mise unarule. Toiduks kasvatatavate
ne majanduslik olukord 1950. aasta- koduloomade, näiteks kanade söödas
tel aina hullemaks. Kolhooside algus- kasutatakse antibiootikume koguni
aastad olid paljudele maainimestele laialt toidulisandina, et loomade kasvu
nende elu vaeseimad. Nagu ilmnes, ei ergutada (Euroopa Liidus on see alates
kajastunud see allakäik üllataval kom- 2006. aastast keelatud).
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Inimeseloom
Epidemioloogiline pööre
pidemioloogiliseks pöördeks
(ingl epidemiological transition) on hakatud nimetama
antibiootikumide laialdast kasutuselevõttu ja muid suuri meditsiiniuuendusi möödunud sajandi keskpaiku: need meetmed parandasid
tervishoidu lausa hüppeliselt.
Näiteks Eestis avastati aastatel
1946–1947 ligikaudu 4000 tuberkuloosijuhtu aastas, 1949–1950 lausa
6000, ent alates 1953. aastast vähenes see näitaja kiirelt tänu streptomütsiinravi juurutamisele. 1960. a
leiti alla 3000 esmajuhu, 1970. a alla
1000 jne, tänapäeval on kunagine
130
Joonis: Peeter Hõrak

laste suremus esimesel eluaastal
(1000 sünni kohta)

E

kõva laastaja „tiisikus“ jäänud haruharvaks [9]. Sama jõuliselt kahanes haigestumine bronhiiti, kopsupõletikku, läkaköhasse, difteeriasse,
isegi grippi [7].
Väga tähtsat rolli mängis muidugi ka kohustusliku vaktsineerimise algus samal ajajärgul. Näiteks
1940. aastate lõpul hakati Eestis
kohustuslikus korras vaktsineerima
tüüfuse vastu. Tulemus oli ilmne:
kui aastatel 1946–1948 pandi Eestis
kirja ligi 2000 tüüfusejuhtu, siis
paarikümne järgnenud aasta jooksul (1947–1969) kokku oli see arv
alla saja [9].
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◊ 1. Eesti imikute suremus poliitilistes tõmbetuultes. Sõja lõpus ja paaril sõjajärgsel aastal tegid nakkushaigused erakordset laastamistööd. Selgub, et toona
sündinud laste kasvu see ometi ei pärssinud. Tänu epidemioloogilisele pöördele
kahanes suremus kiirelt alates 1950. aastatest, olgugi, et just sel ajal näitas Eestis
kõige tugevamini hambaid majanduslik kitsikus
Meie uuringu tulemusega klapivad
hästi sõjaaegsed ja -järgsed mõõtmistulemused veel mitmest Euroopa riigist, kus hoolimata süvenevast toidupuudusest venis laste keskmine
kasv üha pikemaks. Oletame, et just
murdeealiste vähenenud kokkupuude
nakkustega ja parem ravi on see kivi,
mille alla vähk on maetud.
MIKS MITTE OLLA PISIKE?
Su jutust jääb mulje, et inimese
kehal justkui oleks hädasti tarvis
kasvada võimalikult suureks, kui
vaid haigused jm hädad ei takistaks.
Miks nii? Tean, et näiteks putukate
puhul on kasu otsene: mida suurem
16
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putukas, seda rohkem ta suudab
muneda. Aga inimese puhul tundub
kohati vastupidi: suurt kasvu inime
sed on kohmakad ja uimased.
See on äärmiselt huvitav küsimus ja
mu teada väga selget vastust sellele ei
ole. Aga kipuvad olema mingisugused geenid või geenikombinatsioonid,
mis suurendavad korraga inimese
kasvu, tervist, vitaalsust ja intelligentsust. Meie liigis on valik nende geenide kokkukoondumist või koospärandumist miskipärast soosinud.
Paljud uuringud on näidanud,
et suuremat kasvu inimesed peavad paremini vastu haigustele, näiteks mida suurem on kopsumaht,

seda vähem kimbutavad kopsutõved
ja südame-veresoonkonna haigused.
Muidugi ei tohi unustada, et siin on
jutt statistilisest keskmisest; seosed
ilmnevad suurtes valimites, üksikinimeste kohta ei saa siit kindlasti otseseid järeldusi teha!
Palju on leitud sedagi, et pikematel
meestel on keskmiselt rohkem lapsi.
Naiste puhul see seos pikkusega nii
ühene ei ole, mõnel pool on ilmnenud, et kõige viljakamad on keskmist
kasvu naised.
Suurt kasvu soosib näiteks sünnituskanali läbimõõdu piirang meie liigil (vt eelmist artiklit – toim). Mida
laiemad on ema puusad, seda soodsam nii talle endale kui ka lapsele.
Laiade puusadega võib loodus kaasa
panna ka suurema üldkasvu, et kehaehitus püsiks tasakaalus.
ULMEFILMID SAAVAD TÕEKS
Ulmefilmides on tulevikuinime
si mõnikord kujutatud erakordselt
suure peaga. Teie avastused mõne
ti kinnitavad seda nägemust: pea
mõõdud suurenesid uuritud ajava
hemikus sama jõudsalt kui üldine
kasv. Kas suurema peaga inimesed
on nutikamad?
Inimese nutikuse uuringuid on läänemaailma marksistlikult meelestatud
intelligents usinasti vaenanud juba
IQ (intelligentsuse mõõdu) leiutamisest peale. Üldiselt on siiski nii, et
mida täpsemalt õnnestub mõõta ajumaht ja mida puhtamalt hinnata IQ,
seda tugevam seos nende vahel ilmneb. Näiteks on leitud, et magnetresonantstomograafiga mõõdetud aju
suurus seletab üldintelligentsust näitava g-faktori varieeruvusest kolmandiku [8]. Muidugi räägime siin taas
suure valimi keskmistest, mitte näiteks kahe konkreetse inimese võrdlusest.
Meil olid kasutada väga „jämedad“ mõõdud: üksnes ajukolju pikkus ja laius. Uuringusse hõlmatud 16
sünniaasta jooksul suurenes keskmise 17-aastase tüdruku ajukolju maht
40 cm3 võrra. See on umbes nagu
need pisikesed napsipudelid, mida
lennujaamades müüakse. Päris võimas
kogus, kui mõelda, kui palju mahub
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seda nimetatud terminiga kasvu aktseleratsioon, inglise keeles kasutatakse
siin väljendit secular trend, mida võiks
tõlkida kui ’pikaajalist suundumust’.
Küllap esiotsa mängis rolli ka
meie toidulaua täienemine, aga alates 20. sajandist pigem siiski meditsiin. Teadusuuringutes tasub neid kaht
mõju kindlasti lahus vaadelda.
Näiteks Inglismaal uuriti 10-aastasi
lapsi, kes olid sündinud 1990. aastatel
Avoni maakonnas [6]. Ühelapseliste
perede lapsed olid teistest keskmiselt
kolm sentimeetrit pikemad. Tegu on
jõuka piirkonnaga, vaevalt et suurte perede lapsed olid rohkem näljas
kui teised. Küll aga võiks arvata, et
nad korjasid koos õdede-vendadega
kokku rohkem nakkushaigusi. Meie
uuringus ilmnes samasugune õdedevendade mõju, kuigi tunduvalt nõrgem.
Arstiteadus areneb tänapäevalgi
suure hooga, nii et esmapilgul võiks
ennustada, et suureneme muudkui
edasi. Aga näib
siiski, et tänapäeval täiustub meditArstiteadus areneb tänapäevalgi suure
siin eelkõige n-ö
tagumisest otsast,
hooga, nii et esmapilgul võiks ennustaõpitakse üha pareda, et suureneme muudkui edasi.
mini toime tulema nn vanainimesehaigustega, nagu
mida vähem nakkushaigusi kuskil rii- kasvajad ja südame-vereringehädad.
gis on levinud, seda nutikamad on seal Ma pole kindel, et suudame lähiajal
inimesed [3]. Uurijad rehkendasid siit midagi väga suurt ette võtta nende
maha haridustaseme jms mõjud, et üldlevinud nakkushaigustega, mis
veenduda just seepidises põhjuslik- kimbutavad teismelisi kasvuspurdi
kuses – võiks ju arvata ka vastupidi, ajal.
Selle põhjal võiks ennustada, et
et nutikamad rahvad on suutnud üles
kasvu aktseleratsioon peatub. Teisalt
ehitada tõhusama tervishoiusüsteemi.
on näiteks Hollandi tänavatel kõndides näha, et n-ö tehnilisi piire inimesKAUA VÕIB?
Kui mina olin noor, võisin tänaval te kasvul justkui polekski. See rahjulgelt kõigile naistele ülalt alla vaa vas on veninud uskumatult pikaks,
data: olen 189 cm pikk. Nüüd on noorte meeste keskmine pikkus on
minupikkused neiud tänavapildis 184 cm. Veel 19. sajandil olid hollandtavalised, noormeestest rääkimata. lased Euroopas tuntud oma lühikese
Olen alati arvanud, et põhjus on ini kasvu poolest.
meste üha täiuslikum toidulaud, aga
selgub, et hoopis haiguste ravi. Kas 1. Aul, Juhan 1938. Eesti antropoloogilise uurimise senine viljelemine ja tulevikuülesanja kunas see „totaalne pikenemine“
deid. – Omariikluse süvendamisel. Ü.S.
Raimla, Tartu: 74–101.
ükskord pidurdub?
2. Crimmins, E. M.; Finch, C. E. 2006. Infection,
See pikenemine on kestnud tegelikult
inflammation, height, and longevity. – Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 103: 498–503.
juba paarsada aastat. Eesti keeles on
sinna müeliini ja ajurakke. Oleks veider, kui neid ei kasutataks.
Meie tulemus aitab seletada üht
tuntud mõistatust: nn Flynni efekti,
tõsiasja, et mitmel pool maailmas on
IQ alates 1930. aastatest üha suurenenud, testides saadakse üha rohkem
punkte. Intelligentsiuurijad vaidlevad,
kas inimesed on muutunud üldiselt
nutikamaks või on paranenud üksnes
mingid kindlad oskused.
Nähtuse avastaja James Flynn on
põhjusena kahtlustanud näiteks paranenud haridussüsteemi, aga tunnistab
oma 2012. aastal ilmunud raamatus
[4] siiski oma nõutust. Meie uuring
annab aimu, et ka Flynni efekti taga
võivad vähemalt osaliselt olla nakkushaigused: mida paremini neist jagu
saadi, seda võimsamalt arenes noorte
vaimne võimekus välja.
Sellega klapib hästi 2010. aasta põhjalik uuring, kus maailma riikide keskmise IQ ja nakkushaiguste leviku vahel
neis riikides leiti tugev negatiivne seos:

Maailma pikim mees Robert Wadlow
(2,72 m; pildil koos isaga) illustreerib
oletust, et inimese kasvu „tehniliste“
piirideni on meil siiski veel kasvuruumi. Wadlow’ hiiglasekasvu põhjustas
liigsuur ajuripats, mis tootis üleliia
kasvuhormooni, ta suri vaid 22 aasta
vanusena 1940. aastal
3. Eppig, C.; Fincher, C. L.; Thornhill, R. 2010.
Parasite prevalence and the worldwide distribution of cognitive ability. – Proceedings
of the Royal Society B doi: 10.1098/
rspb.2010.0973.
4. Flynn, James R. 2012. Are We Getting
Smarter? Rising IQ in the Twenty-First
Century. Cambridge University Press,
Cambridge.
5. Hõrak, Peeter; Valge, Markus 2015. Why
did children grow so well at hard times? The
ultimate importance of pathogen control
during puberty. – Evolution, medicine, and
public health 1: 167–178.
6. Lawson, D. W; Mace, R. 2008. Sibling configuration and childhood growth in contemporary British families. – J. Epidemiol. 37:
1408–21.
7. Nakkushaiguste tõrje tulemusi Eestis [toim
Jõgiste, Ants; Tamm, Alex] www.terviseamet.
ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Nakkushaigused/
NH_torje_tulemused_A._Jogiste.pdf.
8. Rushton, J. P.; Ankney, C. D. 2009. Whole
Brain Size and General Mental Ability:
A Review. – The International Journal of
Neuroscience 119 (5): 692–732.
9. Sillastu, Heinart 2011. Tuberkuloos Eestis.
H. Sillastu, Tartu.

Peeter Hõrak (1963) on loomade füsioloogilise ökoloogia professor Tartu ülikoolis.
Juhan Javoiš (1975) on putukauurija ja
Eesti Looduse toimetaja.
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Tallinna raeapteegi
kirju tootevalik aastal 1695

Vello Paatsi, Toomas Kukk

V

õõrastelt maadelt pärit taimi,
puuvilju, vürtse ja mitmesuguseid apteegikaupu hakati
Eestimaale tooma pärast muistse iseseisvuse kaotamist. Ent tarbe- ja toidukaupu, näiteks soola, veini, õlut ja
kangaid, oli siia imporditud varemgi.
Tõenäoliselt hakkas juba 13. sajandil uute taimeliikidega rikastuma ka
Eesti floora. Friedrich Amelung on
märkinud, et tol ajal toodi Saksamaalt
sadu uusi rohttaimi ja puid, mis levisid meie kodumaal kloostriaedade
kaudu. Ta ise on siiski nimetanud
ainult münte ja rosmariini [1]. Sellele
napile teadmisele pakub allikalist
tuge 14. sajandist pärinev „Tallinna
ürdiraamat”, kust leiame 36 meie alal
tänapäeval kasva(tata)vat taimeliiki
(koirohi, nõges, teeleht, meliss, iisop,
saialill jt). Tõenäoliselt kultiveeriti
neid taimi Tallinnas [12].

Apteegid kui arhiiviallikad. Vane
male loodusteaduslikule maailmapildile võimaldavad peale arheobotaanika vähemalt osaliselt pilku heita
apteekides müüdud kaubad ja apteegiaedades kasvatatud ravimtaimed.
Eesti apteekidel on pikk ja auväärne ajalugu. Tallinna raeapteek asutati 1422. aastal. Tartus alustas apteek
ehk ladina köök tööd umbkaudu
1426. a, Pärnus 1632, Narvas 1645,
18
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pisut hiljem ka Kuressaares (u 1680)
ja Rakveres (u 1692).
Apteek kuulus pikka aega saksa
kultuuriruumi ja teenis eelkõige linnakodanike ning aadlike huve.
Maarahvas pidi tõbede arstimisega
enamasti ise hakkama saama. Neile
hakati jagama soovitusi pöörduda
apteeki alles 18. sajandi teisel poolel: seda tehti korduvalt perioodilises
väljaandes „Lühhikenne öppetus …”
(1766). Apteekrid, ladina köögi peakokad, olid arstide ja rohukaupmeeste kõrval meie esimesed head loodustundjad, kes pidid orienteeruma nii
botaanikas, keemias, zooloogias kui
ka mineraloogias.
Ravimite komponentidega varustasid siinseid apteeke peale kaugkaubanduse ka kohalikud apteegiaiad. Heino Gustavsoni andmetel
on Tallinnas apteegiaeda esimest
korda märgitud 1452. a [2]. Aastast
1677 pärineb üksikasjalik ülevaade
Narva apteegiaias kasvatatud taimedest: nimetatud on 95 ürti, 33
õit ja 24 juurt [2]. Ürtide loend

Allikas: Läti rahvusraamatukogu

Kaugetest maadest pärinevad looduskaubad, nagu taimede ürdid, juured, seemned, viljad, õied ja loomade
nahad, kehaosad ning eritised, peale selle mineraalid jms,
jõudsid Euroopasse ja ka Eesti alale õige varakult, juba
enne suuri maadeavastusi ja veelgi enam nende järel.
Neid eksootilisi kaupu tavatseti kasutada ravimite, toitude
ja maiustuste koostises.

Tallinna apteegimäärusest kümme
aastat varem, aastal 1685, ilmus Riias
samasugune apteegimäärustik „E.E.
Rahts Der Köningl. Stadt Riga erneurte Apotheker-Ordnung und
Taxa“. Raamatu tiitelleht
sisaldab nüüdisajalgi tunnustatud
tee- ja maitsetaimi, nagu teekummel, harilik aniis, apteegitill, lavendel, aga ka liike, mida praegusajal
kasvatatakse köögiviljaaias: spargel
ehk aspar, petersell, seller, salat
endiivia jt. Narva linna aedades kasvatati väga võõrapäraseid, ent ka
Saksamaalt toodud taimi (sirel, leeder). Milliseid taimi eksootide all
oli mõeldud, ei ole lähemalt selgitatud. Teiste seas viljeldi apteegiaias tubakat (Nicotiana, Indianisch
Wundkraut) [10].

1695. a apteegimäärustikus on nimetatud 306 ürti, 189 destilleeritud vesitõmmist, 144 liiki seemneid, 142 juurt, 70 õit, 23 puukoort ning 128 õli,
97 siirupit, 82 ekstrakti, 74 piiritust, 71 vürtsi ja lahtistit, 62 toorhoidist
(Conserva), 55 mineraali (Lapis), 53 soola, 51 plaastrit, 49 salvi, 44 pilli, 43
pulbrit, 40 essentsi, 39 elektuaariumi (ravimpuder), 38 vaiku, 34 mahla, 32
palsamit, 32 suhkrukeedist (Condita), 25 rasva, 24 puitu (Ligna), 21 ravimkooki, 20 tinktuuri, 12 lahust, 9 tarretist (želeed) jm [2, 3].
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Sajandeid tagasi kujutati apteekreid rohkete rohupudelite ja võõramaiste taimedega. Martin Engelbrechti gravüür aastast 1721

oma äranägemisel valmistada lahtisteid, oksevahendeid ega valuvaigisteid. Apteekriõpilane võis tähtsamaid
ravimeid valmistada üksnes apteekri või selli valvsa pilgu all. Ladina
köögi peremehel oli keelatud ise haigeid ravida ja arsti kirjutatud retsepte
laita. Ühtlasi määrasid eeskirjad kindlaks, mil moel mürgiseid ja kangetoimelisi aineid käidelda, väljastada ja
hoida ning õlisid ja ravimteesid hoida
ja millal tunnistada need aegunuks.
Raad omakorda kohustus apteekrite konkurentide, s.o rohupoodnike ja
suhkrupagarite tegevusel silma peal
hoidma ning vajaduse korral nende
tegevust piirama. Nii arstile kui ka
apteekrile tuli kohe tasuda, ent nad ei
tohtinud oma töö eest liialt palju raha
nõuda. Apteekrid pidid vandega kinnitama, et on tutvunud määrustiku ja
hinnakirjaga.
Määrustikule lisatud apteegikaupade nimekiri on ladina ja saksa
keeles. Kuigi ladina ja saksakeelsed taime- ja loomanimetused olid
juba välja kujunenud, puudus selge ja
range elusorganismide süstemaatika
ja taksonoomia. Apteegimäärustik ja
hinnakiri peegeldab tollaseid teadmisi ning praegusajal on vahel raske selles sisalduvaid taimi ja loomi üheselt
liigiliselt määrata.
Suure osa ravimite puhul oskame
siiski arvata, millest nad on valmistatud. Mõne ravimivormi puhul ei ole
märgitud droogi või selle koostist, vaid
üksnes see, millise haiguse puhul seda
pruukida: katkupalsam või -vesi, pill
mitmesuguste haiguste vastu, raske
sünnituse pulber, unesalv ja -vesi, astmavesi (Aqua Asthamatica), eluvesi (Aqua Vitae) ja -palsam (Balsamus
Vitae Schröderi) jms.

ja teaberikas, et selle sisu avamiseks
jääb ka siinsest kirjatööst väheseks.
Saksakeelne määrustik oli põhiliselt kohustav, keelav ja nõudev.
Raeapteegi tööd pidi pidevalt jälgima linnaarst ja koos raeliikmetega
seda põhjalikult kontrollima üks kord
aastas. Apteegikaupadel pidid olema
hinnalipikud; ravimeid tuli valmistada värsketest ja kvaliteetsetest ainetest. Apteekrid ja sellid ei tohtinud

Taimed ravimi toorainena. Eesti
looduses kasvavaid taimi tarvitati tollases apteegis tagasihoidlikult.
Arvatavasti just seetõttu, et apteek
seisis pikka aega eelkõige linnakodanike ja aadlike teenistuses. Küllap sai
maarahvas oma rohud kätte rahvaravitsejatelt või kogus ise loodusest.
Teine põhjus on ilmselt rohukaupmeestes, kes tõid müügile eeskätt Saksamaal kasva(tata)vaid või
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Ranged ettekirjutused. 1695. aastal
ilmus Tallinna apteegimäärustik koos
hinnakirjaga, mis oli sihitud eelkõige
ladina köögi seni suvaliste ja kõrgeks
aetud hindade vastu. Määrustik korrastas ja täpsustas apteekide kohustusi ning ülesandeid. Raeapteegi vana
määrustikku ja hinnakirja on põgusalt
vaadelnud Erich Seuberlich, Heino
Gustavson ja Aarne Ruben [3, 8, 10].
Trükis on siiski sedavõrd mahukas
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Saksamaale jõudnud taimseid preparaate. Siiski võib arvata, et apteekrid kogusid tavalisemaid tooraineid
ka linnade ja mõisate ümbrusest, sest
ettevõtjana pidi apteeker ka tollal
„kulusid optimeerima“. Näiteks müügil olnud kasemahl ja kadakamarjad
olid eeldatavasti eestimaist päritolu.
Apteegi nimekirjas on taimi müüdud
eeskätt ürtidena (herba), aga ka kuivatatud õite, juurte jt droogidena. Taimi
on lisatud ka ekstraktide, vesitõmmiste
jt preparaatide koosseisu. Ürtide nimekirjast leiame näiteks hariliku jänesekapsa, kellel 19. sajandil arvati muu
hulgas olevat arseeni- ja elavhõbedamürgistusvastane ja menstruatsiooni
soodustav toime [7]. Nii mõnigi toonane ravimtaim on kasutusel tänapäevalgi: maarjalepp, kortsleht, hiirekõrv, teekummel, liht-naistepuna, harilik raudrohi, jooksjarohi, nurmenukk jt.
Tollal müüdi ka tervelehise hanemaltsa (Chenopodium bonus-henricus) ürti. Ilmselt oli see liik Eestisse
ravimtaimena sisse toodud juba
keskajal. Praegu kultiveeritakse teda
mõnes ravimtaimeaias salatitaimena
ja vahel leitakse ka jäätmaadel tulnukana. Samalaadse päritoluga on kibeohakas (Cnicus benedictus), keda on
meil väga harva leitud metsistunult.
Tänapäeval on kibeohakas rohkem
hinnatud ilu- kui ravimtaimena.
Nimekirjast ei puudu ka arnika
(Arnica montana), kelle meile lähimad looduslikud leiukohad jäävad
Lätisse. Gustav Vilbaste on märkinud,
et sellest hoolimata kasvab arnikat
rahva teadmist mööda meie metsades
rohkesti, seda pruugitakse ja turustatakse sageli. Rahva keskel on peetud arnikaks suurt osa kollaste õitega
korvõielisi, nagu seanupp, hundi- ja
koeratubakas, kuldvits [14].
Kaugete maade taimsed ravimid,
puuviljad ja vürtsid. Võõramaiste
taimede, nende viljade, vürtside ja
toiduainete kohta on väga raske
öelda, mida neist kasutati ravimina ja
mida üksnes toiduaine või -lisandina.
Nii enne kui ka pärast apteekide teket
varustasid võõramaa looduskaupadega siinseid provintse peamiselt rohukaupmehed.
20
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N

äiteid 15. sajandi Tal
linna
importkaupade
kohta: aed-liivatee (tüümian), vürtsköömned (rooma
köömned), datlid, humal, küüslauk, riis, sinep, rosinad, pipar,
ingver, viigimarjad, oliivid, rabar-

Rosinad ja pipar olid siin kandis
tuttavad juba 14. sajandil. Brügge
kaupmehe Hildebrand Veckinchuseni
15. sajandi alguse kaubaraamatute
põhjal olid tema kõige olulisemad
kaubad viigimarjad, ingver, pipar ja
aed-liivatee, järgnesid rosinad-mandlid, datlid, muskaatpähklid ja muskaatõied [13]. Üldiselt on maitse- ja
ravimtaimede veo kohta andmeid
kasinalt, sest kaubakogused olid väikesed ja neid tähistati kokkuvõtvalt
sõnaga „rohud“ (crude).
Järgmisel sajandil lisandusid sidrun ja indigo. Koloniaalimpeeriumide
tekke ja kaubavahetuse tõttu emamaadega tuli uusi kaupu ka Euroopa turule,
kust need jõudsid Hollandi, Saksamaa
ja Inglismaa kaupmeeste vahendusel
meie alale. Oluline oli meile 17. sajand,
kui Eestisse jõudis hulk uusi looduskaupu, nagu tee, kohv, tubakas, kakao
ja arvatavasti ka kartul [11].
Apteegi hinnakirjas on lõunamaa
taimede osadest valmistatud ravimite
koostises enim mainitud sidrunit (23
korda), küdooniat (21), kaneeli (19),
rosmariini (16), muskaatõisi (maasis) või -pähklit (14), mastiksipistaatsia vaiku (13), rabarbrit (13), safranikrookust (12), sennat, majoraani ja
lavendlit (kõiki 11), aniisi ja viirukit
(10). Tihti on nimetatud ka guajakipuud, pomerantsi, stüüraksit ja
magusjuurt (lagritsat), granaatõuna,
jalap-lehtertappu, loorberit, mandlit,
mürri ja salveid, endiiviat, sandlipuud
ja küüslauku, alrauni, kalganirohtu,
mürkarbuusi (kolokvinti), pipart, kotkapuud, mannat ja aaloed, füüsalit,
tärpentinipistaatsiat, nelki, kardemoni, kapparit ja sassafrassi.
Eestlased hakkasid neid apteegitaimi hiljem kutsuma rahvapäraste
nimetustega: guajakipuud teati kui
jumala-, prantsuse- või põrgupuud,

ber, safran, kaneel, muskaatõied
ja -pähklid, kubeebapipar, kardemon, paradiisipuu seemned, nelgipuu õied (nelk), mandlid, kreeka pähklid, petersell, sibulaseemned, suhkur, äädikas, maarjas, plii
ja korallid.
muskaatpähkleid kutsuti Moosese
või mustlase munadeks, nelgiterasid
taeva-, kirstu- ja ristinaelteks [15].
Paar-kolm korda on kirja pandud
jaanikaunapuu, jujuubipuu (kreektürn), siiltsesalpiinia, tamarindipuu,
piinia, pistaatsia, nakrapuu, nard,
smiilaks, virsikud, kubeebapipar,
küpress, moorus-, eebeni- ja mürgipuu (sumahh), mustjuur, akaatsia
ja tamarind. Apteegist võis saada ka
strühniinipuu saadusi, kurki, melonit, arbuusi, sinepiseemneid ja riisi.
Ettearvatust vähem on siinsete apteegikaupade seas nimetatud viigimarju,
ingverit, aed-liivateed, rosinaid, viinapuud ja pipart. Nähtavasti kauplesid nendega laiemalt Tallinna apteekrite konkurendid rohukaupmehed ja
neid peeti pigem toiduaineteks.
Apteegitaimede päritolupiirkondi
reedavad tihti ladinakeelsed kohanimetäiendid, nagu Tartari, Mexicanus,
Peruvianus, Aegyptiacus, Persicus,
Japonica, Byzantina, Armena,
Chinae, Hispanicae, Americani,
Malabathri Indici jt. Täiend Indici
võib viidata nii Ida- kui ka LääneIndiast pärit kaupadele.
Suur osa taimi, nende vilju, juuri,
koort või lehti pärineb Vahemere piirkonnast: alraun, loorber, magusjuur,
mustjuur, mürkarbuus, mürgipuu,
tärpentinipistaatsia, piinia, kappar ja
salvei. Lõuna- ja Kesk-Ameerika ning
Põhja-Ameerika lõunaosas kasvavad
guajakipuu, jalap-lehtertapp, palsamipuu, smiilaks ja sassafrass.
Apteegist võis osta ka Peruu palsamit, mis kujutas endast peruu palsamipuu siirupitaolist õlivaiku, mida
eestlased on pikka aega tundnud
peerupalsamina (ka India ja piirijaani palsamina) [7]. Lõuna-Ameerika
troopikast pärinevad kummibursera
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palsam ja kiinapuu koor.
Troopilisest Aasiast on
Tallinna jõudnud endiivia, ingver, muskaatõied ja -pähklid,
sandlipuu, kaneel, kardemon, kalganirohu juur, kotkapuu vaik, nelk,
nard ja kubeebapipar. Troopilises
Aasias ja Aafrikas kasvab katehhuakaatsia, mille lülipuidust saadakse musta katehhut, mida hinnakirjas
nimetatakse Terra Japonica’ks (Jaapani
muld). Nakrapuu seemned kannavad saksa keeles nimetust „elevanditäid“ (Elephanten-Läuse) [7]. Punase
mere ümbrusest pärinesid mürr, viiruk, tamarind; troopilisest Aafrikast
aga kummiakaatsia (kummiaraabik) ja
Euraasia lähistroopikast füüsal. Tähtis
apteegi- ja importkaup oli ka rabarber,
mis liikus vene kaupmeeste vahendusel Aasiast Euroopasse. Apteegis
müüdi kahte liiki rabarbrit: harilikku
ja õiget (verum, rechte), tõenäoliselt
tanguutia rabarbrit.
Raeapteegist võis osta ka suupärast: kohvi, kakaod, teelehti ja piibutubakat. Millal need kaubad esimest korda Tallinna jõudsid, pole
veel päris selge. Üks loot (umbes
13 g) kohvi maksis kaks hõbeööri,
sama kogus šokolaadi neli ööri ja teed
koguni kuusteist hõbeööri. Teelehed
maksid seega kaheksa korda rohkem
kui kohv. Mõned ained olid iseäranis
kallid. Nii maksis skruupel (umbes
gramm) hommikumaa muskust 80,
kvint (3,73 g) roosiõli aga 120 hõbeööri [4].
Apteegist võis hankida kohvi ja
tee kõrvale või klaretile (vürtsitatud veini) pealehammustamiseks ka
piparkooke, martsipani, küdoonia- ja
suhkrukeeksi (panis), rosinaid, suhkrut, sidruni- ja kukerpuumorselle.

Foto: H. Zell, Wikimedia Commons

Ravimpreparaatides kasutati rohkesti
ka loomade, lindude ja putukate
osiseid. Putukatest olid olulisimad
hispaania kärbsed. Mati Martini
andmeil on hispaania
kärbes hiljuti taasleitud ka Eestis. Pildil
on kuivatatud hispaania kärbsed

kas), sõrad ja kabjad
(hobune, hirv, põder), luud
(madu, põder), kopsud (rebane), kõri
(hunt), maks (hunt), soolikad (hunt),
maosisu (jänes) ja silmad (haug,
vähk). Tähtsaid ravimeid saadi hammastest (metssiga, hunt), munanditest (hirv, hobune, kukk) ning peenisest (hirv, härg, rebane ja vaal). Üks
kord on märgitud ka südant (jänes),
mõned korrad põit (metssiga, härg).
Loomsed ravimid. Taimede kõrval
Ravimite nimestikku oli kantud ka
kasutati medikamentide valmistakoera või hüääni, hane, jänese, kitse,
miseks nii kohapeal elavate kui ka
tuvi, lamba ja paabulinnu väljaheide,
võõramaa loomade kehaosi ja eritisamuti pääsukesepesa.
si. Nii leiame raeapteegi nimekirjast
Kallimatest või ka haruldasematest
27 looma rasva. Meilegi hästi tunloomsetest droogidest müüdi raeapteegis ambrat, vaaMõistagi ei puudunud oopium
lavõiet (spermat(Opium Thebaicum), mida võis osta
seeti), Aafrikas ja
Lõuna-Aasias elaekstrakti ja mahlana, ega šampinjovate tsiibetkaslasnid (Agaricus Albissimus), kampol jms.
te
teravalõhnalist nõret tsiibetit,
muskust ja kopranõret. Vaalavõiet tundsid eestlased
tud hane-, karu-, kopra- ja mägrahiljem kuradi hamba igemena, kalarasva kõrval võis osta metskassi- ning
purikana või valaskala rasvana [15].
alpi ümiseja rasva. Ümisejarasva võib
Tähtis arstim oli besoaar: metslooLääne-Euroopast praegugi tellida.
made seedeelundeis tekkiv moodustis,
Haruldasemad on haugi-, raisakotkamida pruugiti üldise vastumürgi või
ja kapauni-, s.o kohikukerasv.
amuletina. Päritolu järgi eristati Pärsia
Sageduselt teisel kohal on loomaehk hommikumaa ja oktsidendi ehk
sarvede preparaadid (hirv, põder).
õhtumaa besoaari. Õhtumaa besoaaApteegist võis hankida preparaate,
rid pärinesid usutavasti vikunjalt või
mille koostisse kuulusid karvad-suled
laamalt Lõuna-Ameerikast [9].
(jänes, põldpüü), aju (härg, hirv, vasiAp t e e g i s
müüdud
söödavat
teralist mannat seostavad
eri autorid eri taimede, samblike ja putukatega [7]. Mõistagi ei puudunud oopium (Opium Thebaicum),
mida võis osta ekstrakti ja mahlana, ega šampinjonid (Agaricus
Albissimus), kampol jms.
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Väga paljudest ainetest koosnes
imeravim teriakk (nimetatud vähemalt 11 korda), mida tunti samuti universaalse vastumürgina.
Teriakki soovitas pruukida juba
„Lühhikenne öppetus…”. Hiljem
leidis see kindla koha ka eestlaste
apteegiravimite hulgas ja seda tunti
ligi 40 sünonüümi all: terejaak, musta
jaak, must tont, külakurat, üheksa
mehe jõud, ülemerekurat, nipitiri,
seitsmekuradi valitsus jm [15].
Kaheksal korral on droogi koostisosana nimetatud vandlit. Korduvalt
on mainitud ükssarve sarvi ja
ühel korral ninasarviku
sarve (Rhinocerotis
Rhinocerotis Cornu).
Ükssarvi on õigupoolest kolm:
õige ükssarv (Unicornu
Unicornu verum),
fossiilne (Unicornu
Unicornu Fossile)
ja
Gröönimaa
ükssarv
(Unicornu
Unicornu Gronlandicum).
Usutavasti peeti nendena silmas ninasarviku-, mammutija narvalivõhka.
Müügil olid ka jaanalinnumunad ja selle koored ning siidiussi kookonid. Putukatest on
olulisemad hispaania kärbes
(Cantharides,, tegelikult Lytta
vesicatoria)) ja kakandilised
(Diplopoda),
), palju on mitmesuguste limuste kodasid (Gastropoda),
Gastropoda),
konnakudu jm. Hispaania kärbsest
(spanis Wligen plaaster, spanise kerpsed) on juttu ka teoses „Lühhikenne
öppetus …“. Sellest saadud ravimil või
putukal endal on ka üsna palju rahvapäraseid nimetusi, nagu lustipulber,
kuldsitikad ja pansplii.
„Seepia luud“ (Ossa Sepiae) kujutasid endast kõhrelise, enamasti hariliku seepia toese (skeleti) pulbrit või
tuhka. Otsustades Rudolf Wallneri
[15] registreeritud sünonüümide
(mereroti helbed, haikala luu, kuradi hammas, vanakuradi küüned jpt)
rohkuse järgi, oli see ravim rahva seas
laialt tuntud. Seda pruugiti silmahaiguste, palaviku- ja maoravimina ning
hambapulbrina [9].
Kuivatatud košenillitäid (Coccinellai) pärinesid Kesk-Ameerikast ja
nendest saadi punast värvainet karmiini. Aafrikast või Araabiast pärines
sisalik (Stincus Marinus, Lacerta), mis
22
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Allikas: Wikimedia Commons

Arstiteaduse ajalugu
Üks sagedasti kasutatud ravitaim oli
Mehhikost pärinev jalap-lehtertapp.
Taimel on tugev puhastav toime ning
teda kasutati kõhulahtisuse puhul. Suurtes
kogustes põhjustab oksendamist. Joonis
teosest „Edward’s Botanical Register“
(London, 1847)

saksa keeles kandis nimetust „maakrokodill“; sellest saadud õli soodustas
juuksekasvu. Vihmausse võis osta õlivõi piirituspreparaadina. Vihmaussiõli
on märgitud veel 1929. a rahvarohtude sõnastikus [15]. Ostja leidis apteegist ka kaane, skorpioniõli, põletatud mesilasi, rästikurasva, sipelgapiiritust, pääsukese vesitõmmise, põletatud muti kuubikuid jm.
Metallid, mineraalid ja muud.
Omapärane apteegikaupade rühm
oli metallid ja mineraalid. Metallidest võis apteegist osta kulda, hõbedat, seatina, rauaroostet, elavhõbedat, koobaltit ja tsinki sisaldavaid ravimeid. Mineraalide maailm oli raeapteegis samuti mitmekesine. Üksiti oli
apteek Tallinna pürjelitele ka oluline
vääriskivipood: müügil olid vääris- ja
poolvääriskivid, nagu ametüst, asuriit, granaat, hüatsint, jaspis, karneool,

krüsoliit, lasuriit, nefriit, rubiin,
safiir, smaragd, topaas ja nendest
valmistatud preparaadid.
Erilaadne on piksekivi (Lapis
(
Fulminaris / Donner Keil), mis tõenäoliselt kujutab endast belemniiti; eesti rahvatraditsioonis kannab see kaarnakivi nimetust.
Hematiit ehk verekivi pidi
hästi sulgema verejooksu.
Üsna palju oli apteegis müügil mitmesuguseid savisid (argilla),
mis
(
kandsid tavaliselt päritolupiirkonna nimetust: Inglise
savi (Terra Anglica),
Anglica alumiiniumoksiidirikas Türgi ehk Lemnose savi
(Terra Turcica),
Turcica Tripoli savi (Terra
Tripolitana),
Tripolitana Umbria savi (Terra
Umbratica), Samose valge savi
Umbratica
alba), Sileesia ja
(Sigillata Strigensis alba
Striegau savi. Apteegikaupade nimekirja kuuluvad ka magnetiit, alabaster (kips), kaoliin, marmor, pimss (nn
laavavaht), antimon, maarjajää, juudapigi (asfalt) jne.
Merevaik (Succini) andis hulgaliselt
ravivahendeid, nagu õli, palsam, piiritus, vesilahus jm. Geoloogid käsitlevad merevaiku, koralle ja pärle sageli mineraalide hulgas. Ladina köögist
võis osta valgeid ja punaseid koralle,
millest tähtsaim oli punane vääriskorall. Punaseid koralle (Corralium rubrum) armastasid 18. sajandi tallinlastest kaupmehed ja literaadid, sest neid
leiame tihti nende varainventaridest
[6]. Ravimite valmistamiseks kasutati ka ebapärlikarpi ja päris pärlikarpi
(Margaritae Occidentales, Orientales)
ning pärlmutrit.
Kummalised ja muud apteegirohud. Kummalised tunduvad tolleaegsed droogid üksnes tänapäeva inimesele. Euroopa apteekide mõjuväl-
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Foto: James St. John, Wikimedia Commons

jas elav rikas tallinlane pidas näiteks
ämblikuvõrku, mao selgroogu ja kuivatatud kilpkonna pulbrit väärt arstirohtudeks.
Ka inimene ise on andnud haiguste raviks tähelepanuväärse osa: juuksed, uriin, väljaheide, luud, kõrvavaik, veri jne [4, 9]. Raeapteegis küll
säärast laia valikut polnud, ent siit
võis endale soetada inimnahast rihmad, inimrasva, koljupiiritust, -õli
või -preparaati, koljusoola ja -piiritust. Rikas tallinlane sai osta ka
muumiatinktuuri ja -essentsi. Ühel
korral on märgitud ka meretaguse
(transmarina) muumia preparaati.
Välismaine muumia kujutas endast
tõenäoliselt Egiptuse muumiate
üksikosi või nende palsameerimisaineid [4]. Inimtoorainest apteegirohud kadusid 18. sajandi lõpuks.
Apteegis pakuti mitmesuguseid
muidki aineid, nagu indigot, lumevett,
taelu ja destilleeritud naftat (Oleum
destillatum Petrae / Petroleom/PeterOehl). Apteek müüs ka leedripuu
käsna (Fungus Sambuci), mida eestlased tundsid juudi kõrvadena, ning

Apteegimääruse hinnakirjas nimetatud
punast vääriskoralli (Corallium rubrum)
kasutati pulbrina paljude tõbede,
näiteks haavandite ja paisete korral;
kaelas kantuna pidi see korall aitama
langetõve vastu. Eksponaat Chicago
loodusmuuseumis (Field Museum of
Natural History)

Inglise ja Tripolitaania mulda, punaseid koralle, tubakapiipe, teekanne ja
palju muud [6].

Taimenimetuste
kujunemine.
Apteegimääruses sisalduvad saksakeelsed nimetused on märkimisväärne allikas, mis
Euroopa apteekide mõjuväljas elav
laseb aimata, kuirikas tallinlane pidas näiteks ämblikudas kujunesid eesvõrku, mao selgroogu ja kuivatatud
tikeelsed taimenikilpkonna pulbrit väärt arstirohtudeks.
metused ja edenes
nende tarvitus.
Kõnealused sakdraakoni verd (Sangvis Draconis) – sakeelsed taimenimetused tungisid
millega oli tegemist, ei saa täie kind- pisut mugandatutena või otselaelusega öelda, kuid tõenäoliselt oli see nudena ka rahvakeelde. Väljaandest
„Lühhikene öppetus …” leiame sellikinaver või palmivaik.
Kõhkluse, kas Tallinnas ikka müüdi sed sõnad nagu kordebendiktid (ohaapteegimääruses ja selle hinnakir- kas), alandi juured (aedvaak), pojenjas leiduvaid kaupu, peaks hajutama ni või pöoni juured (pojeng), pestirohukaupmees Peter Voigti varaloend lens-wurtsel (katkujuur), holundri või
(1710), millest selgub ühe Tallinna wlidri puu (leeder), isop, melis, peterrohukaupluse sortiment ja erinevus sill ja leverstok (leeskputk).
apteegis müüdavatest ravimitest. Siit
Saksalaenuliste taimenimetuste
leiame alrauni, aniisi, asuriiti, draa- tarvitusel oli ilmselt hulk põhjusi.
koni verd, indigot, ingverit, kalgani- Sakslastest arstid, apteekrid ja kalendrohtu, kaneeli, kardemoni, koriand- rite kirjutajad tundsid pikka aega eesrit, kubeebapipart, kummiaraabikut tikeelseid taimenimetusi üsna hal(kummiakaatsiat), loorberit, magus- vasti. Ent sissetoodud uutel taimejuurt, muskaatõisi, nelki, pipart, saf- del puudusid eestikeelsed nimetused.
ranit, sandlipuud, sidrunit, hirvesar- Ühele põhjusele on juhtinud täheleve puru, šellakit, juudikõrvu, viirukit, panu Johann Voldemar Jannsen, kes
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kasutas ajalehes Pernu Postimees saksapäraseid nimetusi, nagu lilie juur
(liilia), tormentellijuur (maran) ja altheejuur (altee). Ta selgitas: „Et rohtude nimmedega, mis makele pea iggas
waldas isse wisi on, eksitust ei tulleks,
jätame neid melega, nago neid saksakele hütakse” [5]. Saksa taimenimetuste tungimine eesti keelde ootab
siiski alles tõsisemat uurimist.
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Vello Paatsi (1948) on geograaf, kultuurija teadusloolane.
Toomas Kukk (1971) on botaanik, Eesti
Looduse peatoimetaja.
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Linnud

◊ 1. Põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana) tunneb kõige lihtsamini ära oranži noka ja valkja silmarõnga järgi. Emaslind on isasest
üksjagu kahvatum. Tegu on Eestis teise kaitsekategooria linnuliigiga

Põldtsiitsitajate arvukus
on väga kiiresti vähenenud
Kui tihti olete põldtsiitsitajaid Eesti looduses kohanud?
Küllap mitte kuigi sageli. Tõepoolest, selle sulelise olukord
ei ole kiita: nende arvukus ja levila on meil kahanenud
sedavõrd, et oht on temast hoopis ilma jääda.
Riho Marja, Jaanus Elts, Kunter Tätte, Thea Perm
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P

õldtsiitsitaja (Emberiza hortulana) on varblasesuurune
värvuline, kes pesitsusajal toitub putukatest. Tema meeliselupaigad asuvad põllumajandusmaastikul.
Selle liigi tunneb hästi ära erkoranži
või pruunikasroosa noka järgi, samu-
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◊ 2. Põldtsiitsitaja levik pesitsusandmete järgi aastatel 2003–2009 (5 x 5 km ruudustik), autorite täiendustega 2014.–2015. aastast
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◊ 3. Aastatel 1971−2013 on põldtsiitsitajate arvukus Eestis märkimisväärselt
vähenenud. Graafiku alusel on põhjust
olla väga murelik: kui selline suundumus jätkub, võib see liik meil juba 30
aastaga sootuks kaduda

◊ 4. Põldtsiitsitajate päevaste territooriumide suurus oleneb pesitsusperioodist: selle algul liigutakse väiksemal
alal, poegade koorumise järel käiakse
toiduotsingul aga märksa kaugemates
paikades

gusel ajal on põldtsiitsitaja LõunaEestist täiesti kadunud.
Nüüdne levik Eestis kattub küllaltki hästi Kambriumi, Ordo
viitsiumi ja Siluri ladestu avamusalaga. Piltlikuna võib ette kujutada
Mustvee–Viljandi–Pärnu telge, millest põhja pool on kõnealune liik
levinud, kuid lõuna pool teda üldjuhul ei kohta. Mõned üksikud erandid
on siiski teada Lõuna-Pärnumaalt.
Väike arvukus teeb ärevaks. Põld
tsiitsitaja kuulub nii Euroopas kui ka
Eestis nende linnuliikide hulka, kelle
arvukus on enim vähenenud. Euroopas
on tema arvukus viimase 35 aasta jook-

sul kahanenud koguni 89% [1].
Eestis hinnati veel 1970. aastatel
liigi arvukuseks 5000 – 10 000 paari.
1990. aastatel oli pesitsuspaare hinnanguliselt 2000–4000, sajandivahetusel 500–1000 ning 2000. aastatel kõigest 300–500 (◊ 3). Seega on
põldtsiitsitajate arvukus viimase 40
aasta jooksul meil vähenenud ligikaudu paarkümmend korda [2]. Kui selline suundumus jätkub, võib liik Eestis
välja surra juba selle sajandi keskel.
Ilmselt on põldtsiitsitaja Euroopa
asurkond olnud lausa aastakümneid
surve all. Seda liiki kimbutavad paljud
ohud nii pesitsusaladel, rändeteel kui
ka talvitusaladel.
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ti eristab teda tumedat silma ümbritsev valge rõngas. Kurgualune ja pea
on põldtsiitsitajal hall, kõht oranžikaspruun.
Tema laul on tavaliselt kuuesilbiline: algul kõrgem „drüü-drüü-drüü“
ja siis veidi madalam „drü-drü-drüü“.
Põldtsiitsitajad saabuvad Eestisse
aprilli lõpus või mai alguses. Ta pesitseb meie suve jooksul ühe korra ning
võtab uuesti rände Aafrikasse ette
augusti lõpus või septembri alguses.
Meil on põldtsiitsitaja levinud
peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis ning
vähearvukamalt suurematel saartel. Varem on teda peetud näiteks
Setumaa tunnusliigiks, kuid prae-
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Põldtsiitsitaja käekäik oleneb
põllumajandusest. Pesitsusaladel
Euroopas on liigi arvukus suuresti
seotud põllumajandusega: mida intensiivsemaks on see muutunud, seda
kehvemasse olukorda on sattunud
põllulinnud. Kadunud on pesitsuseks
sobivad elupaigad ning lihtsustunud
on põllumajandusmaastiku struktuur.
Põldtsiitsitajate arvukusele on halvasti mõjunud eelkõige kasvatatavate
põllukultuuride väiksem mitmekesisus ning põldude pindala suurenemine. Näiteks Eestis 2013. aastal tehtud uuringu järgi leidus liiki aladel,
kus viljeldi mitmekesisemaid põllukultuure, kuid samas oli kultuurtaimede kõrte tihedus ruutmeetri kohta
väiksem [4].
Kuna põldtsiitsitaja nii pesitseb
kui ka toitub põllul, tuleb tema kaitse parema korralduse nimel pidada
silmas mitut põlluharimise aspekti.
Näiteks liiga tihe põllukultuur takistab lindu vabalt liikumast, keerulisem
on toitu ehk putukaid märgata ja neid
kätte saada, ühtlasi ei pruugi ta vaenlast õigel ajal silmata.
Seda kinnitavad ka meie rakendusuuringu tulemused, samuti varasemad Eestis tehtud vaatlused: nii
põldtsiitsitaja kui ka näiteks põldlõoke eelistavad alasid, kus põllukultuuride tihedus on väike [3, 4].
Seega, hõredam külv on üks moodus, mis võimaldab põldtsiitsitaja levikut soodustada ja arvukust suurendada.
Varasema uurimistöö põhjal on
teada, et põldtsiitsitaja peab paremaks
elupaiku, kus kasvavad laialehised puud, näiteks
tamm, vaher ja
saar. Nende
puude võrad
on lin-
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se vastu. Nõnda tapavad salakütid aastas väga suure hulga põldtsiitsitajaid.
Ebaseaduslik jaht pole probleem
üksnes Prantsusmaal, vaid ka teistes Lõuna-Euroopa riikides (Itaalia,
Malta, Hispaania), Lähis-Idas ja
Aafrikas. Näitena võib tuua Kuveidi,
kus jahimehed valimatult kütivad
rände ajal tiikide juurde kogunenud
põldtsiitsitajaid, samuti muud liiki
linde. Mõnikord ei korjata hukkunud
linde isegi kokku.
Sellise tegevuse peapõhjust võib
otsida Lähis-Ida
Põldtsiitsitajad on nõutud kaup, sest
riikide kultuuriPrantsusmaal kuuluvad nad gurmaatavadest: lindude
nide menüüsse.
jaht on seal sajandeid olnud menukas meelelahutus.
Põldtsiitsitajatel ei ole hõlpu ka
Gurmaanide ja püssimeeste meetalvitusaladel: seal on peamine mure
lelahutus. Pesitsusaladel ohustavad
kõrbestumine ning teised maakasuliigi seisundit põllupidamise muututuse ja maastikustruktuuri muutused.
sed, kuid rändel on peale looduslike
Järjest laiemalt kasvatatakse Aafrika
ohtude suur osa ebaseaduslikul lintalvitusaladel hirssi ning maisi, seenujahil. Paraku ei ole mitmes riigis
tõttu on vähenenud looduslike elusellele suudetud piiri panna.
paikade pindala. Sellele viitavad
Põldtsiitsitajad on nõutud kaup,
rootslaste hiljuti kogutud andmed
sest Prantsusmaal kuuluvad nad gurSierra Leone ja Guinea kohta.
maanide menüüsse. Suurt suutäit
Ka varjepaiku pakkuvaid põõsasühest isendist mõistagi ei saa: linnu
tikke jääb üha vähemaks. Need maad
mass on keskmiselt vaid 24 gramharitakse üles, sest piirkonnas on
mi. Ent näiteks 2007. aastal maksis
suur nõudlus põllumaa järele.
põldtsiitsitaja Prantsusmaa luksusrestoranis koguni 150 eurot! Ehkki see
Põldtsiitsitajate rännet uuritakse
on illegaalne tegevus, näitavad sellised
geolokaatoritega. Lindude uurimikõrged hinnad ilmekalt, miks jahimeseks on loodud üleeuroopaline tööhed siiani tunnevad huvi liigi küttiminule väga sobivad laulmiskohad,
samuti leidub neis vajalikku toidupoolist, näiteks röövikuid [4].
Soomes tehtud uuringu põhjal eelistab tsiitsitaja põllumajandusmaastikus
ka alasid, kuhu on rajatud avatud kraavid. Liigi asurkond vähenes tunduvalt,
kui seda laadi kraavid asendati drenaažkuivendusega. Kraavide kallastel
raiuti maha hekid, mistõttu kadusid
olulised varje- ja laulmispaigad, vähenes ka toidubaas [5].

◊ 5. Rändeuuringuks
kinnitatakse põldtsiitsitaja seljale väike geolokaator: see kogub
teavet linnu liikumise kohta pesitsusalalt talvitusalale. Vaid 0,6 g kaaluvad seadmed
mõõdavad etteantud ajavahemike
järel valguse intensiivsust, mille alusel
saab hiljem päeva ja öö pikkuse suhte
järgi määrata geograafilise laiuskraadi.
Pikkuskraadi määramiseks kasutatakse
päikesetõusu ja -loojangu vahelise aja
keskpunkti. Selleks et rändeinfo saaks
maha laadida, peab linnu veel teiselgi
korral kinni püüdma
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Foto: Riho Marja

Kuidas saaks suurendada
põldtsiitsitajate arvukust?

◊ 6. Põldtsiitsitaja nii toitub kui ka pesitseb põllul, ühtlasi on tema meelepärased
elupaigad põlluäärsed kivihunnikud, põõsasalud, metsatukad, õuealad, hekid jms
rühm, kuhu kuuluvad kümmekonna
riigi teadlased. Siht on uurida põld
tsiitsitaja rändeteed.
Selleks on Prantsusmaal, Poolas,
Eestis, Soomes, Rootsis, Ukrainas ja
Lääne-Venemaal paigaldatud sadadele põldtsiitsitajatele eriotstarbelised
geolokaatorid. Need kaaluvad vaid
0,6 grammi ja on mõeldud lindude rände uurimiseks. Seade mõõdab
etteantud ajavahemike järel valguse
intensiivsust, mille alusel saab hiljem päeva ja öö pikkuse suhte järgi
määrata geograafilise laiuskraadi.
Pikkuskraadi määramiseks kasutatakse seevastu päikesetõusu ja -loojangu vahelise aja keskpunkti. Selleks et
rändeinfo kätte saada, tuleb lind veel
korra kinni püüda. Eestis sai mullu ja
tänavu seda laadi seadme kokku 26
isendit.
Esialgsed tulemused meie lindude kohta on napid. Näiteks Eestis
2014. aastal geolokaatori saanud
19 põldtsiitsitajast on tänavu nähtud kõigest ühte lindu, keda kahjuks
ei õnnestunud uuesti kinni püüda.
Paraku viitab see väga suurele suremusele. Soomes ja Rootsis on taasleidude osakaal olnud suurem: 50−60%.
Põldtsiitsitajate elupaigakasutust
uuritakse raadiosaatjatega. Tänavu
mais ja juunis pandi Järvamaal ja
Lääne-Virumaal 13 põldtsiitsitajale
0,65-grammine raadiosaatja, et uuri-

da liigi elupaiku. Saatjatega kogutud
andmestik näitab muu hulgas seda,
kui suurel alal nad pesitsuskohtades
toimetavad.
Lindude päevase territooriumi
suurus oleneb suuresti pesitsusperioodist. Kõige väiksem on liikumisala pesitsuse algul. Territoorium suureneb sedamööda, kuidas pojad sirguvad (vt ◊ 4). Selline muutus on
seotud toidu hankimisega: esialgu
otsivad vanalinnud toidupoolist vaid
endale. Kui pojad on koorunud, tuleb
saaki püüdmas käia märgatavalt suuremal alal ilmselt seetõttu, et pesa
lähim ümbrus ei paku enam piisavalt
kvaliteetset toitu.
Raadiotelemeetriliste uuringute
põhjal saame öelda, et põldtsiitsitajate pesitsus- ja toitumisala jääb
vahemikku 1,5–8,4 hektarit (keskmine 5,1 ha). Seega ei ole nende territooriumid kuigi suured: linnud tegutsevad tihti põlluservades ja suunduvad sealt kuni 300 meetri kaugusele põllule toituma. Oletatavad pesad
asuvad põllul kuni 50 meetri kaugusel põllu servast. Ilmselt just sellisele alale tulebki liigikaitse korraldamisel keskenduda. Tegu on Eesti kohta
täiesti uudse andmestikuga, mida
saab tõhusalt kasutada ka liigikaitses.
Kaitse tegevuskava peab aitama
mõõnast üle. Põldtsiitsitaja on Eestis
teise kaitsekategooria liik, sestap on

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

• Külvata põllukultuure hõredamalt.
• Tagada mitmekesise mustriga
põllumaastik.
• Soodustada väikepõllundust.
• Tagada maastikuelementide olemasolu: hekid, kraavid,
kivihunnikud, alleed jms.
• Eelistada põllumajandusmaastikus laialehiseid lehtpuid.
• Kasutada vähem taimekaitsevahendeid ja väetisi.
• Peatada ebaseaduslik linnujaht Lõuna-Euroopas ja LähisIdas.

tema kohta koostatud kaitse tegevuskava. Möödunud aasta lõpus sai see
dokument keskkonnaministri kinnituse ning nüüd tuleb tegevuskava
täitma asuda. Loodetavasti õnnestub selle toel peatada põldtsiitsitajate
arvukuse vähenemine Eestis.
1. European Bird Census Council 2015.
Pan-European Common Bird Monitoring
S c h e m e . – w w w. e b c c . i n f o / i n d e x .
php?ID=587.
2. Elts, Jaanus; Marja, Riho; Tätte, Kunter 2014.
Põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana) kaitse
tegevuskava. Keskkonnaministeerium.
3. Elts, Jaanus; Marja, Riho 2011. Külvamata
alade eksperiment Sürgaveres. Käsikiri
Eestimaa looduse fondis.
4. Tätte, Kunter 2014. Põldtsiitsitaja elupaigavaliku ruumilised eripärad. Magistritöö.
Käsikiri Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogiaosakonna loodusressursside õppetoolis.
5. Vepsäläinen, Ville et al. 2005. Population
crash of the ortolan bunting Emberiza
hortulana in agricultural landscapes of
southern Finland. – Annales Zoologici
Fennici 42 (2): 91–107.

Riho Marja (1982) on maastikuökoloog,
uurinud põhiliselt põllumajandusmaastiku elurikkust; üleeuroopalise põldtsiitsitaja uurimisrühma liige.
Jaanus Elts (1966) on ornitoloog, uurinud eelkõige põllumajandusmaastiku linnustikku; üleeuroopalise põldtsiitsitaja
uurimisrühma liige.
Kunter Tätte (1990) on Tartu ülikooli loomaökoloogia doktorant, uurib lindude
põgenemiskäitumist ja isendiomadusi.
Thea Perm (1971) on Tartu ülikooli looduskaitsebioloogia magistrant, uurib
põldtsiitsitaja elupaigavalikut.
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Essee

Digimaailm kujundab

looduse evolutsiooni
Vahel seostub loodusega nii palju imelisi asju, et mine sa
tea, kust need seosed tulevad. Näiteks nüüd, kui ma seda
artiklit kirjutan ja piidlen sügisesi tihaseid akna taga kasvaval kuusel, paistab kase- ja vahtralehtede ning männi
okaste vahelt sügissinist karva taevas päike. Sügispäike
toob pähe kummalisi lookeid. Need mõttelooked tulevad
sellest, et Eesti loodus on minu meelest palju suurem kui
kõik muud asjad kokku.
Tiit Kändler

R

ajades endale kitsal rajal läbi
võsarägastiku, pärna- ja toomingaokste teed mu õue tagamaal Treppoja kaldaribani, mõtlen
sageli, kas olen end petnud, lastes siin
loodusel ise olla, sest ülejäänud õue
ma ju kujundan. Kujundan ojakese
kallastki, puhastades seda aeg-ajalt
allavett ujuvast kila-kolast.
Siiski saan siin seada selja vastu
vee kohale kummardunud toomingatüve ja suunata pilgu voolavasse
vette, mille põhi on olenevalt veehulgast punakaskollane kuni mudamust.
Mõtlen sellele, millal digitaal siia digitaalsesse nurgakesse jõuab.
Just nimelt digitaal, kasutatuna
keeletoimetajate õuduseks nimisõnana, nagu seda teeb USA digiturunduse tippasjatundja Andrew
W. Edwards oma värskes raamatus
„Digital is Destroying Everithing“. Ta
selgitab täpselt ja napilt, kuidas digitaal on inimese elust võtnud rohkem,
kui äripäeval tajume. Oma 20-aastase kogemuse najal loetleb Edwards
külmavereliselt, millest oleme ilma
jäänud.
See raamat saabus mu ellu õigel
ajal, kui olin oma mõlgutustes inimese digituleviku üle jõudnud üsna
kesisevõitu tulemuseni. Ühel heal
ajal saavad maailmas otsa inimesed,
kes suudavad taasluua, arendada ja
parandada digitaalmaailma kuuluvaid
asju: arvuteid ja programme, isesõit28
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vaid jalgrattaid, robotitena isetoimivaid arste ning sanitare, kelle koodnimetuseks on meie osavad teadus
ärikad andnud personaalse meditsiini
ehk siis peenemalt geenikiibi.
Meie digitaali lugupeetud mõtterikkad eestvõitlejad Toomas Hendrik
Ilves ja Andrus Ansip ei saa aru ühest
lihtsast asjast: inimene peab tegema
tööd, et saada raha, mille eest osta
üha uuemaid, kuni absurdse keerukuseni täiustatud digitaalseadmeid.
Keegi ei mõtle sellele, et hoolimata
meile bürokraatialoodusest antavatest arvudest väheneb keskmine ostujõud, see tähendab: tuleb teha üha
enam tööd. Seda ei väida mitte ainult
mina, vaid ka Edwards.

laiali ei paiskuks.
Tagasi digitaalse juurde, segades oma mõtteid Edwardsi omadega. Digitaalsus hävitab meie privaatsuse. Ta pöörab meie kodu ukse
silma pahupidi: väljast sisse näeb,
aga mitte vastupidi. Ta on hägustanud ja hävitanud läbipaistva panganduse, nõnda et suurt keegi ei mõista, kuidas tehingud käivad. Samuti
on ta hävitanud muusikatööstuse. Ja
üksiti hävitanud sellise ajakirjanduse, mida demokraatia toimimiseks
vaja oleks. Digitaalsus on hävitanud
inimsuhtluse: preili kohvikus, läpakas ees, nutiseade käes – vältimatu
pilt, eks ole. Ta on hävitanud kõrghariduse, sest annab vaid teadmisi,
mitte kogemusi.
Lõpuks hävitab ta ka demokraatiat, kuna Edwardsi ja minu meelest
on e-valimised kontrollimatu üritus,
kus tuleb absoluutselt usaldada iga
lüli ning kus vaatlejate olemasolu on
välistatud; nõnda edendatakse riigile
ebalojaalset käitumist.
Kuid püüame mõtelda sellele, mida
alul lubasin: mida on digitaalsus looduse arengus hävitanud või vähemasti muutnud?

Üks traagilisemaid muutusi on
see, et targad ajud tegelevad eelkõige digitaalsega, sest seal liigub raha.
Targad ajud keskenduvad digitaalsele! Arvudele keskendujad ei ole
leiutajad. Nad ei
Digipilved muudavad oma kuju ja
mõtle mõtlemisest
omanikku: kui unustad maksta, oled
ega loodusest. Kui
mälust ilma.
Galileo ajal oleks
valitsenud digitaalsus, ei oleks meil
Suur osa digitaalsest on absoluut- taevateleskoopi. Ta oleks välja mõelselt ebavajalik või vähemalt margi- nud mõne elektroonilise tapatalgunaalse tähtsusega. Pajatada sellest, et mängu. Meil ei ole viimased 50 aastat
mingid rakendused edendavad teh- arenenud tsiviillennukitööstus, pole
noloogiat, on umbes sama, kui pajata- edenenud uute energiaviiside väljada, et tehnoloogiat on edendanud ka nuputamine. Sest ei tegelda reaalkeefiripakkide keeratava korgi aluse se maailmaga, ei tegelda loodusega,
uued tõmmatavad katted. Need ilmu- vaid simulaakrumiga. Oma eelmise
sid ühel päeval osale Eesti keefiripak- kuu essees kirjutasin, kuidas nurjus
kidele, suurendades sellega vaid pesu- Euroopa suur ajuprojekt, mille eeslate, koristusfirmade ja psühhiaatrite märk oli vaid digitaalne: aju simuleetulu, sest sihukest korki pole võimalik rimine arvutil.
Digitaalsus on vähendanud ka looavada nii, et sisu mööda sind ja kööki
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made privaatsust: neid märgistatakse, jälgitakse pidevalt, sätitakse nende
kodudesse kaameraid. Ühel heal päeval tekivad kivikaamerad, mis näitavad, kuidas kasvavad ja lagunevad
kivid. Aga mida see meile annab?
Kivikese naabri kapsaaeda, ent naabriks on sedapuhku loodus. Droonide
mäng on kindlasti loodusvaenulik
tegevus, selge see. Looduse ümberkorraldamine soode taastamise nime
all saab toimuda vaid tänu digitaalsele ning kahlemata suretab see välja
meie senise looduskoosluse, muutes
läbimatuteks mülgasteks Eesti mõttes
hiiglaslikud alad.
Digitaalsuse surve evolutsioonile
osutub ükskord suuremaks inimese
survest ja võib-olla lõppkokkuvõttes
on see isegi tulemuslik: inimene sureb
nälga, sest kaob viimane inimene, kes
suutis mõista digitaalset, ja teda ei
olnud enam vajagi, kuna digimaailm
saab ise hakkama. Ning ärge lootke, et digitaalmaailm inimpagulastele
sotsiaaltoetusi jagama hakkab.
Meil ei ole tulevikus enam suurt
osa oma ajaloost, kuna dokumentalistika kaob kusagile digipilve. Kaotame
oma ajalugu. Mälud tuleb ümber salvestada, sest kandja kestab paberist vähem. Endised mälukandjad –
kes saab neilt enam midagi kätte?
Painduvad infokandjad, ruudud, kettad, pulgad – teil võivad need sahtlis olla, aga vaid seina naelutamiseks.
Digipilved muudavad oma kuju ja
omanikku: kui unustad maksta, oled
mälust ilma. Selliseks on muutnud
digitaalsus darvinismi.
Digitaalsus on muutnud fotograafia täiesti ebausaldusväärseks. Sellest
on saanud manipuleerijate paradiis.
Kuigi ka analoogajal sai dokumentalistikat võltsida, ei ole valetamine
fotograafias kunagi omandanud nii
lausalist, suisa laviini mõõdet. Foto,
film ei ole enam artefakt. Sest selle
on loonud digitaalilm, mitte inimene. Loodusfotograaf võib mulle pajatada, palju tahab, et ta pole kaht fotot
kokku liitnud või vähemalt värve sättinud, aga isegi kui ta ei ole seda teinud, teeb tema eest töö ära digiseade.
Ma ei saa uskuda omaenesegi foto-

Toomas Vint, „Kohtumine majaga“. 1995
sid. Kui ma just ei paranda ära oma
vana aparaati Zenit. Juba enne digitaalaega muutus loodusfotograafia
ilutsevaks, ent nüüd ei ole see enamjaolt midagi muud kui lihtsalt labane
moodus rahuldada kuulsusjanu.
Mida siis teha? Kohastume digitaalsusega nagu jääajaga, kuid tuleb
töötada veel rohkem ja kauem ja
saada vähem raha. Jääb vähem aega
mõtelda omaenese mõtteid.
Kas me mäletame, millal me lakkasime üksteisest hoolimast? Millal me
enam ei tänanud e-kirja eest ja millal
asusime vältima vastuseid, mis olid
meile ebameeldivad?
Edwards lohutab meid: jäävad ehitamine, parandamine ja kunst. Mina
seda ei usu. Ta soovitab: „Tarbige
vähem digitaalset! Väljuge digitaalse mugavustsoonist!“ Ma ei saa seda
teha, sest minu poolt kinni makstud
riigiametnikud suruvad selle vägisi
peale.
Nüüd tuleb pildi rõõmsamaks keeramiseks üks pihtapandud lugu.
Nädalakest paar tagasi lugesin
Facebookist sõber Aili Vindi järgmist juttu. Toomas Vint maalis pilti
ühest suurest majast ja aiast (olid
1970. aastad); maja ette maalis ta
alasti naise akuraatselt selja tagant ja
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pepuga ilusti vaataja poole. Ma ei tea,
miks ta seda tegi, aga siis tüdis ära
ja tahtis aktile riided selga maalida.
Maaliski püksid, aga need ei õnnestunud. Parasjagu aga teatas Heinz
Valk, et tuleb ateljeesse Pariisi kunstnike liidu esimehe ja saatjaskonnaga. Kui seltskond pilti vaatas, pakkus
Aili Toomasele, et võta püksid maha.
Toomas võttis siis tärpentinise lapi ja
pühkiski püksid minema.
Seltskonna üllatus oli suur, sest
ega ju kunstnik ei maali riides modellile nahka riiete alla. Aga näe, Eestis
maalitakse. Võib-olla räägitakse sellest Pariisis tänini. Kuid Toomas polnud ikka rahul, võttis ja maalis valged püksid ja lisaks veel daami selga
punase lohvaka hõlsti, nagu kunagi
oli Pääsküla jaama tõkkepuu üles-alla
väntajal. Ja valge kübara ka.
Mida sellest järeldada? Seda, et
kõik pole veel kadunud: kui ka mu aju
töötab digitaalis, elab nali ikka edasi
analoogis.
Kirjandust:
• Edwards, Andrew V. 2015. Digital is
Destroying Everything: What the Tech
Giants Won’t Tell You about How Robots,
Big Data, and Algorithms are Radically
Remaking Your Future, Rowman &
Littlefield. 232 lk.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Huvitav Eesti
Foto: Toivo Laan / Vikipeedia

Foto: Mikk Sarv

Uduallikas asub kõrvalises kohas: selget teerada temani ei vii. Metsa sees tasub kõigepealt üles otsida Uduallika oja, mis juhatab lätte juurde

Uduallikas

ootab hoidjaid
Eestimaal on tuhandeid allikaid. Arvatakse isegi, et
15 000. Kuulsamaid ja rikkalikult rahvajuttudega pärjatud lätteid leidub ehk sadakond. Kindlasti kuulub
nende hulka Arussaare küla Uduallikas.
Kristel Vilbaste

O

len endale ikka ette heitnud, et ei pannud raamatusse „Eesti allikad” sisse
Uduallikat. Arussaare külas asuv
Uduallikas oli vanasti nii kuulus, et
sealt käidi ravivett otsimas üle Eesti.
Mitu pärimuslugu selle allika kohta
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on Matthias Johann Eisen talletanud
juba 1895. aastal ja palju põnevat on
salvestanud ka Mari-Ann Remmel.
Kirjeid arhiivides on tema kohta
peaaegu sama palju nagu Kuremäe,
Kuusalu, Laiuse või Viljandi Sinialliku
lätete kohta. Seda kummalisem oli
leida allikas täiesti unustatuna: sinna
ei vii enam ühtegi rada.

Unustatud Uduallikas. Jälgede järgi
võiks öelda, et Uduallika juures pole
viimase aasta jooksul keegi käinud.
Võib-olla üksnes metsatöölised, kes
allikast paarikümne meetri kaugusel
möödunud talvedel lageraiet on teinud.
Uduallikat on keeruline leida.
Enne minekut tasub lahti võtta muinsuskaitseameti koduleht ja leida sealt
kultuurimälestis number 13 229, mida
on nimetatud lihtsalt Ohvriallikaks.
Võib-olla on allikas pahandanud uurijate peale, kes on sealt ohvriande aina
välja võtnud. Enam ei saa me näha
seda vanarahvast vapustanud pulbitsevat veekuplit. Kuna läte asub sügaval jõeorus endisel karjamaal kaskede
vahel, ümbritseb teda sageli salapärane uduloor. Küllap selle järgi on allikas ka nime saanud.
Siiski tasub Uduallikat otsima minna
just ajal, kui Eestimaa karstiveed on
tõusmas. Allikale jõudmiseks tuleb
Põltsamaa‒Viljandi maanteelt pärast
Arussaare õigeusukirikut keerata pare-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Mikk Sarv
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Ohvriallika tähtsusele viitavad
pärimuslood. Rahvajuttudest võime
leida mitu ülestähendust Uduallika
kohta. Näiteks olevat Uduallikasse
peidetud Kalevipoja hõberiistad.
Saksad käinud neid sealt otsimas,
kuid kätte polnud saanud. Küll olevat
nad sealt leidnud raha.
Varasemal ajal olevat ümber allika kasvanud kased, mille külge olevat seotud siidlindid. „Seal Uduallikas
nad käivad oma nõiavett toomas ja
seda joovad ja. Seal nad olevat käinud
vanasti ikka silmi pesemas ja raha
sinna visanud ...“
Samuti leiab pärimusest viite suure-
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Põltsamaa, 13 km

male kitsale külavaheteele. Mööda seda
on vaja liikuda umbes kolm kilomeetrit
põhja poole. Teel on kohati põhjatud
augud, seetõttu on mõistlik jätta auto
maha ja suunduda edasi jalgsi.
Enne allikani jõudmist kohtab
mõlemal pool teed tühjaks jäänud talusid või taluasemeid. Põliseid elanikke
ümbruskonnas enam ei ela. On suured
põllud ja raielangid. Nüüd plaanitakse
siia suurt paekaevandust: siinne lubjakivikiht olevat Eesti kõige kõvemate
killast. Mis saab aga Uduallikast kaevanduse ja kuivenduse korral?
Keset põldu paistab puudega saar
‒ vana Olli taluase. Selle juurest tuleb
keerata paremale ja seejärel otsida
metsa seest üles magistraalkraavi
suubuv Uduallika oja. Sügav ojasäng
näitab, et teatud aegadel voolab siin
allikavesi. Ent enamasti on sängipõhi
kuivanud ning sobib hästi jalgrajaks.
Lehti ja sammalt täis neljameetrise
läbimõõduga allikalombis on jääkülm
vesi. Sügavust mul mõõta ei õnnestunud, sest allikaäär haaras nii kõvasti jalgest, et oli tükk tegu kummikuid
mudast kätte saada. Kohalikult metsamehelt Ain Vahtralt kuulsin, et mõne
aasta eest oli allikast keenud välja suur
veevool, mis jõe poole vulisedes viis
kogunenud oksa- ja leheräbu kaasa.
Üksiti pidas ta vajalikuks märkida, et
vesi oli kristallselge ja puhta maitsega.
Küllap ongi tegu karstiallikaga,
mille keemine algab suurveeajal nagu
Tuhala Nõiakaevul. See on lummav
vaatepilt, mis ongi selle allika tuntuks
teinud.

Kõo
Kõ
Kõo

Viljandi, 30 km

Viljandimaal Arussaare külas olev Uduallikas oli omal ajal tuntud koht. Nii kohalikud kui ka kaugem rahvas käisid seal ravivee järel
le kivile: „Uduallikal on olemas Iiekivi
küll, tohutu suur. A’ see Iiekivi on alles,
see on ikka üks suur mürakas, poolkallak lõuna pool“. Kivi on tõepoolest
alles ja seisab kogukana keset värsket
raielanki; kivi najale on toetatud veneaegne ankruga muinsuskaitsesilt.
Üks tähtis märge veel: „Uduallikat
puhastati iga aasta“. Küllap on selle
ununemine praeguse kehva seisu peapõhjus. Oleks igati kiiduväärt, kui

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

„Teeme ära!“ raames võtaks kohalik vallarahvas ette allika puhastuse. Mõistagi on seda soovitatav teha
muinsuskaitsjate näpunäidete järgi.
Nagu Marju Kõivupuu on tänavu
kevadel pühakohtade hoiu kohta öelnud: et pühakoht saaks pühastatud.
Kristel Vilbaste (1965) on bioloog, mitme
loodusraamatu koostaja ja autor, sealhulgas kirjutanud raamatu „Eesti allikad“.
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Poster

Karula kuplistik Haukamäe tornist

F

otograafia on mind alati paelunud. Niikaua kui mäletan, on
matkakotis alati ruumi olnud
fotoaparaadile. See on sama loomulik kui pista tasku tikutops. Ometi
armastan looduses liikuda vaikselt,
mõtiskleda omaette ja tunda end
osana loodusest. Seetõttu on fotode
32
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tegemine pigem teatavat liiki otsing,
et leida midagi tabamatut, mis erineks tavapärasest, või teistpidi: oleks
äärmiselt loomulik.
Aastaid arutasin endamisi, kuidas
saaksin oma elu nõnda muuta, et
matkamine oleks sama loomulik kui
vulisev vesi jõesängis, tuule kohin

puuladvus või rähni toksimine puutüvel. Ihkasin oma ellu muutust, mis
võiks mind loodusele palju lähemale viia. Kuni kahe aasta eest jõudsin oma hea sõbra, pärimusmuusik Meelika Hainsooga loodusest ja
unistustest vesteldes äratundmiseni,
et nüüd on õige aeg proovida oma

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

uroja

me kõik vajame üksteise hoolt,
headust ja sõprust.
1988. aastal veetsin esimest korda kogu oma suve
Karulas. Sealsed künkad,
kuplid, mõhnad ja
mäekumerused
on kuskil sügaval
mu hingesoppides ning tihti
Foto: Martin
Su

unistust püüda.
Nii olen sellest ajast peale iga päev
teinud ühe pikema matka sadadel ja
sadadel radadel. Tunnen ennast looduses, peamiselt metsas, väga koduselt. Olen taibanud, et vajalik tarkus, elutarkus, on märkidena meie
jaoks looduses kogu aeg olnud olemas. Looduses liikudes mõistan, kui
habras on sealne tasakaal, ning kuidas

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

võib mind leida nendel
kondamas.
Kasutan Nikoni seadmeid: aparaat Nikon D300
ja objektiiv Nikkor AF–S
18–200 mm.
Martin
Suuroja
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Matsalu on kaubamärk
Euroopa kaitsealade liit (EURO
PARC Federation) annab 7. det
sembril 2015 Brüsselis Euroopa
Parlamendis peetaval pidulikul tse
remoonial Matsalu rahvuspargi
piirkonnale esimesena Eestis sääst
va turismi sertifikaadi. Millise lisa
väärtuse see annab rahvuspargile ja
selle piirkonnale?
Nele: Kindlasti lisab see tuntust, kuid
tähelepanuga kaasneb inimeste teadlikkus piirkonna loodus- ja pärandkultuuriväärtustest. Sertifikaat toob tõenäoliselt kaasa selle, et Matsallu ja
selle ümberkaudsesse piirkonda tulevad teadlikud külastajad. Kui aus olla,
on sellist rahvusvahelist tunnustust
vaja, et n-ö võistelda teiste sarnaste
piirkondadega. Meie tugevuseks on
see, et sarnase looduse ja maastikuga
(nt Nedrema Koongas ja Laelatu puisniit Hanilas) ala on piisavalt suur ning
teenuseid ja tooteid saab omavahel
siduda. Matsalu on kindel kaubamärk,
mis aitab kogu piirkonda turustada.
Niisugune tunnustus aitab meil
veelgi enam jõuda õige sihtrühmani,
kes rahvuspargi kontekstis on enamjaolt loodushuvilised ja linnuvaatlejad. Piirkonna seisukohast on oluline
ka ajalugu ja pärandkultuur. Suurema
alana ja mitmekesisemate väärtuste
kaudu on võimalik kogu piirkonda
paremini tutvustada.
Säästva turismi sertifikaadiga kaas
neb kindlasti suurenenud vastu
tus. Aga kas see toob kaasa ka uusi
kohustusi või piiranguid?
Nele: Sertifikaat iseenesest piiranguid
kaasa ei too, kuid vastutuse küll. Meie
piirkond, st meie ise vastutame strateegia elluviimise eest ja peame tagama
osapoolte koostöö. Osapoolteks on nii
kohalikud omavalitsused, keskkonnaamet, RMK kui ka kohalikud elanikud
34
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Foto: Vaiko Noor

MTÜ Terra Maritima juhatajat
Nele Sõpra ja keskkonnaameti
Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhatajat
Kaja Lotmanit usutlenud
Helen Külvik

Ilusad avatud vaated hooldatud niitudele on üks põhjusi, mille pärast Matsalu
kanti tullakse
Millise lisaväärtuse annab selline
sertifikaat külastaja seisukohalt?
Kaja: Külastajatele annab see kindluse,
et teenused on kvaliteetsed ja ettevõtjad ei riku looduskaitsereegleid.
Nele: Külastajad on aasta-aastalt
muutunud teadlikumaks nii loodusväärtustest ja selle hoidmisest kui ka
üldistest säästva arengu ja ka säästva
turismi põhimõtetest. Näiteks kui mitmeid aastaid tagasi oli tavaline, et inimesed viskasid matkal järele jäänud prügi
metsa alla, siis nüüd
Matsalu on kindel kaubamärk, mis
on see tabu. On täiesti
aitab kogu piirkonda turustada.
normaalne viia prügi
tagasi koju, kohapeal
pole prügikaste vajagi.
nii rahvuspargi nõuetega kui ka antak- Väga oluline on külastajate mõttemaailse võimalus piirkonda laiemalt arenda- ma muutumine ja muutmine.
Kuna sertifikaat on antud kogu
da. Olulised aspektid sertifikaadi taotlemisel ongi ettevõtjate koostöö, nende Matsalu piirkonnale, mida MTÜ Terra
teadlikkus loodus- ja kultuuriväärtus- Maritima hõlmab, seega kuuele vallatest ning kaitsevajadusest.
le, siis saame sertifikaadi abil ka teisi
siinse piirkonna kaitsealasid ja loodusKas midagi muutub ka rahvuspargi objekte paremini tutvustada.
maaomaniku jaoks?
Kaja: Enamik külastustaristust asub Mida on tulnud teha teistmoodi, et
riigimaadel ja seetõttu ei mõjuta ser- selline sertifikaat saada?
tifikaat eramaaomanikke. Sertifikaati Nele: Otseselt ei ole pidanud midagi
omavate rahvusparkide külastajad on teistmoodi tegema. Kui me hakkasime
üldiselt teadlikud looduses liikumise seda mõtet veeretama, et sertifikaareeglitest.
ti taotleda, siis esiti oli kõige olulisem
ja ettevõtjad ning muude valdkondade organisatsioonid. Strateegia kaudu
tagame, et piirkond on jätkusuutlik ja
koostöö tulemuslik.
Kaja: Piirangud on kehtestatud
olemasoleva kaitsekorralduse kaudu.
Matsalus on harjutatud organiseeritud
ettevõtjate koostööd juba tosin aastat.
Kuue valla koostöös on välja töötatud ning uuendatud Matsalu piirkonna turismiarengukava, kus arvestatakse

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: erakogu

Nele Sõber on sündinud
9. märtsil 1978 Pärnus.
Sattus Lihulasse kümme
aastat tagasi ja on praegu
MTÜ Terra Maritima juhatuse liige (juhataja). Õige
pea kolib perega kaunisse
Matsalu külla, kus kolmel
lapsel on avarust olla ja
kasvada. Linnud ja loomad
akna taga on igapäevane
nähtus.

Kaja Lotman on sündinud
10. mail 1960 Tallinnas.
Elanud Matsalu lahe ääres
Matsalu külas alates 1992.
aastast. 1993–2004 oli
Matsalu giid ja kooliõpetaja.
Alates 2005. aastast on rahvuspargis loodust vaadelnud ja kaitset korraldanud
eri ametikohtadel, praegu
keskkonnaameti Hiiu-LääneSaare regiooni juhatajana.

Kuidas te inimesi ja turismi Matsalus

ja kogu piirkonnas hajutate?
Nele: Kaitsealade külastusobjektide,
näiteks vaatetornide, matkaradade jms
loomise eesmärk on suunata külastajaid selliselt, et nad tutvuks kaitseala
loodusväärtustega ilma neid kahjustamata.
Kaitsealal rajab ja hooldab külastusobjekte RMK, kes püüab läbimõeldult rajada objektid nii, et inimese jälg
looduses oleks võimalikult väike, aga
samas oleks ikkagi võimalik näha, milles seisneb ühe või teise kaitseala väärtus. Matsalu rahvuspargi ja piirkonna
teiste kaitsealade objektid on rajatud
nii, et oleks võimalik saada ülevaade
väga erinevatest kooslustest.
Seega oleme külastajaid täiesti
teadlikult hajutanud ja nende liikumisi plaanitult suunanud. Näiteks lindude rännet saab sama hästi vaadelda ka
väljaspool rahvusparki ja siin ongi hea,
kui vaatlusalad ja tornid on laiali jaotatud. Või teine näide: rahvuspargis on
kõige külastatavam piirkond Keemu,
kuid objekte on enim looduskeskuse

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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saada inimesed ühe laua taha arutlema. Inimsuhted on koostöö puhul
väga olulised ja sestap tuleb valmis
olla ühelt poolt kiidusõnadeks, kuid
teisalt ka kriitikaks. Alati on inimesi,
kes arvavad, et tuleks teha teisiti või et
pole midagi tehtud. See viimane arvamus võib kujuneda seetõttu, et kõik ju
maksab, ja midagi pole teha, vahel ei
saa mõnda plaanitud asja teoks teha.
Osapooltel tuleb olla avatud meelega, kuulata kõiki ettepanekuid ja neid
reaalsuse piirides arvesse võtta.
Võib-olla on vaja muuta enda hoiakuid. Loodus ei ole siin meie pärast,
et inimesed saaksid eksisteerida. Ma
tooksin näitena EUROPARCi föderatsiooni presidendi Ignace Schopsi
sõnavõtu hiljuti lõppenud aastakonverentsilt, kus ta ütles: „Think globally, act locally, change personally“. See
tähendab, et muutused peaksid algama indiviidi tasandil. Me kõik saame
muuta kas käitumist, mõttelaadi vms,
selleks et loodus ja pärandkultuur
oleks hoitud ja säiliks.

Kui palju on Matsalu rahvuspar
gis ja selle mõjupiirkonnas turismil
veel ruumi kasvada ja areneda? Kas
Matsalu piirkonda ei kimbuta üle
koormus?
Kaja: Võimalikku ülekoormust on
arutatud Matsalu kaitsekorralduskava
koostamise raames. Kuna sertifikaat
on antud laiemale piirkonnale kui rahvuspark – rahvuspargi mõjupiirkonnale ehk kuue valla alale –, siis saab
turiste hõlpsasti hajutada, kui nende
arv suureneb.
Nele: Matsalu piirkonnas on turismi kasvuks veel päris palju ruumi. Ka
rahvuspargis endas on kasvuruumi,
kuid mitte kordades: pigem tagasihoidlikult. Meie eripära on see, et siia
tullakse väiksemate seltskondadega ja
hajutatud trajektooridele. Praeguseks
pole liigset koormust täheldatud,
seda kinnitavad ka mitmed uuringud.
Turismiobjektid on rahvuspargis ja
selle ümbruses kenasti ära jaotatud.
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ümbruses, tõmmates osa rahvast keskuse poole.
Kaitsealal tuleb lähtuda külastusuuringu tulemustest, millest selguvad kitsaskohad ja see, kus oleks vaja
mõningaid objekte juurde rajada, et
külastajaid paremini suunata. Samas
on põhirõhk siiski objektide kvaliteedi
tagamisel ja parandamisel ning uute
võimaluste loomine olemasolevate
objektide juurde. Pideva külastusmahu seire põhjal on üsna hea ülevaade
külastajate liikumismustrist ja sellest,
kas plaanitud objektid ja nende külastajate mahutavus vastavad tegelikkusele: näiteks kas parkimiskohti on piisavalt jne.
Rahvuspark ise on väike, aga suuremal alal – kogu Matsalu rahvuspargi
mõjupiirkonnas, MTÜ Terra Maritima
halduspiirkonnas – saab turismi hajutada. Näiteks perepuhkuseks sobib
väga hästi üha populaarsemaks muutunud disc-golf, mida saabki mängida
just väljaspool rahvusparki. Samas on
see siiski aktiivne tegevus looduses.

Foto: Tiit Kaljuste

Millised on Matsalu piirkonna pea
mised kaitsealad peale Matsalu
rahvuspargi?
Nele: Peamised ja suuremad on Tuhu
maastikukaitseala, Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Varbla laidude maastikukaitseala ja Nedrema looduskaitseala.
Osaliselt Martna valla territooriumile
jääb ka väga muljetavaldav Marimetsa
looduskaitseala.

Matsalu rahvuspark, endine loo
duskaitseala, on eelkõige tuntud
oma loodusväärtuste poolest. Kui
tähtsal kohal on rahvuspargis kul
tuurilised vaatamisväärsused või
kultuurilisrahvuslikud väärtused?
Kaja: Matsalu rahvuspargi ja üldisemalt selle ümberkaudse piirkonna loodusväärtused on kujunenud
sajandite vältel inimese ja looduse
koostöös. Siinsed pärandkooslused
on rikkad orhideede poolest, märgalad pakuvad elu- ja pesitsusvõimalusi
sadadele linnuliikidele ja traditsiooniline hooldatud maastik võlub ajaloolise tagasivaatega. Piirkonnas on
rikkalikult muinasaja märke (pühad
allikad, kultuskivid, pühad puud)
ning keskaja jälgi (kirikud, kindlused ja kalmistud), pilku püüab kaunis
Lihula lilltikand ja kootud patselapilised tekid, siin-seal võib näha rookatustega rehemajasid. Kümnetes külades on aktiivsed seltsid, kus hoitakse elus meie vaimset pärandit: laule,
tantse ja traditsioone.
Nele: Matsalu piirkonnas on inimesed tõesti muutunud üha aktiivsemaks, püüdes anda oma panuse ka
kultuuri- ning rahvuslike väärtuste
eksponeerimisse ja hoidmisse. See on
osa meie identiteedist.
Mida tänapäeva turist ühelt kait
sealalt või loodusalalt üldse ootab?
Kui palju peab rahvuspark kaasa
minema areneva tehnoloogiaga,
näiteks looma rakendu
si, pakkuma interak
tiivseid ekspo
naate?

Matsalu rahvuspargi ja teiste piirkonna kaitsealade peamine tõmbenumber on
lindude ränne. Just selle tõttu on Matsalu piirkonna turismihooaeg märksa pikem
kui teistes Eesti turismipiirkondades
36
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Kaja: Olulised on ehedad elamused!
Nele: Noorem põlvkond ootab
tõesti interaktiivseid lahendusi, kuid
see ei ole esmatähtis. Meie külalisele on oluline saada elamuslik kogemus, nautida loodusväärtusi ning oma
kogemus teistele edasi anda. Kui on
olemas väärtus, siis selle eksponeerimise puhul pole suurt vahet, kas seda
teha vanal moel või uusi turundusvõtteid kasutades. Muidugi on meil olemas rahvuspargi koduleht (www.matsalu.ee), piirkonna koduleht (www.
visitmatsalu.ee) ja ka interaktiivne
Matsalu e-teejuht (www.matsalu.ee/
teejuht) ning RMK pakub looduses
liikumise rakendust. Igale maitsele
midagi!
Kas oskate esile tuua turistide käi
tumismuutusi viimase paarikümne
aasta jooksul?
Nele: Varemalt olid ülekaalus reisifirmade organiseeritud grupiväljasõidud,
kuid nüüd on inimesed hakanud rohkem liikuma perede või väikeste seltskondadena. Võib täheldada ka kohaliku turismi kasvu: omakandi inimesed
teevad perega looduses pikniku või
lühimatka. Ülemaailmne kasvav trend
on karavaniturism: nii vuravad meie
piirkonnas ka seda tüüpi külastajad,
kes saabuvad siia peamiselt Hollandist
ja Saksamaalt. Endiselt käib Matsalus
väga palju kooliõpilasi, neid jagub siia
üle Eesti. Kooliõpilaste grupid tulevad
siia eelkõige selleks, et osaleda keskkonnaameti ja RMK õppeprogrammides.
Kui kakskümmend aastat tagasi
olid välismaalastest külastajad põhiliselt Soome linnuvaatlejad, siis nüüd
on välisriikide arv, kust meile tullakse,
püsinud kolmekümne ringis ja esikohal on Saksamaa.
Piirkond ise jääb väga huvitavasse sõlmpunkti: oleme kahe suure
reisisadama värav, mistõttu sõidab piirkonnast läbi suur hulk inimesi, kelle sihtpunkt on Saaremaa
või Hiiumaa. Läbisõitvatel inimestel
on küll tavaliselt kiire, et jõuda kas
koju või sihtpunkti, kuid kuna pereturism on kasvamas, siis tehakse ka
rohkem puhkepeatusi. On ju tore, kui
peatuspaigaks osutub tõeliselt kena ja
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Turismis on tavaline, et tuleb pide
valt pakkuda midagi uut ja põne
vat. Kui palju peavad selle suundu
musega kaasa minema kaitsealad?
Loodus ju iseenesest teab mis palju
ei muutu: linnud ikka rändavad, tai
med kasvavad ja jõed voolavad.
Kaja: Teadlikult Matsalu piirkonda
tulev inimene soovib tegelikult näha
just kohalikku eripära ja see omakorda toetab rahvuspargi eesmärke: kaitsta ja hoida elus kohalikku traditsiooni.
Seega võib turism, mis on korraldatud läbimõeldult, väga oluliselt aidata
kaasa rahvusparkide eesmärkide saavutamisele.
Nele: Tõesti on suundumus sinnapoole, et üha enam otsitakse uut ja
põnevat, aga mis siis teha, kui seda
uut ja põnevat enam ei ole, sest kaua
me uuendame? Arvan, et uuendustest
olulisem on kliendikesksus ehk inimväärsus. Külastajaid tuleb lahkelt vastu
võtta, pakkuda neile erinevaid elamusi nii toidu kui ka muude teenuste
vallas. Usaldus ja autentne kogemus
on uuenduskuurist kindlasti tähtsam.
Tihti huvitab välisturiste ka nõukogude pärand ja arhitektuur ning seda
pole vaja häbeneda.
Kui suur osa on Matsalu rahvuspar
gis ja piirkonna teistel kaitsealadel
välisturistidel ja kui suur osa sise
turistidel? Kas neid köidavad samad
asjad?
Nele: Kohaliku reisikorraldaja sõnutsi köidavad neid peaaegu samad asjad:
ilusad avatud vaated, ranna-, luhaja puisniidud, loopealsed ja roostik,
lindude ränne, orhideed, matkarajad,
vaatetornid jne. Siseturistid eelistavad näha suuri linnuparvesid, välisturistidele on huvitav näha võimalikult palju linnuliike. Välisturistid ööbivad kohapeal kaks kuni viis ööd jär-

MTÜ Terra Maritima (‘maa mere
ääres’) on 2006. aasta septembris
loodud mittetulundusühing, mis
hõlmab kuus valda: Ridala, Martna,
Lihula ja Hanila Läänemaalt ning
Koonga ja Varbla Pärnumaalt. See

on kuue mereäärse valla koostöövõrgustik, mille põhisiht on arendada turismi- ja puhkemajandust ning
muid tegevusi, mis toetavad piirkonna arengut. Terra Maritima võrguvärav veebis on visitmatsalu.ee.
Foto: Ridala vald

looduskaunis koht.
Peatuvatest turistidest saavad oma
osa kohalik kaubandusvõrk ja muud
teenindusasutused. Kuid paraku tuleb
tunnistada, et me ise ei oska neid võimalusi veel ära kasutada. Tee ääres
võiks olla väiksed müügiputkad, kust
on võimalik osta kohalikku toitu, käsitööd vms.

Muinastulede öö, mida on Matsalu piirkonnas tähistatud hulk aastaid, toob siinsete lõkete äärde väga palju rahvast mujalt Eestist
jest, siseturist läheb õhtuks koju tagasi. Seetõttu elavdavad väliskülalised
kohalikku majandust märkimisväärselt. Arvuliselt on aga siseturiste rohkem kui välismaalasi.
Matsalu rahvuspargi piirkonna
arendamisega tegeleb MTÜ Terra
Maritima, mis hõlmab kuus valda
Lääne- ja Pärnumaalt. Matsalu rah
vuspark asub neist vaid kahe valla

juba viisteist aastat tagasi, kui saime
rahvusvahelise projekti kaudu võimaluse ammutada kogemusi välispartneritelt, eelkõige Rootsist. MTÜ Terra
Maritima valdadevaheline koostöö sai
alguse 2003. aastal, kui praeguse seltskonna ja kaitseala valitsejaga (toona
Matsalu rahvuspargi administratsioon)
otsustati piirkonda ühiselt edendada.
Ajaloolisest taustast tingituna ning mõneti ka ühistegevusest kohalike omaKülastajaid tuleb lahkelt vastu võtta,
valitsuste ülesanpakkuda neile erinevaid elamusi nii
nete tasemel kootoidu kui ka muude teenuste vallas.
rusidki välja need
kuus valda: Ridala,
Martna, Lihula,
territooriumil. Kas ja kuidas teised Hanila Läänemaalt ning Koonga ja
vallad Matsalu olemasolust võidavad? Varbla Pärnumaalt. Rahvuspargiga
ei piirne vaid Koonga ja Varbla, kuid
Kas see on tekitanud ka pingeid?
Kaja: Matsalu nime parem turustami- leian, et sellest võidavad siiski kõik,
ne toob kasu mitte ainult Läänemaa kuna loodusturist ei tunne niikuivõi Pärnumaa valdadele, vaid kogu nii valla piire. MTÜ liikmete jaoks
Eestile, sest Eesti on väga väike maa ja on selline pikaajaline koostöövorm
igasugune kvaliteetne turundusvõima- olnud oluline, turismiarengukava
oleme kaheteistkümne aasta jooksul
lus on meile kõigile kasulik.
Nele: Tihedam turismikoostöö algas juba kolm korda uuendanud.
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Intervjuu
EUROPARCi föderatsioon, tuntud ka kui Euroopa rahvusparkide
ja looduskaitsealade liit, lühemalt
Euroopa kaitsealade liit, on asutatud
1973. aastal. Liidul on kaheksa sektsiooni: Atlandi saared, Saksamaa,
Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania,
Madalmaad, Kesk- ja Ida-Euroopa
ning Põhja-Balti. Föderatsiooniga
on liitunud üle 400 liikme: kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud jne. Eesmärk on
edendada kaitsealade planeerimist
ja korraldust parimal viisil, aidata kaasa uute kaitsealade tekkele
ning parandada teadlikkust kaitsealadest. Alates 2001. aastast on
EUROPARC andnud välja säästva
turismi sertifikaate kaitsealadele.

EUROPARCi kodulehelt ilmneb, et
Eestis on selle ühingu ainus liige
keskkonnaamet, peale selle Teet
Koitjärv. Miks pole seal kirjas ühte
gi Eesti rahvusparki? Näiteks Lätist
on kirjas kaks rahvusparki, üks
looduskaitseala ja veel paar liiget,
Leedust neli rahvusparki ja rahvus
parkide ühendus. Kuidas see asja
ajamine üldse käib?
Kaja: Eesti rahvuspargid ei ole alates 2005. aastast iseseisvad juriidilised
organisatsioonid. Kõiki rahvusparke ja
kogu looduskaitsevõrgustiku kaitset
korraldab keskkonnaamet. Seetõttu
on oluline, et just keskkonnaamet on
organisatsiooni liige. Tegelikult on
organisatsiooni võimalik astuda kõigil, kes soovivad kaasa aidata rahvusparkide või looduskaitsealade heale
käekäigule. Ka teised organisatsioonid
on teretulnud EUROPARCi liikmeks
astuma.
Sertifikaat anti Matsalule, sest
Matsalu ettevõtjate koostöövõrgustik
oli jõudnud koostöös kohalike ametnikega nii kaugele, tingimused sertifikaadi saamiseks olid täidetud.
Eestis on veel vähemalt kaks piirkonda, millele võidakse lähitulevikus
anda säästva turismi sertifikaat. Need
on Lahemaa rahvuspargi koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal ja
38
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EUROPARCi säästva turismi
sertifikaadi saanud piirkonnad on
koondatud veebilehele www.european-charter.org/charter-network.
2015. a novembri seisuga on säästva turismi sertifikaadi saanud
131 kaitseala 19 Euroopa riigist.
Detsembris lisandub 29 piirkonda
11 riigist, teiste seas Matsalu ala.
Meie lähinaabrite seast on sertifikaadi pälvinud Kemeri rahvuspark
(2012) Lätis, Kurtuvenai rahvuspark (2012) ja Zemaitja rahvuspark
(2013) Leedus ning Koli rahvuspark (2007, 2012), Syöte rahvuspark
(2004, 2011) ja Pallas-Yllästunturi
rahvuspark (2013) Soomes. Väga
arvukalt on sertifikaate saanud
Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania
kaitsealad.

eluolu, transpordivõimalused).
Strateegia valmimise järel külastab piirkonda EUROPARCi hindaja,
kes vaatleb, kuidas on järgitud säästva turismi printsiipe ja mil moel on
koostöö organiseeritud. Maha ei pea
salgama ka probleeme, sest see on osa
arengust.

Milliselt Euroopa kaitsealalt on
Terra Maritima ja Matsalu piirkon
na kaitsealade esindajad kõige enam
õppinud? Kas meil on suuri ees
kujusid?
Kaja: Kuna Eesti juhtis kolm aastat
EUROPARCi Põhja- ja Baltimaade
sektsiooni, on meil tihedamad kontaktid just Läänemere ümbruse riikidega
ja neilt olemegi kõige enam õppinud.
Lähim sertifikaadiga rahvuspark asub
Lätis: Kemeri rahvuspark, kellega on
väga soojad suhted. Nemad said sertifikaadi 2012. aastal.
Nele: Meil on olnud suurepäraSoomaa turismipiirkond.
Nele: Ajalooliselt on tõesti kuju- ne võimalus juba mitme aasta jooksul
nenud nii, et Eestist on EUROPARCi õppida EUROPARCi võrgustiku healiikmeks keskkonnaamet, kes sai sel- dest ja mitte nii headest kogemustest.
leks Lahemaa rahvuspargi õigus- Ei saa öelda, et oleme võtnud kellegi
järglasena. Lahemaa oli olnud eeskujuks, sest kaitsealade majandaEUROPARCi liige alates 1991. aas- mine ja valitsemine on riigiti erinev,
tast. Sellise lahenduse positiivne külg samuti on rahalised võimalused erion see, et keskkonnaameti liikmetena nevad. Kuid piisab, kui võtad killukesaavad EUROPARCi võrgustikus osa- se siit ja killukese sealt ning kohandad
leda nüüd kõik viis rahvusparki. Kuid selle oma ala järgi.
Tänu sellele, et keskkonnaamet oli
sertifikaati peab iga kaitseala ise taotlema. Matsalu rahvuspargi piirkond EUROPARCi Põhja- ja Baltimaade
on Eesti mõistes prooviala, kellelt tei- sektsiooni presidentuuri eesistuja
sed saavad õppida kogu protsessi kor- 2012–2014, saime endale väga toreda sõpruskonna. Selline rahvusvaraldust.
heline võrgustik on
väga oluline kogemuste vahetamiMatsalu rahvuspargi piirkond on Eesti
seks, uute ideemõistes prooviala, kellelt teised saade genereerimivad õppida kogu protsessi korraldust.
seks ja tihti annab
ka hea võimaluse
teha koostööproSertifikaadi taotlemine võtab aega jekte. Kuid pean mainima, et eeskuligikaudu üks aasta. Selle aja sisse jusid ei maksa otsida kaugelt, neid
mahub strateegia ettevalmistamine, on ka meil Eestis: Ehedad Elamused
mille käigus tuleb korraldada sihtrüh- Lahemaal on näiteks juba väga tugev
madega mitmeid ümarlaudasid. See koostöövõrgustik.
võtab päris palju aega. On vaja läbi
Sertifikaadi saanutele on loodud
arutada palju aspekte ja mitte ainult oma koduleht (www.european-charpuhtalt turismivaldkonna teemadel ter.org/charter-network), mis on ka
(näiteks jahindus, kalandus, kohalik kogu harta turundusplatvorm.
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Olete maininud kohalikku toitu.
Eemaltvaatajana seostan Läänemaa
kööki eelkõige kalatoitudega.
Millised on Matsalu piirkonna eri
omased toidud ja kus neid maitsta
saab? Kohalikul toorainel põhinev
toiduturism on ju maailmas väga
kiiresti edenev turismiharu.
Nele: Esimesena tuleb tõepoolest mainida kala. Teiseks kohalik tooraine:
meie toitlustajad kasutavad üha enam
just kohaliku päritoluga tooraineid.
Enamasti on need täiesti tavalised toiduained, nagu õun, porgand, kartul,
liha, muna jms. Kõik ettevõtjad on
tänu avatud maailmale õppinud teistelt ja oskavad oma toitu kaunilt serveerida. Turistile on toidu välimus
väga oluline. Oleme aastate jooksul

ettevõtjatele korraldanud toidukoolitusi, meil on käinud õpetusi jagamas
tuntud kokad ja meistrid, näiteks suviti siin kandis elav tervisliku toitumise
eestvedaja Marika Blossfeldt.
Meil on väga häid toiduvalmistajaid. Väga soovitan maitsta Puise
Nina talu Kogre kõrtsi seitsme kala
suppi: see viib keele alla. Olen Kogre
kõrtsi viinud palju rahvusvahelisi
seltskondi, kes on kõik väga rahule
jäänud. Ja kui lisada söögile veel amps
kultuuri ja käsitööd, siis on külastajad
joovastunud!
Minu unistus on see, et lähitulevikus oleks meil selline kaubamärk, mida
saaksid kogu piirkonna käsitöölised,
toiduvalmistajad jt oma toodetele külge
panna. Mujal maailmas on see väga
levinud, et ühe piirkonna ettevõtjad
turustavad oma tooteid ühise logoga.
Kuhu soovitate kindlasti minna
neil, kes on juba tuttavad Matsalu
piirkonna peamiste sihtkohtadega?
Millised on Terra Maritima avasta
mata pärlid?
Nele: Kuna mind ennast paeluvad

Foto: Puise Nina talu

Kui ainulaadne on Matsalu rahvus
park kogu Euroopa kaitsealade kon
tekstis?
Kaja: Meie väärtused on maastikud,
liigirikkad niidud, linnurohked rannikud, lahked inimesed ja maitsvad
kohalikud toidud. Neid peame hoidma
ning õppima, kuidas veelgi paremini oma väärtusi tutvustada ja esitleda.
Nele: Mina toonitaks seda, et meie
unikaalsus on lihtsus: lihtsuses peitub
võlu. Ei ole vaja meeletult suuri külastuskeskusi ega peeneid vidinaid. Kui
meil käis kevadel külas EUROPARCi
sõltumatu hindaja (see on vajalik sertifikaadi saamiseks), siis kinnitas temagi, et meie piirkonna plussiks on liigirikkus ja rannikuäärne loodus. Teda
üllatas meeldivalt kohaliku toidu ja
autentse elamuskogemuse kvaliteet.
See kinnitab, et oleme õigel teel.
Piirkonnana ei ole meil mitte midagi häbeneda, peame vaid oskama olla
veelgi uhkemad oma väärtuste ning
puhta ja avara maa üle! Samas peame
pidama meeles seda, et me ei ole saanud loodust päranduseks oma esivanematelt, vaid me laename seda oma
lastelt.
Muidugi on veel üks huvitav, unikaalne asjaolu: rahvuspargi sees asub
algkool. Meile teadaolevalt sellist asja
mujal Euroopas pole! Samuti ei saa
mainimata jätta rahvuspargiga seotud festivali: Matsalu loodusfilmide
festivali.

Puise Nina talu suitsukalasalat röstsaial

välismaal väiksed kohad, siis julgen
öelda, et ka meie avastamata pärlid
on väikesed muhedad külad, kus väliselt midagi ei toimu, kuid tegelikult
ollakse väga aktiivsed. Soovitan jälgida meie ürituste kalendrit: siin toimub pidevalt mõni tore üritus, näiteks Lihula lillkirja festival, Lihula
muusikapäevad, Mihkli laat, Virtsu
merepäevad, muinastulede öö ning
hulgaliselt väiksemate ja suuremate
külade sündmusi.
Samas jätaksin igaühele võimaluse
ise avastada, sest piirkond on väga mitmekesine. Olgu siinkohal üks mõistatus: kes või mis on petiemand?

TÕELINE
SIGA!
AASTA
LOOM 2015
5.11.2015–
21.02.2016
K-P 10-17, N 10-19

Eesti Loodusmuuseum
Lai 29A, Tallinn
www.loodusmuuseum.ee
loodusmuuseum

LOODUSKALENDER.EE
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Ravimtaimed

Foto: Sulev Kuuse

Ingver

on põletavalt kasulik taim
Külmetushaiguste hooaeg sunnib otsima turgutusvahendeid. Hea, kui esmavalik on looduslikud taimed: neist võib saada vahest
suurematki abi kui peotäiest purgivitamiinidest. Üks tuntumaid ja laialt kasutatavaid taimi on ingver. Mis peitub ingveris, et
temast võib inimesele nõnda palju abi olla?

H

arilik ingver on troopikas
ja subtroopikas kasvav üheiduleheline taim (Zingiber
officinale Rosc.). Tal on kõrkjataolised suured pikad lehed; taim võib
kasvada üle meetri kõrguseks (◊ 3).
Nimetusega „ingver“ tähistatakse
ka taime aromaatse lõhnaga ja põletavalt terava maitsega maa-alust muundunud vart: risoomi ehk juurikat (◊ 1).
Rahvapäraselt kutsutakse seda sageli ekslikult ingverijuureks. Kuivatatud
risoomist saadud pulbrilist maitseainet tuntakse samuti ingverina.
Iidsetest aegadest on teada ingveri ergutav toime ja raviomadused,
seetõttu nimetatakse tema risoomi
meditsiiniliselt Zingiberis rhizoma.
Taime nimetus tuleneb keskaegsest
ladinakeelsest sõnast zingiberi, mis
omakorda on ilmselt taime sanskritikeelsest nimetusest lähtuv tuletis.
Zingiberaceae sugukonna teistest
maitsetaimedest pruugitakse laialt
kurkumit ehk harilikku kollajuurt
(Curcuma longa) ja harilikku kardemoni (Elettaria cardamomum).
Tihtipeale seostatakse ingveriga
maitseinet galanga. Tegelikult kuuluvad selle koostisesse nelja taime, s.o
suure kalganirohu (Alpinia galanga),
väikese kalganirohu (A. officinarum),
vürtsgalanga (Kaempferia galanga)
ja ümara sõrmjuure (Boesenbergia
rotunda) risoomid.
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tuse, kõhuvalu, kõhulahtisuse, iivelduse, hemorroidide, reuma, teetanuse, malaaria ja leepra raviks. Ingveri
risoomist olevat kasu ka hambavalu
korral. Meresõitjadki närisid ingverijuurikat, et vältida merehaigust.
Kagu-Aasiast levis ingver Araabia ja
Vana-Kreeka ning -Rooma kaubitsejate
kaudu Vahemere maadesse oletatavasti juba esimesel sajandil. On andmeid,
et imperaator Nero ajal 54.–68. aastal
(m.a.j) tarvitati Rooma armees ingverit ravimina. Siit jõudis ingveritaim ka
teistesse Euroopa riikidesse.
Ometigi jäi tema hind kallimaks kui kullal: teda ei suudetud
◊ 2. Usutakse, et ingver tagab pika eluea. Aasiast piisavalt palju välja vedada.
Seetõttu maitsestas Hiina filosoof ConSestap viisid Hispaania konkistadoofucius (Kong Fuzi) kõiki toite ingveriga
rid oma üleookeanisõitudel ingveri Lääne-Indiasse,
Mehhikosse
ja
Lõuna-AmeeriIidsetest aegadest on teada ingveri
ka sse, kust see
siis 16. sajandil
ergutav toime ja raviomadused.
Euroopasse tagasi
eksporditi.
Tihti lisati ingverit leivatainasse, et parandada seediIngveri kodumaa on tõenäoliselt
mist. Portugali orjapidajad kasutasid
Lõuna-Hiina ja India. Nendes piiringverit ka selleks, et suurendada orjakondades on ingverit kasutatud maitde seksuaalsust ja tagada lasterohkus.
se- ja raviainena vähemalt 3000 aastat. Nüüdsel ajal kasvatatakse ingveSuurimad ingveritootjad on tänarit vaid kultuurtaimena. Enne vürtspäeval Hiina ja India: aastas saadakpaprika levikut Ameerikast oli ingse seal kokku üle kahe miljoni tonni
ver Aasias musta pipra kõrval ilmselt
toodangut. Peale Kagu-Aasia suurainuke terav maitseaine. Hiina rahtootjate (India ja Hiina kõrval Nepal,
vameditsiin soovitas ingverit külmeAllikas: Wikipedia

Evi Padu, Sulev Kuuse

◊ 1. Õigupoolest on ingveri juurikas paksenenud risoom,
mis sisaldab hulganisti organismile kasulikke aineid
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Foto: Evi Padu

◊ 3. Harilik ingver (Zingiber officinale) on mitmeaastane rohttaim, keda kasvatatakse kultuurtaimena peamiselt Lõuna-Aasias, aga ka mujal, kus kliimaolud seda
võimaldavad
Foto: Sulev Kuuse

Ingveri keemiline koostis tingib
tema laia kasutusala. Näiteks maitsestatakse selle taimega toite ja jooke,
ent ingveril on tähtis roll ka rahvameditsiinis. Ta on antioksüdant ja
immunostimulant. Droogina on tal
põletikuvastane ja valikuliselt kasvajarakke hävitav toime, samuti ergutab ta
lagundama kehavõõraid rakke, sh baktereid ja viirusi. Ingver on oma koha
leidnud ka parfümeeriatööstuses lõhnaainete koostises.
Värske ingveri põhiline toimeaine
6-gingerool on keemilise struktuuri
poolest sarnane tšillipaprika (vürtspaprika) ja musta pipra kapsaitsiini ja
piperiiniga. See aine on saadaval teravamaitselise kollase õlina, aga ka kristalsel tahkel kujul.
6-gingerool kuulub taimede sekundaarainete hulka ehk tegu on konkreetsele taimeliigile omase ühendiga. Sekundaarained jaotatakse keemilise struktuuri alusel kolme suurde
rühma: fenoolsed ühendid, terpenoidid ja alkaloidid.
Gingerool kuulub fenoolsete ühendite hulka, mis moodustuvad aromaatsest aminohappest fenüülalaniinist taimedele iseloomulikus fenüülpropanoidide (kaneelhappe derivaatide) biosünteesirajas. Samas sünteesirajas toodetakse ka taimede õitele
ja viljadele värvi andvad antotsüaanid
ning puitaine ligniin. Gingeroolide
moodustumisel liituvad ensüümide
toimel eri pikkusega külgahelad, see
tingib 6-, 8- ja 10-gingeroolide tekke.
Kui risoomi kuivatada ja küpsetada, eraldub vesi (dehüdratsioon) ning
gingeroolide molekulidest tekivad

Foto: Sengai Podhuvan/Wikipedia

Tai, Indoneesia, Sri Lanka, UusGuinea) kasvatatakse ingverit LääneAafrikas (Sierra Leone, Nigeeria)
ja Ida-Aafrikas (Sansibar), Kariibi
mere saartel (Jamaica, Barbados),
Austraalias ning Fidži saarel, aga ka
Prantsusmaal.
Kulub üksjagu aega, enne kui ingveritaimest saab poelettidele sobiv
kaup. Pärast kaheksa- kuni kümnekuulist kasvu, kui taimelehed hakkavad kolletuma, koristatakse saak
põllult: juurikad kaevatakse välja kas
käsitsi või masinatega.

◊ 4. Huvilised võivad proovida ingveritaime kasvatada risoomitükkidest, kuigi korterikliima ja meie päevapikkus ei pruugi talle eriti sobida. Vasakpoolsel pildil on
Eestis kodustes oludes risoomist kasvatatud ingveritaim ja parempoolsel Sansibari
maitsetaimede aias sirguv isend

ühendid, mida värskes juures ei leidu:
sogaoolid. Jaapani keeles on ingveri nimetus shōga, siit tulenebki sõna
„sogaoolid“.
Nii shōga kui ka gari (marineeritud ingver) on sojakastme, riisiäädika
ning riisisiirupi kõrval Jaapani köögi
olulised osad. Kuivatamisel tekib ingveri risoomis tahke alkoholis lahus-

tuv vanillüülatsetoon ehk tsingeroon.
See ühend on võrreldes sogaoolide ja
gingeroolidega vähem terav, magusama maitsega ja hea vürtsika lõhnaga.
Tänu nendele omadustele kasutatakse tsingerooni parfümeeriatööstuses.
Ingveri lenduvaid eeterlikke õlisid
on palju uuritud: neid saadakse veeauruga destilleerimise käigus. Taime toor-
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Fotod: preparaadid Evi Padu, pildistanud Sulev Kuuse

Ravimtaimed

◊ 5. Fotodel on näha ristlõige ingveri risoomist. Pildil A ja B on risoomi värvitud toluidiinsinisega ning pildil C Lugoli lahusega. Fotol A ja B lahutab endoderm (pildil tähistatud E-tähega) risoomi kooreosa ja säsiosa. T-tähega on märgitud lenduvaid
terpenoidseid ühendeid (eeterlikke õlisid) tootvad piirkonnad ja J-tähega juhtkimbud.. Fotode suurendused: A – okulaar 1 x,
objektiiv 12 x, Leica MC165; B ja C – okulaar 10 x, objektiiv 10 x, Olympus BX41
massist hõlmavad nad üks kuni kolm
protsenti ja sisaldavad üle poolesaja
ühendi. Lenduvate õlide põhikomponenti monotsüklilist α-zingibereeni
võib ingveri eeterlike õlide hulgas olla
kolmandik. See ühend annab ingverile
iseloomuliku lõhna.
Lihtsaimad lenduvaid eeterlikke
õlisid tootvad struktuurid ingveris on
teistest parenhüümsetest rakkudest
natuke suuremad rakud, mille plastiidides tekivad terpenoidsed ühendid
(vt ◊ 5). Parenhüümirakud võivad teatud oludes koonduda ja tekitada nn
õlikäigu. Selle käigu valendiku seina
moodustavad rakud eraldavad eeterlikke õlisid rakuvaheruumi transportvesiikulite vahendusel.
Ingveris leidub ka tsütokiine,
kemokiine, interleukiine, prostaglandiine ja vitamiine.
Seega, ingverile iseloomulik põletav, kuumatunnet tekitav maitse on
tingitud gingeroolidest ja sogaoo-

lidest. Põletava aistingu laiem teaduslik vaste on kemestees (ingl chemesthesis). See tekib, kui keemilised
ühendid aktiveerivad retseptorid, mis
vahendavad puudutust, kuuma- ning
külmataju tavalistele keele maitsmisretseptoritele. Selliseid retseptoreid
ja neid vahendavaid närvirakke leidub kõikjal nahas ja ka limaskestadel ninas, suus, silmades jne. Näiteks
ajurveda meditsiinis ning toitumises
on ingveri põletav maitse väga tähtsal
kohal: see on kuues aisting magusa,
hapu, soolase, mõru ja umami (eriti
meeldiv) kõrval.
Toodete valik on mitmekesine.
Rikkaliku buketi tõttu kasutatakse
ingverit (sageli koos teiste maitseainetega) laialdaselt: temaga maitsestatakse ja lõhnastatakse erisuguseid
toite. Tarvitatakse nii toorest kui ka
pulbriks jahvatatud ingverit, samuti risoomist pressitud mahla. Lääne

köögis lisatakse ingverit peamiselt
suppidesse; ingveriga tavatsetakse
maitsvamaks muuta ennekõike kanaja lambaliharoogasid. Idamaades on
kombeks lisada ingverit mereandidele: kalale, karpidele, vähkidele jms.
Ent ingver pole kaugeltki ainult
soolase toidu lisand. Teda kasutatakse
ka magustoitudes, sealhulgas küpsetistes, kommides ja küpsistes. Näiteks
tuntud kirjaniku Terry Pratchetti raamatutes armastavad ingveriküpsiseid
krõbistada kohalikud nõiad. Levinud
maius on ka siirupi või šokolaadiga
üle valatud ingveritükid.
Inglismaal ja Ameerikas on väga
menukaks osutunud ingveriõlu: ginger ale. Ameeriklased kasutavad seda
näiteks kõhulahtisuse ja iivelduse korral. 18. sajandist on tuntud ingverivein.
Suši üleilmne levik on meie toidulauale toonud marineeritud ingveri.
Seega, ingver on jõudnud kõikvõimalikesse toitudesse ja toodetesse.

M

ahlaveski on ettevõte, mis tegeleb koduste
mahlade ja glögide valmistamisega Kagu-Eestis.
Enamik toorainest pärineb oma talust või selle
lähiümbrusest. Kõik mahlad ja glögid on valmistatud
kodusel moel ning neile EI OLE lisatud vett, suhkrut
ja säilitusaineid.
Mahlaveski FIE Tiina Järvepera
mob. 564 72733
e-mail: tiinajarvepera@gmail.com
42

|634| EESTI LOODUS NOVEMBER 2015

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Lisab seksapiili. Mõistagi on ka
eksootilisemaid tarbimisviise: Jaapanis ja teistes idamaades on eriti
jämedaid ingveririsoome kasutatud
suguiha tugevdajana.
Hiina arstide andmeil parandab
ingver just organismi meesenergiat
(yang). Samuti tarvitatakse ingverijooki hommikuse iivelduse, menstruatsioonivalude ja teiste naistevaevuste korral.
Ingver peaks aitama ravida impotentsust ja frigiidsust, kuna oma toimeainete tõttu toob ta „organismi
tuld“. Hobusekasvatajad on pannud
ingveririsoome hobuste pärasoolde
(ingl gingering of horses), et näidata
müüdavat hobust tegelikust noorema
ja särtsakamana.
Kuulsust kogunud ka vähivastase
toime tõttu. Ingver on enim tarvitatavaid ravimtaimi maailmas. Näiteks on
apteekides saadaval ingveriõli sisaldavad kapslid. 6-gingerool on põletikuvastase toimega, mistõttu aitab see ka
valu vaigistada. Teda kasutatakse artroosi- ja reumahaigete ravis ibuprofeeni ning aspiriini asemel.
Ingveris leiduvad toimeained alandavad organismi veresuhkru taset ja
aitavad vältida veresoonte seintele nn
aterosklerootiliste naastude teket, mis
ahendab veresoonte valendikku.
Ühtlasi pärsib 6-gingerool põletikule iseloomulike tsütokiinide vabanemist õgijarakkudest. Samuti vähendab
see põletiku tekke võimalust veresoonte seina rakkudes. Katsetes hiirtega on

Foto: Sulev Kuuse

Eesti kaubanduses võime ingveritoodetest leida näiteks maheda suši-ingveri, maheda purustatud ingveri, ingveri närimiskommid, kristalliseeritud ingveritükid, ingveritükid tumedas šokolaadis, ingverisiirupi ja -mee.
Tihti maitsestatakse ingveriga teed ja
kohvi, eriti talvel. Ka Eestis on selline
pruuk väga levinud.
Looduslike antioksüdantidena
sobivad gingeroolid igati toidulisandiks ka seetõttu, et hävitades
peroksüülradikaale, vähendavad nad
rasvade rääsumist ning toiduained
säilivad paremini. Üksiti on ingveril
baktereid ja viirusi pärssiv toime.
◊ 6. Tavalist ingverit nimetavad jaapanlased shōga’ks, varem viiludeks lõigatud ning
seejärel magustatud riisiäädikas marineeritud ingverit aga gari’ks või ka amazu
shōga’ks. Marineeritud ingver on kõikvõimalike suširoogade tüüpiline lisand. Fotol
on kausikeses punase (võib olla ka naturaalset ehk kollakat tooni) gari kõrval näha
rohelist nn wasabi’t: jaapani vasaabiat ehk mädarõigast (Eutrema japonicum)
tehtud kindlaks, et 6-gingerool aeglustab näiteks jämesoolekasvajate arengut,
on täheldatud ka munasarjakasvajate
taandarengut. Ingveris leiduvad ühendid on võimelised maha suruma mitme
kasvaja vohamist (nt rinna-, käärsoole-,
mao-, kopsu-, eesnäärmevähi rakuliinid), põhjustades kasvajarakkude valikulist hukku (apoptoosi) ja andes tüvirakkudele signaali diferentseerida uusi
rakke, et taastada kahjustunud kude.
Ingveri komponentide vähivastast
toimet uuritakse paljudes laborites
üle maailma.
Liialdada ei maksa. Mis tahes lisaja alternatiivne meditsiin, sealhulgas
ravimtaimede kasutus, on maailmas
võitnud aina suuremat poolehoidu.
Seetõttu on tähtis teada tavaliste keemiliste ravimite ja ravimtaimedes leiduvate ainete koosmõju inimesele.
Ingveri kasutusel ei ole õnneks
teada erilisi kõrvaltoimeid. Suurte
koguste (üle 5 g ingveripulbrit päevas) tarvitamine võib siiski põhjustada kõrvetisi ja kõhulahtisust ning
isegi südame rütmihäireid.
Arstide soovitusel peavad ingveriga olema ettevaatlikud eelkõige
need, kes tarvitavad veresuhkru taset
ja vererõhku vähendavaid ravimeid,
samuti verevedeldajate manustajad.
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Evi Padu (1944) on taimefüsioloog, TÜ
molekulaar- ja rakubioloogia instituudi
emeriitdotsent.
Sulev Kuuse (1962) bioloog, töötab TÜ
molekulaar- ja rakubioloogia instituudis
vivaariumi juhatajana.
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Aasta lind

Sügisene koristatud põld sobib hästi hiireviule saagijahiks

Milliseid elupaiku
eelistavad meie viud?
Eesti kotkastele ja must-toonekurgedele on juba aastaid
selga seotud nn nutikaid seljakotte GPS-saatjatega, et lindude liikumisel silma peal hoida. Tänavu on säärased kandamid selga saanud ka aasta linnud viud. Mis on selgunud
nende pesitsusaegse elupaigavaliku kohta?
Ülo Väli, Gunnar Sein,
Arne Laansalu, Urmas Sellis

K

üllap on tänavu paljudel inimestel tavapärasest sagedamini jäänud pilk peatuma
selle aasta lindudele: lumise põllu
kohal raplevale taliviule, kevadise
niidu kohal tiirlevale hiireviule või
suvel metsa kohal sõudvale herilaseviule. Aga miks nad just seal lendavad, mitte kusagil mujal? Teisisõnu:
kas viude elupaigakasutus on juhuslik
või on neil mingeid eelistusi? Vastuse

44

|636| EESTI LOODUS NOVEMBER 2015

saab üksnes linde põhjalikult jälgides.
Üks võimalus on neid iga päev vaadelda. See on küll väga meeldiv tegevus, kuid võtab ääretult palju aega.
Pealegi on metsases Eestis linde pidevalt vaateväljas hoida sageli raske
ning osa tegevusest jääb paratamatult
meie silme eest varjule.
Märksa lihtsam, aga samas objektiivsem on see, kui uuritavad meile
ise oma liikumistest teada annavad.
Tänapäeval ei pea selleks mõistma lindude keelt, vaid võib kasutada väikseid
abivahendeid – GPS-seadmeid, mis

Urmas Sellis sätib herilaseviule saatja
selga
panevad teatud ajavahemike tagant
oma kandjate asukohad kirja ning
edastavad need uurijatele (vt lisakasti).
Nii saab teada, kui suured on lindude kodupiirkonnad ehk peamised
tegutsemisalad, millist maastikku
need hõlmavad ja mis lindude liikumises ja maastikukasutuses aja jook-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Aluskaart: Maa-amet

◊ 1. Nelja uuritud viu registreeritud asukohapunktid. Kaartidelt on jäetud välja kõige kaugemad lennud, ent ka kõige pesalähedasemad, et vältida häirimist
sul muutub. Seda kõike on niisamagi põnev teada, ent see teave aitab
teha ka looduskaitseotsuseid, näiteks,
kas tuleks vältida mõne põllukultuuri kasvatust või hoopis hoida mingeid
maakattetüüpe alal, et kaitsealusele
liigile jaguks elupaiku.
Ettevalmistusi tänavuseks viude
jälgimiseks hakkasime tegema
mullu suvel, kui juunikuus püüdsime Tartumaal kaks hiireviu isaslindu ning panime neile GPS-saatjad
selga. Valisime uuringuks väga erisuguse maastikuga pesitsusalad: esimene Tartu külje all Lemmatsil vähese metsaga põllumajandusmaastikus,

juulikuu jooksul, andes 295 asukohapunkti, Laeva viult saime mullu juulis vaid 31 signaali ning pärast pikka
pausi tänavu märtsist juunini veel 54
signaali tema asukohtadest (◊ 1).
Kuna meie saatjaprojekt ähvardas
minna vett vedama,
Kas viude elupaigakasutus on juhuspüüdsime mullu
lik või on neil mingeid eelistusi?
septembri
alguses Põlva lähedalt
Aarnast veel kolsad saatjad, mille salvestatavate punk- manda hiireviu, kes sai endale lihttide arvu ja aega on võimalik inter- saima saatja, mis märkis üles vaid
neti kaudu seadistada. Kahjuks pida- neli asukohapunkti ööpäevas. See
sid seadmed oodatust märksa vähem seade osutus aga kõige vastupidavavastu: Lemmatsi viu saatja töötas vaid maks ning kokku andis ta pesitsusmillest suur osa on kasutusest väljas või asendumas elamurajoonidega, teine Alam-Pedja looduskaitsealal
Laeva soo ja põlismetsa piiril.
Mõlemad linnud said endale mood-
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indude liikumist jälgitakse mitmesuguse
kuju, kaalu ja otstarbega GPS-seadmete abil.
Varem kasutati nn satelliitsaatjaid, mis edastasid etteprogrammeeritud ajal ja mahus asukohainfo jooksvalt
ARGOS-e süsteemi
Maa tehiskaaslaste
kaudu juhtimiskeskusele, sealt edastati info uurijatele. See teenus oli
üpris kallis ja kuna
tuli ette sidehäireid,
siis läks osa andmeid
kaotsi, sest saatjad andmeid ei salvestanud. Seesugune andmeside
kulutas ka üsna palju energiat, mis
samuti piiras hangitud info hulka.
Praegusajal kasutatakse eeskätt
alalt mullu septembrist kuni tänavuse oktoobrini teada 896 punkti (◊ 1).
Põlvamaa viust kujuneski meie tuntuim hiireviu, kellele rahvas andis tänavu kevadel nimeks Villu. Tema pesa
asus metsalaama servas, läheduses leidus ka väike soolaik, mõni järv ja tiik,
umbes poole kodupiirkonnast võttis
aga enda alla mitmekesine põllumajandusmaastik. Nii esindas Villu oma elupaigaga tüüpilist Eesti hiireviud.
Ent hiireviud ei jäänud ainsaks saatjaga aasta linnu liigiks. GPS-seadme
sai mullu selga ka üks Tartumaal Õvi
lähedal Emajõe-äärsete metsade ja
niitude piiril elav herilaseviu isaslind.
Kahjuks piirdus sellegi saatja eluiga
mõne kuuga, kuid juuli ja augusti
jooksul üles märgitud 179 asukohapunktist siiski piisas, et teha esialgne
kokkuvõte.
Ehkki mõned hiireviude lennud
võivad neid viia pesast küllaltki
kaugele, on nende põhiline tegutsemispiirkond väike. Aarna viu
rekordlennud ulatusid pesast 4,8 ja
5,2 km kaugusele. Lemmatsi viu kaugeim retk oli vähemalt neli kilomeetrit, aga mitmel korral lendas ta üle
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Aasta lind
GPS-saatjaga
Laeva hiireviu

andmelogereid,
mis salvestavad
andmestiku ja
sobivasse mobiilsidevõrgu levipiirkonda jõudes saadavad
selle sõnumina seadme tootjafirmale, kes teeb
andmed uurijatele kättesaadavaks oma veebilehe kaudu.
Mõlemat tüüpi seadmed saavad energia pisikeselt akult, mida
tavaliselt laetakse tillukeste päikesepaneelidega. Just energiasalvestussüsteemide areng on võimaldanud välja töötada üha väiksemaid logereid ja satelliitsaatjaid,
mida saab kasutada üha väiksematel lindudel.
kolme kilomeetri kaugusele. Laeva
viu kaugeim asukohapunkt oli tervelt
9,8 km kaugusel pesast, kuid selles
paigas viibis ta varakevadel, 5. märtsil, seega oli tegemist vahetult saabumisjärgse või suisa saabumisaegse
asukohaga, mida ei tasu arvestada viu
pesitsusaegse liikumisena. Kauguselt
teine punkt oli Laeva viul vaid 2,4 km
pesast.

convex polygon). Sel moel hinnatult hõlmas Aarna viu kodupiirkond
4,7-ruutkilomeetrise ala, Laeva viul
oli peamine tegutsemisala 4,1 km2 ja
Lemmatsi viul 3,2 km2.
Ei tohi aga unustada, et need pindalad määrati eri lindudel eri hulga
asukohapunktide järgi, mis olid kogutud eri ajavahemike vältel. Et linde
omavahel kõrvutada, tasub Lemmatsi
juulikuist kodupiirkonda võrrelda
teiste lindude sama kuu tulemustega:
Aarnas oli tänavu juulis 106 punkti
alusel kodupiirkonna suurus 2,8 km2
ja Laevas mullu juulis 28 punkti alusel vaid 1,7 km2. Ka punktide erinev
arv ühe kuu jooksul võib tulemust
mõjutada, ent meie meetodi puhul ei
tohiks see mõju olla suur.
Punkte kaardil vaadates võib märgata, et Lemmatsi viu kodupiirkonna
tuumala – ala, kus lind kõige rohkem
liikus – on üsna väike (◊ 1). Küllap
ei olnud viul siin vajadust kuigi laialt
tegutseda ning ega ta ilmselt saanudki seda teha: ühest küljest elutseb kultuurmaastikus pisinärilisi ja väikseid
linde küllaltki palju, aga teisalt on
suur ka liigikaaslastest konkurentide
asustustihedus. Samas suurendasid
Lemmatsi viu kodupiirkonda korrapärased pikemad retked, mis kaardile
(◊ 1) ei mahtunud. Kõige ühtlasem oli
kodupiirkonna kasutus Laeva loodusmaastikus.

Herilaseviu kodupiirkond oli suurem kui hiireviuPaindlik hiireviu kasutab saagijahiks
del: meie uuritud
enamikku biotoopidest, mida ümbisaslinnu
koduruses leidub, kuid teatud kõlvikuid
piirkond hõlmas
siiski eelistatakse.
koguni 9,6 km2.
Kaugeimad registreeritud
lennud
Eelnimetatud üksikute lendude
jäid tõenäolisest pesapaigast (pesa jäi
kaugus ei näita siiski viude põhileidmata) vaid nelja-viie kilomeetri
list tegutsemisraadiust. Nii jätsime
kaugusele, kuid erinevalt hiireviudest
kodupiirkonna suurust mõõtes anategi ta sääraseid mitmekilomeetrisi
lüüsist välja kümnendiku ulatuses
saagilende sageli ning kokkuvõttes oli
kaugemaid, juhuslikke lende näitaka tema kodupiirkonna kasutus üsna
vaid punkte.
ühtlane.
Järelejäänud 90% asukohapunktide
Ühe linnu puhul ei saa muidugi
alusel määrasime viude kodupiirkonteha kaugeleulatuvaid järeldusi, ent
na suuruse, joonestades minimaalhuvitaval kombel saadi peaaegu täpse kumera hulknurga (ingl minimum
selt samasugused andmed näiteks
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Hiireviud pidasid jahti väga mitmesugustes elupaikades. See selgus
nii kõiki asukohti analüüsides kui ka
ainult otseselt võrreldavate juulikuiste punktide järgi (◊ 2) – mõlemal juhul
jõudsime üsna samale järeldusele.
Enne elupaigaanalüüse kaardistasime maastiku kahe kilomeetri raadiuses ümber pesa, suurema kodupiirkonnaga herilaseviul aga kolme
kilomeetri raadiuses. Sellel alal leiduvad biotoobid saime teada Eesti põhikaardilt ja ortofotodelt. Kõlvikud, st
majanduslikus kasutuses oleva maa,
kontrollisime üle oma silmaga ja täpsustasime, mis põllukultuuri seal
kasvatatakse, või kas tegu on hoopis rohumaaga. Kuni kümne meetri
kaugusel avamaast metsa piiril olevad asukohapunktid arvestasime avamaastiku hulka, kuna tõenäoliselt
varitsevad viud metsaservas istudes
just avatud maal liikuvat saaki.
Enamik viude asukohapunkte paiknes sellegipoolest metsas. See on ootuspärane, sest mets pakub kullidele varjulist ööbimis- ja puhkepaika. Laeva ja
Aarna viud veetsid metsas lausa üllatavalt palju aega, seega oli mets neile tähtis saagiala. Metsades varitsetakse näiteks häilude, sihtide ja kraavide ääres,
majandusmetsades ka lageraiesmikel
(need arvestasime metsa hulka), kuid
päris palju päevaseid asukohapunkte
paiknes ka ühtlases puistus.
Viude saagijahialana mängivad
enamasti põhirolli siiski avamaabiotoobid. Kindlasti ei kasutata ka neid
päris juhuslikult, vaid eelistatakse
metsaservale lähemaid alasid.
Laeva viul olid metsa kõrval valida
vaid eri tüüpi sood. Lähimad niidetavad rohumaad jäid tema pesast üle
kahe kilomeetri kaugusele, kuid meie
vähesed andmed ei näidanud lende
nendele niitudele. Küllap kaugete niitude närilised siiski peibutavad Laeva
viud, aga seal lähedal pesitsevad juba
teised hiireviupaarid, kes konkurente
kindlasti eemale tõrjuvad.
Lemmatsi viu seevastu kasutas
jahiks üpris palju rohumaid, sealhulgas küllaltki sageli majandamata ja
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ühe Põhja-Saksamaa isase herilaseviu kodupiirkonna suuruse kohta [1].
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◊ 2. Biotoopide jaotus maastikus kahe kilomeetri raadiuses uuritavate viude pesade ümber ning võrdluseks aeg, mille viud veetsid juulikuus eri biotoopides
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◊ 3. Aarna hiireviu elupaigakasutuse muutused pesitsusperioodi jooksul

võsastuvaid rohumaid.
Aarna viu Villu otsis saaki mitmesugustel põllumajanduskõlvikutel:
majandatavatel kultuurniitudel, rapsija viljapõldudel. Tema käigud muutusid pesitsusperioodi jooksul. Kevadel
otsis Villu üsna sageli kahepaikseid
veekogude kallastelt ja sooservadest,
juunis suurenes pärast niitmist rohumaade osatähtsus, põlde kasutas Villu
pigem kevadel ja sügisel. Rapsipõldude
kõrval oli tal mullu sügisel võimalus
tegutseda koristatud teraviljapõldudel,
tänavu aga oapõldudel (◊ 3).
Elupaigakasutuse jaotus ei näita
otseselt linnu tegelikke meelispaiku. Et tundma õppida lindude elu
paigavalikut, st teha kindlaks, milliseid biotoope eelistatakse või välditakse, tuleb võrrelda lindude asukohti
sellega, kui palju üht või teist biotoopi
uuritud piirkonnas üldse leidub (◊ 2).
Näiteks Aarna viu pidas südasuvel
parimaks saagialaks rohumaid: just
seal leidus asukohapunkte rohkem,
kui võiks eeldada rohumaade üldise
hulga järgi alal. Lemmatsi viul säärast
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okt

eelistust ei ilmnenud, küllap seetõttu,
et tema kodupiirkonnas on rohumaid
külluses.
Teisalt vältisid mõlemad kultuurmaastikuviud suvel rapsi- ja viljapõlde: neid leidus maastikus tunduvalt
rohkem, kui viud kasutasid. Sügiseti
käis Aarna viu koristatud põldudel
siiski meelsasti. Laeva viu kasutas aga
soid vähem, kui võiks oletada soode
osakaalu järgi maastikus.
Herilaseviu on eeskätt metsaliik.
Seda väidet kinnitas ka meie uuritud
isaslind, kes viibis metsas või selle
kohal üle kolmveerandi oma ajast.
Silmatorkavalt palju leidus asukohapunkte ojade ja kraavide lähedal.
Vahest otsis ta sealt konni, keda herilaseviud püüavad siis, kui kiletiivalisi napib. Võib-olla seetõttu istus ta
sageli ka Emajõe-äärsete lamminiitude servades. Silma torkas kultuurmaastiku kõlvikute vältimine.
Keda viud oma eri elupaikades
tabavad? Hiireviude toitumisest
saab üsna hea ülevaate, kui panna
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Aasta lind

Rajakaamera on tabanud hetke, mil Aarna hiireviu Villu on oma pojale muti toonud
pesi kontrollides kirja poegadele toodud saakloomad ning uurida pessa
kogutud räppetompe ja saagijäänuseid. Nii võib pesadest leida näiteks
pisiimetajate luid, linnusulgi, maosoomuseid ja konnanahku.
Ühest viupesast õnnestub tavaliselt määrata üsna vähe saakloomi,
kuid ettekujutuse uuritavate paaride toitumisharjumustest siiski saab.
Laeva viu mullusest pesast määrasime rabakonna, rästiku, laulurästa ja
mets-karihiire, aasta varem oli tema
saagis näiteks ka vainu- ning hoburästas, uruhiir ja mügri. Lemmatsi
viu pesas olid tänavu kärnkonna,
nurmkana, kiuru, kuldnoka, kahe
muti ja kolme uruhiire jäänused,
Aarna viu menüüs aga kolm kärnkonna, metskurvits, mets-karihiir,
leethiir, uruhiir, juttselg-hiir ning
rott või mügri.
Villu pesas uurisime toitumist
ka teiste meetoditega, mida oleme
varem rakendanud kotkastel: pessa
toodud saakloomad püüdsime kindlaks teha lähedusse paigaldatud automaatselt pildistava rajakaameraga.
Kahjuks ei saanud kaamerat paigutada piisavalt lähedale, et määrata kõiki
saakobjekte, sest see oleks võinud
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ma arvukuse. Meie
saatjalinnud näitasid, et paindlik hiireviu kasutab saagijahiks enamikku
biotoopidest, mida
ümbruses leidub, kuid teatud kõlvikuid siiski eelistatakse. Näiteks rohumaade rohkusest peavad meie hiireviud kindlasti samavõrd lugu kui
herilaseviu metsarikkusest.

Hiireviude toitumisest saab üsna hea
ülevaate, kui panna pesi kontrollides
kirja poegadele toodud saakloomad.
linde häirida. Juuni ja juuli jooksul
kogusime kaamera kaudu nimekirja
siiski 39 saaklooma, sh neli raba- või
rohukonna, üks kärnkonn, üks madu
(tõenäoliselt rästik), viis lindu, kuusteist mutti ja kaksteist uruhiirt või
muud sarnast pisinärilist.
Hiireviud pesitsevad edukalt igat
tüüpi maastikus: kõik meie uuritud
isendid, nii kultuur- kui ka loodusmaastikus, suutsid kahe uuringuaasta jooksul järeltulijaid üles kasvatada. Lemmatsis sirgus nii mullu kui ka
tänavu üks poeg, Aarnas olid eelmisel
aastal pojad, aga nende täpne arv jäi
teadmata, tänavu kasvatati üles üks
poeg. Laeva viul oli mullu kaks poega,
sel aastal jättis ta pesitsuse vahele.
Niisiis suudavad hiireviud erisugustes elupaikades hästi hakkama
saada ja piisavalt toitu leida. See ongi
lubanud liigil levida laialt nii looduskui ka kultuurmaastikus ning saavutada meie röövlindude seas suuri-

1. Meyburg, B.-U. u. a. 2010. Zur Biologie
des Wespenbussards (Pernis apivorus): Ergebnisse der SatellitenTelemetrie 7. Internationales Symposium
„Populationsökologie von Greifvogel- und
Eulenarten“. Halberstadt, 21.–24.10.2010.
www.raptor-research.de.
Loe veel:
• Väli, Ülo 2015. Hiireviu – viiuldaja taevavõlvil. – Eesti Loodus 66 (3): 136–141.
• Vainu, Olavi; Väli, Ülo 2015. Herilaseviu – eriline suvitaja – Eesti Loodus 66 (5): 295–299.

Ülo Väli (1974) on 2015. aasta linnu projekti ja Eesti ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma juht; töötab Eesti maaülikoolis vanemteadurina.
Gunnar Sein (1975) töötab keskkonnaametis maahoolduse spetsialistina.
Arne Laansalu (1974) on röövlinnutöörühma liige.
Urmas Sellis (1963) on üks viuaasta
vedajatest.
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EL küsib

Atko Heinsalu, Tallinna
tehnikaülikooli (TTÜ) geoloogia instituudi direktor
ktoobris avas
Pärnumaal Särghaual uksed uus
puursüdamike hoiu ja uurimise keskus. Särghaua keskuses on tallel üle
5000 kasti, ühtekokku 22 km maapõue
läbilõikeid enam kui 400 puuraugust
Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt;
ühtlasi arvukad kastides hoitavad
maavara-, kivimi-, sette- ja kivistiseproovid. Särghaua hiljuti valminud
hoidlas on leidnud püsiva koha teadusele olulised tugiläbilõiked.
Kivimikollektsioonid ja eriti puursüdamikud on maateadlastele hindamatu uurimismaterjal, mida peale
Eesti geoloogide ning üliõpilaste käivad Särghaual kasutamas ka välismaa teadlased. Igal aastal ilmub Eesti
geoloogilistele säilikutele tuginedes

O

Foto: Gennadi Baranov

Kui oluline on Särghaua uus puursüdamike hoidla?
kümneid teadusartikleid, sealhulgas
teaduse tippajakirjades. Uue taristu
rajamisega Särghaual on kõik TTÜ
kivimikogud optimaalselt hoiule pandud, loodud on võimalused kasutada puursüdamike arhiivi aasta ringi
ning suutlikkus võtta püsitalletamiseks vastu ka partnerite kogutud geoloogilist materjali.
Särghaua keskus on osa Eesti teadustaristu teekaardist „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)“, mille raames ehitatakse ülikoolide ja riigiasutuste koostöös välja Eesti kollektsioonihoidlate
võrgustik ning ühised infosüsteemid.
TTÜ eestvõttel välja töötatud geokogude infosüsteem SARV (http://geokogud.info) avab veebipõhiste kasutajaliideste kaudu Särghaua maapõuearhiivi
ja sellega seotud andmestiku kõigile
geoloogidele ja loodushuvilistele.
Kõik puursüdamikud Särghaua

hoidlates on nüüdseks korrastatud, markeeritud ja fotografeeritud.
QR-koodidega etiketid ning kiire
internetiühendus võimaldavad kasutajatel kastide sisuga tutvuda juba enne
nende avamist. Särghaua geokogude
uurimine ei aita paremini lahti mõtestada mitte ainult Eesti, vaid kogu meie
planeedi sadade miljonite aastate pikkuse elustiku mitmekesisuse, kliimaja keskkonnamuutuste arengut.
Särghaua hoidla tööd toetab
2014. a tegevust alustanud maateaduste õppekeskus, mis pakub keskkonnaharidust eluta looduse kohta;
kasutada saab õppeklasse, loengusaali ning majutus- ja olmeruume. Seega
on auväärse ajalooga Särghaua põlistalu kohale 42 aastat tagasi rajatud
geoloogide välibaasist saanud kõigile
teadlastele ja loodushuvilistele avatud
polüfunktsionaalne õppe- ja teaduskeskus (http://sarghaua.info).

Tõnis Korts
Eesti jahimeeste seltsi
(EJS) tegevjuht

K

Foto: Tõnis Korts

Kuidas edeneb metssigade küttimine?
e s k k o n naameti (KKA)
peadirektori käskkirjaga on jahimeestele pandud kohustus küttida tänavusel jahiaastal 29 608 metssiga. Jahiseaduse
kohaselt kestab jahiaasta 1. märtsist järgmise aasta veebruari viimase
päevani. Sigade Aafrika katku (SAK)
tõttu on jahikoertega jahti metssigadele pikendatud kuu aja võrra,
31. märtsini.
Viimasel kolmel aastal küttisid
jahimehed vastavalt 24 080, 20 885
ja 24 909 metssiga. KKA on seadnud sihi saavutada arvukus 1,5 isendit 1000 ha kohta. Esimeses etapis
tahetakse jõuda viielt isendilt kolme
isendini 1000 ha kohta.
Praeguse jahiaasta kohustuslik küttimismaht on küllaltki suur.
Paljud piirkonnad on arvanud, et
neil ei ole võimalik sellist kogust

metssigu küttida, sest katk on juba
oma osa võtnud.
KKA peadirektori käskkirjas on
sanktsioonina ette nähtud võimalus võtta jahimeestelt ära jahipiirkonna kasutusõiguse luba,
kui kohustuslikku küttimismahtu ei täideta. See tekitas jahimeestes ärevust. EJS on kohtunud
ja suhelnud sel teemal KKAga ja
vahendanud jahimeestele käskkirja
eesmärke. Samuti on saadud kinnitust selle kohta, et ei ole püstitatud eesmärki jahimaad ära võtta.
Ükski selts, kes aktiivselt metssigade arvukust vähendab, ei pea
sanktsioone kartma.
Kõige suurem eesmärk on
vähendada metssigade arvukust, et
ka katk taanduks. Rõhk on pandud emiste küttimisele, sest siis
on arvukuse kahandamine efektiivne. See on vastupidine tavaolukorrale, kui põhikarja emiseid hoiti.
Kujunenud eriolukord on jahimehed ja nende eetilised tõekspidamised proovile pannud.
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Arvestades seda, et katk on lõunapoolseid piirkondasid tublisti räsinud, ja seda, et valdavalt peetakse metsseajahti lumeoludes, hindab EJS senise metsseajahi päris
heaks. Mitmed piirkonnad, näiteks
Tartumaa, suurendasid metssigade
küttimist juba eelmisel hooajal.
1. oktoobri seisuga on kütitud 11 849 metssiga, peale selle on
hukkunud ja leitud 535 metssiga.
Euroopa Liidu toiduohutusameti (EFSA) hinnangul leitakse umbes
10% hukkunud metssigadest, nii et
tegelik hukkunute arv võib olla suurusjärgus 5000–6000. Metsast leitud hukkunud metssead ja nende
jäänused matavad jahimehed maha.
Selleks on EJS-l sõlmitud leping
veterinaar- ja toiduametiga (VTA).
Metssigade jahti ja küttimismahte
jälgib ka KKA. Jahimehed esitavad
küttimisandmed ja VTA annab ülevaate hukkunud loomadest. Kõige
olulisem on eri institutsioonide tihe
koostöö ja teabevahetus. Ainult ühiselt saame katkule vastu.
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Võõrliigid

Hiiumaal Suuremõisa pargis on euroopa nulg isekülvi teel levinud juba sadakond aastat. 2013. aasta foto

Euroopa nulg

ja nulumetsad Eestis
19. sajandil Euroopas laialt levinud võõrpuude introduktsiooni ja kasvatamisega oldi hõivatud ka Eesti- ja Liivimaa
kubermangus. Pargindus- ja võõrliikide kasvatamise
ideed olid neile aladele levinud Saksamaalt ja Venemaalt.
Eestimaal suheldi rohkem Peterburiga, Liivimaal saadi istikuid ja teavet ennekõike Riiast. Võtame vaatluse alla euroopa nulu (Abies alba) introduktsiooni ja praeguse leviku.
Heldur Sander, Kristiina Hellström,
Leo Filippov
Euroopa nulu loodusliku areaali
keskmes on Alpid. Levikuala ulatub
põhjas Lõuna-Saksamaale ja LõunaPoolasse, hõlmates Šveitsi ja Austria,
ning laiub osaareaalidena idas Ukraina
Karpaatidesse. Idapoolne areaaliharu
kulgeb kagusse Rumeeniasse, käänates
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seal kaarega taas läände. Levila lõunapoolne osa võtab enda alla PõhjaItaalia, Sloveenia ja Horvaatia ja paiguti Apenniini poolsaare, ulatudes kagus
Balkani poolsaareni. Suurim osaareaal
paikneb edelas Püreneedes.
Euroopa nulg eelistab sademeterikast sooja suve ja mõõdukalt
külma ning suure õhuniiskusega
talve. Sobivaks peetakse liivsavikaid,

jahedaid, niiskeid ja viljakaid muldi.
Tundlikuna õhusaaste ja ilmamuutuste, eelkõige hilis- ja varakülmade
suhtes, on ta hea keskkonnaindikaator. Nulgude juurestik ulatub sügavale ning koosneb sammasjuurest ja
kolmest-neljast tugevast külgjuurest.
Looduses kasvab euroopa nulg
puhtpuistuna või koos hariliku pöögi,
hariliku kuuse jt liikidega ning talub
väga hästi varju. Vanim, 411-aastane euroopa nulg kasvab Saksamaal,
kust on pärit ka kõrgeimad puud
(h = 68 m). Inglismaal, kuhu see liik
on sisse viidud, on teada 45 ja 50
meetri kõrgusi puid.
Alpides kasvab euroopa nulg
1200–1700 m kõrgusel, sobivamaks
peetakse 400–1500 m. Viini-lähedastes
metsades on mäekülgede niiskemad
alumised nõlvad sageli kaetud nulupuistutega, aga kõrgemal on levinud pöögimetsad. Apenniinides laiuvad nulu kasvukohad põhjanõlval 300–1400 m ja
lõunanõlvadel 600–1800 m kõrgusel, Karpaatides ja Balkani mäestikes aga 800–1300 (1500) m ja
Tatrates 400–1300 m kõrgusel.
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Euroopa nulu introduktsioon
Eestisse ja levik. Eestisse jõudis
euroopa ehk valge nulg 19. sajandi esimesel poolel. On teada, et ta kasvas
1845. aastal Tartu ülikooli (TÜ) botaanikaaias. Aednik Heinrich August
Dietrichi 1865. aasta andmetel kasvas euroopa nulg Tallinnas tema aias
ja bastionidel ning Haimre, Jädivere,
Kukruse ja Vana-Vigala mõisas [2].
Hiljem on mainitud, et sageli ei
õnnestu seda liiki nulge istutada, kuid
neid kasvas Tartus Oswalt Schmidti
aias ja TÜ botaanikaaias [5]. Seniste
andmete põhjal hakati euroopa nulgu
rohkem kasvatama 19. sajandi teisel
poolel. 1887. aastal leidus neid nulge
Heimtali, Karksi, Piirsalu ja Polli
mõisas, Pilistvere kirikumõisas ja
Hiiumaal. Hiiumaal oli ühele nõmmele istutatud kuni 500 taime [13]. Seda
liiki nulge kasvatati veel Kaarepere,
Luua, Sangaste, Uue-Kariste, VanaVigala ja Kastre mõisas ning kohati ka
nende parkides. Karksi mõisa külvati aastail 1871–1891 metsa koos teiste liikidega 50 naela (20 kg) euroopa
nulu seemet ja istutati 15 015 nulutaime [11].
Võttes kokku senised andmed, ilmneb, et 1865–1940 leidus euroopa
nulgu 87 paigas (sh kolm Tallinnas).
Kümne metskonna puukoolis kas-

Euroopa nulu levikukaart
Allikas: Peedu Saar

Noores eas on euroopa nulu kasv
aeglane. Kõrguskasv saavutab haripunkti 40. aastatel ja püsib kaua aega
üsna kiirena. Viljakandvus algab
kõnealusel nulul avamaastiku täisvalguses 25–35-aastaselt, puistus
60–70-aastaselt. Häid seemneaastaid tuleb looduses ette kolme kuni
kaheksa aasta tagant. Heal üksikpuul
võib olla 150–200 käbi ja igas käbis
250–300 seemet. Nulu seemnete idanevust peetakse halvaks (30–70%).
Euroopa nulg on mäestikuliigina ja osaareaalide tõttu küllaltki varieeruv, koore ja käbide järgi
on eristatud hulk vorme ning kliima- jt tüüpe. Populatsioonide niiskusvajaduses, põuakindluses ja varju
taluvuses on märkimisväärsed erinevused. Seetõttu on nulul eristatud
Püreneede, Apenniinide, Alpide ja
Balkani ökotüübi rühmad [1, 6, 7, 9].

Leiukohtade arv maakonnas (n=144)
26–32
18–25
10–17
2–9

leiuandmed aastatest 1865–1940
leiuandmed aastatest 1953–2014
leiuandmed mõlemast ülalmainitud perioodist
puud on andnud looduslikku järelkasvu või looduslik järelkasv olemas (n=30)

Euroopa nulu levik Eestis

Looduses kasvab euroopa nulg puhtpuistuna või koos hariliku pöögi,
hariliku kuuse jt liikidega ning talub
väga hästi varju.

levikult 11. kohal.
Kõige esmalt kasvatati seda liiki
nulge Riias kuulsas
Johann Hermann
Zigra
puukoolis
1817. aastal [8].

vatati 1939. a ligi 800 istikut, kõige
rohkem Roela puukoolis, nimelt 280.
Aastail 1953–2014 on euroopa nulgu
registreeritud 94 paigas, sh kolm kohta
Järvseljal ja kolm Luual. Lätis (LõunaLiivimaal) on euroopa nulg kasvanud
150 paigas (inventeeriti 1971–1990),
toona oli ta võõrokaspuude hulgas

Euroopa nulu külmakindlusest
Eestis. Oma võimelt taluda madalaid temperatuure on euroopa nulg
Euroopas arvatud meist jahedamasse,
s.o neljandasse külmavööndisse, seega
peaks ta taluma kuni –34,4 kraadini
ulatuvat külma. Kuna Eesti asub soojemas piirkonnas, nimelt kuuendas (lää-
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pakase tõttu, kuid Pollis kuivasid kõik
puud ning Räpinas hukkus täielikult
kümme 50-aastast puud. Toomal
külmusid ainult 1939. aasta kasvud
ning Roela puukoolis hävisid pooled euroopa nulud. Huku peapõhjuseks peeti 1939/1940. aastale eelnenud põuast suve [14].
1978/1979. aasta karmi talve tagajärjel sai mandri ida- ja keskosas
hukka enamik euroopa nulge ning
Järvseljal hävis 12 umbes 50-aastast
puud, kes olid varem kahjustada saanud; nende kõrgus oli 12–15 m [6, 7].
Ilmneb, et euroopa nulule ei ole
mandrikliima sobilik: teatud ajavahemike järel korduvate karmide talvede tõttu saavad puud kannatada
või isegi hukkuvad. Üksikud isendid,
kelle arengut mõjutavad kasvukohad
ja geneetilised iseärasused, võivad
vastu pidada isegi üle saja aasta.
Vanemad ja suuremad nulud Eestis
läbi aegade. Aastatel 1920–2014
on registreeritud mitu suurt euroopa nulgu. 1920–1940 tehti kindlaks
50–60-aastasi, aga praegusel ajal leidub üle saja aasta vanuseid puid. Enim
kasvab vanu ja suuri nulge Hiiumaal:
Vana euroopa nulg Vana-Vigala mõisapargis. Harald Schultzi foto 1926. aastast;
Leluseljal, Putkastes, Suuremõisas ja
Eduard Viirok on 1928. aasta kirjutises pidanud seda puud palsamnuluks
Vaemlas. Hiiu-Suuremõisa metsapargis oli 2013. aastal
kümne jämedama
neosa) ja viiendas vööndis [3], on see
puu rinnasümberliik meil üldjuhul küllaltki külmakin- 1978.–1979. aasta karmi talve tagamõõt (edaspidi ü)
del. Botaanik Johannes Klinge hinnan- järjel sai mandri ida- ja keskosas
305–376 cm (keskgul on euroopa nulg üsna külmakin- hukka enamik euroopa nulge.
mine 336 cm) [4];
del, ehkki noored isendid ja kasvukoht
suurima puu kõrvajavad kaitset [5]. Ent tegelik olukord
gus (edaspidi k) oli
on mõneti teine.
Euroopa nulu okkad ja viimase olud olid 1928/1929., 1939/1940., Hendrik Relve andmeil 2000. a 36 m
aasta võrsed külmuvad mõnikord 1941/1942., 1955/1956., 1965/1966. ja ühel mahakukkunud puul 33–34 m
ka tavapärastel talvedel, kuid karmi- ja 1978/1979. a talvel. Pakane põh- (2015). Seega pole õigus olnud botaadel talvedel võivad suured viljakand- justas üsna tugevaid külmakahjustu- nik Johannes Klingel [5], kelle andmevad puud tugevate kahjustuste tõttu si, sageli pidasid vastu vaid lume alla tel ei suuda euroopa nulud meil kashukkuda [12]. Ühe seisukoha järgi mattunud võrsete okkad ja pungad. vada nii suureks kui oma põhiareaalis.
on talved, kus jaanuari ja veebruari 1939/1940., 1941/1942. a talvel hukkeskmine temperatuur langeb kuni kusid Karksi, Polli-Lilli ja Õisu met- Euroopa nulg metsistub Eestis
16 miinuskraadini, nagu 1870/1871., sandike suured puud ning Olustvere sageli ja annab ka järelkasvu. 1950.
1887/1888., 1916/1917. aastal, kõik pargis umbes 40-aastased puud [6, ja 1960. aastatel andis euroopa nulg
ohtlikud võõrliikidele ja isegi kodu- 7, 9, 12]. Tihemetsas hävis üle saja isekülvi, mis oli kohati üsna rikmaistele puudele [22].
puu, kelle vanus oli 30–100 aastat. kalik. Liivaku (Viljandimaa) ning
Karmil talvel, kui tempera
tuur Õisu pargis jäi kasvama 85% euroopa Riidaja ja Lõve, Hummuli (Valgamaa),
langeb alla –35 ºC, pruunistuvad nulgudest, neist 15% hakkas kevadel Linnamäe (Võrumaa) jt parkides leiviimase aasta okkad täiesti, tempe arenema, kuid hukkus suve jooksul. dus ainult järelkasvu, emapuud polratuuril –40 ºC ka pungad. Sellised Kehtnas kannatasid euroopa nulud nud säilinud [12].
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Foto: Roger Culos / Wikimedia

Foto: Mati Laane

Euroopa nulu tunnused
Võra: noortel puudel koonusjas,
vanadel tipust ümardunud.
Koor: noorelt helehall, sile ja
vaigumuhkudega, 50–60-aastaselt lõheneb ja tumeneb.
Võrsed: hallikaspruunid ja peenkarvased.
Pungad: munajad, vaiguta või nõrgalt
vaigused, kuni 5 mm pikkused.
Okkad: hoiavad valguse käes kasvanult püsti, varjulistes oludes
ühes tasapinnas, 1,2–3,5 cm
pikad, 1,8–2,5 mm laiad, pealt
läikivtumerohelised. Okaste alumised õhulõheribad on täisvalguse okstel hõbevalged, varjuokstel kahvatuvalged.

Mõntu pargi nulg. Puu juures seisab
aednik Raimond Kardin
Järelkasvu on andnud Saaremaal
Kuusnõmme euroopa nulud ja kaua
aega Mõntu pargis kasvav emapuu,
2014. a leidus 13 puud (k = u 20 m),
peale selle noored seemikud. Hiiumaal
Vaemla pargis leidub palju eri vanuses järelkasvu (ü = max 126 cm,
2014), ka noorte seemikutena, samuti
Leluseljal. Suuremõisas Hiiumaal on
euroopa nulg invasiivne, moodustades puhtpuistu ja laiendades kasvukohti. Seega, Eestis on euroopa nulg
kohati naturaliseerunud; loodusliku
järelkasvuna leidub ilmselt juba kolmanda põlvkonna puid.
Kuusnõmme euroopa nulud. Sealsetes metsakvartalites 159 ja 160 kasvas 1983. aastal umbes 30 puud, need
viljusid hulgaliselt ja andsid rohkesti looduslikku uuendust. Sealne nn
ameerika mets rajati metsataimlana
1925. aastal; üldse on võõrokaspuid
istutatud mitmes järgus.
2015. aastal suvel leidus nulge
koos järelkasvuga umbes 30 × 40 m²
suurusel alal (kvartal KH563, eraldis 1), suuremad isendid kasvasid
hajusalt rühmana, kolm nulgu veel
15–20 m eemal. Elujõulisi vanu
puid oli 13, neist 4 jalamilt kaheharulised. Nulgude elusvõrad hõlmasid tüvest 50–60%, ladvad olid
kasvus kinni jäänud ja võrad kippusid laienema. Tüvede laasumine oli

rahuldav, kuivanud oksad ja oksatüükad algasid kahe-kolme meetri pealt.
Puude ümbermõõt oli 132–141 cm,
suurima kõrgus aga 20 m. Nulg moodustas ülarinde, alusmetsas (k = 5 m)
olid levinud sarapuu, pärn, kuslapuu, lodjapuu jt.
Nulgudel võis märgata erivanuselist
ebaühtlast looduslikku uuendust, hinnatud 30 puul eristus neli kõrgusastet,
neist neljal oli kõrgust 9–12 m, üheksal 3–6 m, kolmeteistkümnel 1–2 m
ja neli nulgu olid alla ühemeetrised.
Uuendust oli tunduvalt rohkem emapuudest idakaares 15–20 m kaugusel, kaugeim iseuuenenud nulg paiknes emapuudest umbes 40 m eemal.
Emapuude läheduses leidus kohati
samblarindes ühe-kahe aasta vanust
nulu-uuendust, nii üksikult kui ka väikeste kogumitena. Järelkasvu piiravad
seal taimede konkurents, ulukikahjustused ja valgusolud.
Hiiu–Suuremõisa euroopa nulud.
Suuremõisa pargil on ligi 400-aastane ajalugu. See muinsus- ja looduskaitsealune territoorium võtab praegu enda alla üle 40 ha. Sellest poole
hõlmab Suuremõisa jõe ääres paiknev nn metsapark, kuhu nulud istutati 1880. aastatel. Tollane Suuremõisa
metsaülem Karl (Carl) Ahrens
(1855–1938) katsetas paljude võõrpuuliikidega ja hakkas jõeäärseid lii-
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Euroopa nulu käbi ja seemned
Käbid: silinderjad, pikkus
10–18 cm ja läbimõõt 2–5 cm.
Seemned: 7–13 mm pikad, piklik-kolmnurksed, helepruunid, läikivad ja vaigukäikudega.
Seemnetiib on seemnest kaks
korda pikem [7: 137].

Karl Ahrens (1855–1938), HiiuSuuremõisa metsaülem, kes istutas
mõisa metsadesse ja Suuremõisa parki
euroopa nulgu ja teisi võõrokaspuuliike

vaseid karjamaid kujundama männija tamme-kultuurpuistuteks.
Nüüdsel ajal on Suuremõisa park
tähelepanuväärne seetõttu, et 2013. a
inventeerimise põhjal kasvavad siin
Eesti kõige suuremad euroopa nulud,
kes on aegade jooksul andnud rikkalikult järelkasvu. Välja on kujunenud
nuluenamusega metsakooslus [4].
Vanad euroopa nulud kasvavad
metsapargis jõe läänekaldal kahe rühmana. Ühte vanade nulgude rühma
kuulub seitse puud, nende keskmine
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Võõrliigid
Suured euroopa nulud läbi aegade
Jrk nr

Asukoht

Aasta

Kõrgus
(m)

1
2

1924?
1924?

15
18

3
4

Polli mõisa metsades, Viljandimaa
Lilli, Polli mõisa metsaülema elupaik,
Viljandimaa
Karksi mõisa metsades, Viljandimaa
Aaspere mõisapark, Lääne-Virumaa

1924?
1930

22

5

Viimsi park, Harjumaa

1930

6

1934

9
10

Voltveti (Tihemetsa) mõisapark,
Pärnumaa
Heimtali mõisapark, Viljandimaa
Leluselja, kunagine Putkaste mõisa
metsaülema elupaik, Hiiumaa
Saue mõisapark, Harjumaa
Luua mõisapark, Jõgevamaa

11
12
13

Mõntu mõisapark, Saaremaa
Putkaste mõisapark, Hiiumaa
Vaemla mõisapark, Hiiumaa

Joonis: Kristiina Hellström

7
8

aa

erm

Helt

ina
Kä

Suuremõisa
mõis

Salinõmme

nulumets
isekülvi teel
levinud nulud

10 km

Suuremõisa pargi nulumets ning alad,
kuhu euroopa nulg isekülvi teel on levinud. Numbrid tähistavad pargi osi 2014. a
koostatud rekonstrueerimisprojekti järgi
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21

1936?
2015
2015
2014
2014
2014
2014

~ 27
29
28
27,5
~ 25
~ 25
~ 24

Rinnasümbermõõt (cm)
132
110
132
180
152
120
?
144
188
256
183
219
126
132
141
301
287
280
260

ümbermõõt ehk diameeter on 164 cm
ja jämedaima puu rinnasümbermõõt
on 311 cm. Teises rühmas kasvab 17
vana puud, nende keskmine rinnas
ümbermõõt on 295 cm, jämedaimal
puul aga 376 cm. See oli pargi inventeeritud puude hulgas üldse kõige
jämedam ühetüveline puu. Ühe nulu
kõrguseks sai mõõdetud umbes 30 m.
Tervislik seisund tundub neil nulgudel olevat võrdlemisi hea, niivõrd
kui neid tihedas puistus vaadelda
annab, ainult kolme puu seisund on
kehv. Ühe kümmekond aastat tagasi
ümber kukkunud ja maha saetud puu
kännult loeti 105–110 aastarõngast.
Järelikult võivad puud olla umbes 120
aasta vanused, mis klapib metsaülem
Ahrensi tööaastatega Suuremõisas.
Nooremaid nulge kasvab kõige
tihedamalt jõe läänekaldal 1,3 ha suurusel alal 17 vana puu naabruses,
kus moodustub lausa nulumets. Ühe
noorema põlvkonna puu (k = 24,5 m,
ü = 129 cm) vanuseks tuli puurimise
järgi ligi sada aastat. Arvatavasti on
tegemist vanade puude isekülvunud
järglastega, kuna pole tõenäoline, et
Esimese maailmasõja ajal parki puid
istutati. Juurdekasvupuuriga saadud
vanusemäärangute ja kändude põhjal on aastane juurdekasv nulgudel
väga varieeruv, 1–6 mm, keskmiselt
3–4 mm.

Allikas
[11]
[11]
[11]
Eduard Viiroki (1930) andmeil, 2 puud
Eduard Viiroki (1936) andmeil, 2 puud
August Michelsoni (1935) andmeil
Eduard Viiroki (1937) andmeil
Kristiina Hellströmi (2015) andmeil, 2 puud
Jaan Kriisa (2015) andmeil
Vello Kepparti ja Ülle Kääriku (2014) andmeil, 6
suurt puud (ü > 20 m)
Ain Vammuse (2014) andmeil
Kristiina Hellströmi (2014) andmeil
Kristiina Hellströmi (2014) andmeil, 2 puud

Suuremõisas on euroopa nulg levinud mõlemal pool jõge nii metsapargis (kokku umbes 10 ha suurusel alal;
vt skeemi) kui ka väljaspool kaitsealust parki riigimetsas. Seal on teda
tõenäoliselt teadlikult hoitud ja mõnevõrra harvendatud. Nulule on ilmselt
sobinud jõeäärne niiske pinnas ja ka
vanade kaskede, mändide, sangleppade, tammede jt pargipuude pakutav
tuule- ja päikesevari. Isegi sügavas varjus on maapind kaetud nuluseemikutega. Siiski on näha, et liigtihedas puistus jääb nulgude kasv kiduraks ja võra
hõredaks või ühepoolseks.
Isekülvunud nulge on valikuliselt
hoitud ka maastikupargi hooldataval alal, kokku 90 puud, millest valdav osa jääb umbes 1,5 ha suurusele alale vanade nulgude ligidusse jõe
idakaldal. Mõõdetud puude rinnas
ümbermõõt jääb enamasti vahemikku 63–157 cm, jämedaimal puul on
see mõõt 166 cm.
Euroopa nulgu on Eestis kasvatatud vähemalt poolteist sajandit.
Kõigepealt tehti üksikuid katseid neid
puid kasvatada, kuid 19. sajandi teisel
poolel võeti mõisametsades ja -parkides juba ette suuremaid istutustöid. Kinnistus arusaam, et euroopa
nulg kasvab paremini Lääne-Eestis.
Lääne- ja Ida-Eestit ongi meil peetud
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Foto: Kristiina Hellström

eri võõrliikidele sobivateks aladeks,
muu hulgas on läänepoolne osa seotud hariliku jugapuu levikuga [15].
Ilmnes, et Ida-Eestis ei ületa puude
vanus 60–80 aastat. Lääne pool küünib üksikute puude vanus isegi üle
saja aasta. Euroopa nulg on metsistunud kogu Eestis ja andnud sageli
järelkasvu, ent mitmel põhjusel sirguvad need suurteks puudeks väga
harva. Ometi leidub juba teise või
kolmanda põlvkonna noori puid.
Suurimad järelkasvu andvad puud
kasvavad Saaremaal Mõntu pargis, Kuusnõmme metsakvartalites,
Hiiumaal Suuremõisa metsapargis,
Vaemla mõisapargis ja Leluseljal.
Ainulaadsed on Hiiu-Suuremõisa
mõisa maade euroopa nulu puhtpuistu ja segapuistud. Mullastiku ja
Suuremõisa kliima tõttu on looduslikult välja kujunenud uut tüüpi poolkultuurkooslused euroopa nuluga.
Neid kooslusi on kahte laadi: esiteks
need, kus algul istutatud võõrpuud
on lähikonnas levinud looduslikult

Hiiumaal Suuremõisa pargis kasvavad Eesti kõige võimsamad euroopa nulud.
Foto on tehtud 2014. a

vad Suuremõisa võõrpuud nende kasvatamise ajalooga, mida saab käsitada
kultuurinähtusena; samuti seostuvad
need meie pargindus- ja metsanduslooga (omaaegse esteetilise suunana
ja nn liigilise koosseisu rikastamise
mõttes), omanäolise loomastiku (linnustiku) ja mullasEuroopa nulg on metsistunud kogu
tiku, laiemas mõtEestis ja andnud sageli järelkasvu,
tes uuelaadse ökoent mitmel põhjusel sirguvad need
süsteemi kujunemisega.
suurteks puudeks väga harva.
Kesk-Euroopas
on kõige produktiivsem metsaökoja nõnda kujunevad teatud eeldusel süsteem segapuistud hariliku pöögi,
välja võõrliikidest puistud. Teiseks euroopa nulu ja hariliku kuusega [10].
sellised, kus võõrliik on omasoodu Suuremõisa, aga ka Kuusnõmme ja
levinud meie looduslikku metsa ja Mõntu näitel selgub aja jooksul, millikujunenud on segamets, mis pole seks kujunevad kooslused, kui kliima
saavutanud ökoloogilist tasakaa- soojeneb.
lu, vaid areneb edasi. Suuremõisas
peaks neid kooslusi käsitama meie 1. Abies alba. The Gymnosperm Database
www.conifers.org/pi/Abies_alba.php.
oludes erandlikena ja imetlusväärse- 2. Dietrich, Heinrich August 1865.
tena, neid tuleks teaduslikult uuriAlphabetisch Geordnetes Verzeichniß der
Zierbäume und Sträucher Welche in der
da ja hoida ning majandamisvõtetega
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Heldur Sander (1946) on loodusgeograaf, kelle teadushuvi on puittaimede
introduktsioon.
Kristiina Hellström (1964) on doktorikraadiga maastikuarhitekt.
Leo Filippov (1950) on omandanud
kõrgema metsandushariduse, töötanud
12 aastat Sõrve metsaülemana.
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Fotod: Hendrik Relve

Põnevad põlispuud

Mõnuvere kask, mis tüve jämeduse poolest (rinnakõrguselt 407 cm) võinuks võistelda
Eesti jämedaima kasega, hävitati teadmatusest

Vetla kask (rinnasümbermõõt 371 cm)
on Harjumaa jämedaim

Harjumaa jämedaimaid

daadiga juhtunud, et ta selliselt köndistati? Selgust sain Mõnuvere külas
elava Age-Ly Liivaku käest. Kuna
kask kasvas taluhoonetele üsna lähedal, aga oli vana ja pehkinud, kartis
peremees, et puu ohustab hooneid.
järelejäänud tüveköndi üle, et vähe- Seetõttu lasigi ta kase harud igaks
malt tagantjärele teada saada, milline juhuks maha võtta. Peremees oleks
oli olnud arukase tüve ümbermõõt. lasknud saagida maapinna lähedalt,
Tüvi harunes 1,9 m kõrguselt kaheks. kuid sealt oli tüvi nii jäme, et ei jakRinnakõrguselt (1,3 m maapinnast) satud lõigata. Saeti siis sealt, kust
oli ta ümbermõõt 407 cm. Altpoolt saadi. Algul taheti maha lõigata vaid
rinnakõrgust tüvi veidi peenenes: üks haru, kuid kardeti, et järelejääkõige peenema koha pealt (0,9 m nud haru võib ohustada võra tasakaalu. Nõnda saeti maha ka viimane
maapinnast) oli ümbermõõt 382 cm.
elus olev haru.
Kindlasti olnuks
võimalik võra kärAeg-ajalt hävib tuntud põlispuid, aga
pida ka nii, et puu
samas tuleb teateid seni teadmata
saanuks edasi haljendada. Kuid see
puuhiiglaste kohta.
eeldanuks teadmisi ja oskusi. Ja kust
pidi talu omanik,
Tüve ümbermõõdu poolest või- kes siin harva käib, teadma, et tegenuks see puu võistelda Eesti kõige mist võib olla Eesti ühe jämedaijämedamate arukaskedega. Eesti ma kasega? Kõnealune juhtum on
jämedaima, Võrumaal kasvava pelgalt kurb näide selle kohta, mis
Siiriuse kase tüve ümbermõõt rin- mõne põlispuuga võib juhtuda.
nakõrguselt on 410 cm. Siiriuse kask
on vaevu elus. 2010. aastal murdus Harjumaa jämedaim on Vetla
ta kõige elujõulisem haru. Mõned kask, tüve rinnasümbermõõduga
371 cm. Tänavu juulis mõõtsin üle
oksad siiski veel haljendavad.
Mis oli Järvamaal Mõnuvere külas ka Vetla arukase. Puu kasvab Anija
kasvanud Eesti rekordpuu kandi- vallas Vetla külas Vetla jõe ja maan-

kaski ja künnapuid otsimas
Hendrik Relve

A

ndmed rekordpuude kohta
muutuvad võrdlemisi kiiresti. Aeg-ajalt hävib tuntud
põlispuid, aga samas tuleb teateid
seni teadmata puuhiiglaste kohta.
Seekord on kõne all Harjumaa jämedate arukase- ja künnapuueksemplaride leiud.
Arukask, mis võinuks olla Eesti
rekordpuu, hävitati teadmatusest. See puu ei kasvanud küll
Harjumaal, vaid Harjumaa idapiiri lähedal Järvamaal Albu vallas.
Leidsin ta 2011. aastal, kui olin minemas järjekordsele retkele Kakerdaja
rappa. Tavaliselt olen läinud rabasse Harjumaalt Vetla poolelt, ent seekord sai valitud Järvamaa-poolne tee,
Mõnuvere küla kaudu.
Toona polnud mõõtmisvahendeid kaasas, kuid jätsin puu asupaiga meelde. Tänavu juulis jõudsin siia
paika tagasi, seekord koos mõõteriistadega. Suur oli üllatus, kui nägin,
et kõik puuharud olid nelja meetri kõrguselt maha saetud. Mõõtsin
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tee lähedal. Ta asub kõrgel künkal
Vabadussõja mälestussamba juures.
Eesti jämedaimate arukaskede seas
mahub ta vaevu kümne hulka, kuid
on Harjumaal teadaolevalt kõige
jämedam.
Tüve ümbermõõdult võinuks
Harjumaal Vetla kasega enam-vähem
võrdne olla Jürihansu kask, mis kasvas Kose vallas Tuhala külas kunagise Jürihansu talu maal. Leidsin
selle puu kohaliku hea loodusetundja Arne Kivistiku juhatusel ja mõõtsin 2000. aastal tema tüve rinnas
ümbermõõduks 352 cm. Praegu
olnuks see mõõt kindlasti märksa
suurem, kuid ligi kuus aastat tagasi
Jürihansu kask hävis.
Ega Vetla kasegi tervis ole kiita:
tema tüvi on pehkinud ja peaharu murdunud. Ent kohalikud inimesed on kandnud puu eest hoolt.
Murdunud peaharu kohale on tehtud plekist katus, mis ei lase vihmaveel õõnsusesse sadada. Plekk on
värvitud roheliseks ega hakka liialt
silma. Puu kaks allesjäänud haru haljendavad täies elujõus.
Tänavu sain Vetla kase tüve rinnasümbermõõduks 371 cm ja puu
kõrguseks 16 m. 1995. aastal oli rinnasümbermõõt 341 cm. Niisiis on
tüvi 20 aastaga jämenenud 30 cm
võrra.
Harjumaa jämedaima künnapuu
kandidaadi tüve rinnasümbermõõt on 462 cm. Sel sügisel teatas mulle oma talu maadel kasvavatest vägevatest künnapuudest metsamees Ando Eelmaa. Oktoobris käisin
neid puid üle mõõtmas.
Ando Eelmaa talu asub Padise vallas Määra külas Korjuse-Vanapere
talus, mida nimetatakse ka Korjuse
taluks. Kaks kõige jämedamat künnapuud kasvavad otse taluõuel. Kõige
jämedam neist sirgub aitade vahel.
Puu lähedal hakkas silma omalaadne
ehitis: tänavu künnapuu mahakukkunud harust valmistatud käimla. Talu
peremehe sõnul varises haru vanalt
puult möödunud aastal. Oksaharu
oli tohutult jäme ja seest õõnes, nii et
selle osadest sai päris kerge vaevaga
püstitada pilkupüüdva ehitise, mille-

Jämedaimate kaskede ja künnapuude asukohad
sarnast mujal Eestis vist ei leidu.
Korjuse talu jämedaima künnapuu tüve rinnasümbermõõduks
saime 462 cm ja puu kõrguseks 21 m.
Seni teadaolevalt on Harjumaa jämedaim Rae vallas Suursoo külas kasvav
Jõepere künnapuu, mille tüve rinnasümbermõõduks sain 2011. aastal 464 cm. Õigupoolest on Korjuse
künnapuu tüve ümbermõõt niisama suur. Seega väärivad mõlemad
puud Harjumaa jämedaima künnapuu tiitlit.
Jämeduselt järgmine künnapuu
kasvab õuel elumaja ees. Puu seisund on viletsavõitu: võra on madal,
sest latv murdus 1967. aasta sügistormis. Viisteist aastat tagasi murdus üks kõrvalharudest, mille tagajärjel paljastus nii vägev tüveõõnsus,
kuhu mahub vabalt sisse täiskasvanud inimene. Peremees ei karda, et
vana puu võiks ohustada lähikonna
hooneid: puu on juba liiga madalaks jäänud. Selle künnapuu tüve
rinnasümbermõõduks saime 444 cm
ja kõrguseks 11 m.
Viimaks läksime üle vaatama ka
talu jämeduselt kolmandat künnapuud. See asub hoonetest üsna kaugel, pargi ja õunapuuistandiku piiril. Tema tüvi on moodustunud nelja
lähestikku kasvanud peenema tüve
kokkukasvamisel. Tüved lahknevad
ligi kahe meetri kõrgusel. Ilmselt
kasvab tulevikus peatüvega ühte ka
viies, praegu veel eraldi seisev haru.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Korjuse talu kõige jämedama künnapuu tüvi (rinnasümbermõõt 462 cm)
on enam-vähem sama mõõtu kui
Harjumaa jämedaim, Jõepere künnapuu. Puu kõrval on näha ainulaadne
ehitis: künnapuu õõnsast oksaharust
meisterdatud käimla

Sain kokkukasvanud tüve ümbermõõduks rinnakõrguselt 435 cm.
Puu kõrgus on 23 m. Eelmistega
võrreldes nägi see puu välja kõige
elujõulisem. Peremehe arvates võib
just temast saada kord tulevikus talu
kõige vägevam künnapuu.
Hendrik Relve (1948) on põlispuude
uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.
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Enel Sander

24. märts 1953 – 18. oktoober 2015

S

ügisvärvides oktoobrikuu laupäeval lähetati tagasitulekuta teele botaanik-lihhenoloog
Enel Sander (snd Jaanits).
Enel sündis Tartus, kust pere siirdus 1960. aastal elama Kehrasse, sest
Tartu ülikooli ajaloo instituut, kus
ta isa töötas, oli üle viidud Tallinna.
1961. aastal astus Enel Kehra keskkooli esimesse klassi, haridustee jätkus Koplis Tallinna 24. keskkoolis ja
1964. aastast Mustamäel 50. keskkoolis ning alates kuuendast klassist 44. keskkoolis. Selle lõpetas ta
kiitusega 1971. aastal. Samal aastal astus Enel Tartu ülikooli bioloogiat õppima. Ülikooli lõpetas ta cum
laude 1976. aastal. Enela erialaks
sai botaanika, ta keskendus lihhenoloogiale.
Lapsepõlvest pärit kirjandushuvi-

le lisandus ülikoolis õppides osalemine Kaljo Põllu
juhitud kunstikabineti ja Tartu üliõpilaste looduskaitseringi töös. Enelale
oli omane hingeline sügav loodustunnetus. Üliõpilaspõlves armastas ta
vahel õhtuti minna kuhugi metsaveerele, teha seal lõke, istuda üksi kogu
öö lõkke ääres ja mõtiskleda.
Professor Hans Trassi algatusel
pidi Enel kui parim lõpetaja jääma
ülikooli juurde aspirantuuri. Ent abiellumise tõttu viis elutee ta teadustöötajaks Tallinna botaanikaaeda.
Enela teadustööks kujunes lehtpuuliikide samblikefloora koosseisu selgitamine kultuurmaastikes, selle tarbeks uuris ta hulganisti maaparkide
puid. Tänu kolleeg Siiri Liivile kuju-

Läänemaa kalmistud II
Ridala ja Martna kihelkondade ning
Haapsalu linna kalmistud. Koostanud
Lembitu Twerdianski. Kullamaa
kihelkonnamuuseumi toimetised III.
Kullamaa, 2014. 114 lk

panekuid muutuva surma- ja matusekultuuri kohta. Kogumiku lõpetavad
meenutused Läänemaa teoloogidestkultuurikandjatest Eerik Hiisjärvest
ja Arved Paulist nende sajanda sünniaastapäeva puhul. Teost on võimalik osta autori käest (e-post letarang@
gmail.com).

A

rtiklikogumik sisaldab kümme
artiklit nii Läänemaa
kolme
piirkonna kalmistute kui
ka surma- ja matusekultuuri kohta üldisemalt. Marju
Kõivupuu vaatleb lähemalt Eesti
kalmistukultuuri
kujunemislugu
ning Helen Koppa käsitleb Ridala
ja Martna kihelkonna kalmistuid.
Samade kihelkondade muinasaegsetel kalmevormidel ja matmiskombestikul peatub Mati Mandel. Kalev
Jaago annab ülevaate Haapsalu linna
kalmistutest, Lembit Tammsalu surmakultuurist Läänemaal 21. sajandi künnisel – uskumused, teooria ja
praktika. Pille Arnek kirjeldab eestikeelsete hauakirjade kujunemist
ning Kristel Engmann jagab tähele58
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Pärandkultuuri radadel vanal
Läänemaal
Lembitu Twerdianski. Toimetanud Silvi
Tarang. Kullamaa kihelkonnamuuseum,
2015. 248 lk
utori sõnutsi tuleb võtta
r a a m at u t
kui jutustust möödunud aegadest. Teos
annab ülevaate meie
esivanemate igapäevaelust, töödest ja tegemistest, liiklusvõimalustest, laatadest, metsandusest, väiketööstusest, põllu- ja karjapidamisest ning selle kõige jälgedest
nüüdisaja looduses. Jagatakse rohkesti mitmesuguseid pärimuslugusid
ja teadmameeste õpetusi. Praegusaja

A

nes teiseks suunaks samblike bio
indikatsioon. Nende teemadega ongi
seotud tema teaduspublikatsioonid.
Enel on avaldanud ka aimeartikleid,
ta on üks raamatu „Eesti suursamblikud“ (1994) autoreid. Ta osales botaanikaaia loodusharidustöös, korraldades näitusi.
Aastail 1999–2004 oli Enel Sander
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi (tollal zooloogia- ja
botaanikainstituut) doktorant, kuid
1996. aastal alanud ning järjest süvenev haigus ei võimaldanud tööd lõpetada. 2005. aastast jäi Enel koduseks,
ent lepingulise töötajana sisestas ta
andmebaasi Tallinna botaanikaaia ja
Eesti loodusmuuseumi herbaariumide leiuandmeid.
Enelast jäid maha abikaasa, kaks
täiskasvanud last ja tütrepoeg.
Lähedastele ja töökaaslastele jääb ta
meelde alati positiivse, sõbraliku ja
tagasihoidliku inimesena.
Uve Ramst

lugejale muudab teose eriti põnevaks rohke pildimaterjal, huvilisel
aitab teemasse süveneda ka soovitatava kirjanduse loend. Sedagi teost
saab osta ka otse autori käest.
Herbaariumi käsiraamat
Toomas Kukk. Keeletoimetaja Liina
Kivimäe, kujundanud Enno Piir. Hea
Lugu, 2015. 199 lk
a i m e d e
k og u m i s t ,
kuivatamist
ja herbaariumiks
vormistamist tutvustav käsiraamat
annab ettekujutuse
põhilistest töövahenditest ja -võtetest, hoiutaristust ja ka näiteks putukkahjuritest, samuti taimesüstemaatikast ning maailma ja Eesti herbaariumidest. Tutvustatakse ka mitme tuntud Eesti botaaniku ja taimekoguja
elu ja tegevust ning antakse juhiseid,
kuidas taimi määrata. Raamatust
võiks saada abi nii kooliherbaariumi
koostaja kui ka teadusliku taimekogu
koostaja ja omaja.

T

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Laudtee Tudusoo looduskaitsealal

Eestis hakatakse taastama soid

E

estimaa looduse fond (ELF),
Tartu ülikool ja MTÜ Arheo
visioon alustavad viieaastast
koostööd, et taastada ligi 5800 ha kuivendusest kahjustatud soid.
2009.–2012. aastal tehtud ELFi
soode inventuuri andmeil on Eestis
soid 240 000 ha ehk 5,3% kogu Eesti
pindalast, s.o umbes 2,8 korda vähem
kui 1950. aastal. Samas etendavad
sood üliolulist rolli ökosüsteemis,
elurikkuse soodsas käekäigus ning
ka meie kultuuriruumis. Soid taastades ja teavitustööd tehes parandatakse kaitsealuste liikide elutingimusi.
Tehakse ka arheoloogilisi uuringuid,
et leida muistiseid, tagada nende

säilimine ja teavitada üldsust ennemuistsest inimtegevusest sooaladel.
Järgmise aasta jooksul valmivad taastamiskavad; tööd algavad eeldatavasti
2017. aastal.
Plaanitud taastamisalad katavad ligikaudu 5800 ha märgalasid,
sh 3276 ha Natura 2000 elupaiku.
Loodusoludele lähedast veerežiimi
asutakse taastama Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo mahajäetud kaevandusalal, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos, Ohepalu,
Tudusoo ja Sirtsi kaitsealal ning
Lahemaa rahvuspargis Laukasoos.

L

oktoober

E

hkki viinakuus oli ka tuuliseid päevi
ning näiteks Tartus tuli 8. oktoobril
paras rapsakas lumekruupe, jäi
kokkuvõttes kuust leebe, päikeseline ja
põuane mulje. Kohatiste miinuskraadidega
hommikuid tuli ette alates 6. oktoobrist,
rohkem kuu lõpus. Tasapisi muutusid ka
puulehed värviliseks, kuu lõpuks raputas
tuule ja külma koostöö lehestiku tublisti
hõredamaks.
Ilmateenistuse kokkuvõte üllatab kinnitusega, et oktoober oli pikaajalisest keskmisest ligi kraadi külmem (5,9° vs 6,7°), küll
aga tublisti päikeselisem (135 vs 87 tundi)
ja väga palju kuivem: seekordne sajuhulk
11 mm on vaid 15% paljuaastasest keskmisest (74 mm). Õhutemperatuuri maksimum, 17,7°, mõõdeti 2. oktoobril Kundas,
ja miinimum, –8,8°, 29. oktoobril, Valgas.
Suurim ööpäevane sajuhulk, 17 mm,
registreeriti 23. oktoobril Pärnu-Saugas.

ELF/Loodusajakiri
Oktoobri algus: kaskede leherüü on
veel valdavalt roheline

Vereta Jahi võitis
Jarek Jõepera
jänesefoto
oodusfotovõistluse Vereta Jaht
tänavuseks parimaks tabamuseks kuulutati Jarek Jõepera
foto vihmas kihutavast jänesest.
Jõepera on selle tiitli võistluse
18-aastase ajaloo jooksul võitnud ka
varem, 2002. aastal, ning ka siis tõi
tunnustuse jänesefoto. Ta sai auhinnaks võistluse rändkarika ehk sarvilise viikingimütsi ning kingi Overallilt,
tema fotod tunnistati ka kahe eriauhinna vääriliseks.
XVIII Vereta Jaht peeti 22.–24.
mail Põhja-Kõrvemaal Simisalus.
RMK ja Overalli korraldatavast fotojahist võttis osa 41 fotograafi; jahi
saakloom oli tänavu metssiga, kelle
pilte laekus žüriile kümmekond ning

Päikeseline

Foto: Toomas Jüriado

Foto: Marko Vainu / Wikimedia

Kroonika

Jarek Jõepera võidufoto
kaks neist said ka eriauhinna.
Kokku jagati välja tosin eriauhinda.
MTÜ Loodusajakiri auhinnad pälvisid Tõnis Haamer (Eesti Loodus),
Egert Tavita (Eesti Mets), Ingmar
Muusikus (Loodusesõber) ja Hendrik
Relve (Horisont).
Näitust Vereta Jahi parimatest piltidest saab RMK majas
(Toompuiestee 24, Tallinn) vaadata
kuni 11. detsembrini tööpäeviti 9–18.
RMK/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

01.10 Eesti Energia keskkonnapäev.
01.–02.10 Valgamaa seenepäevad Otepääl.
01.–03.10 Tartus peeti EMÜ tippkeskuse
ENVIRON eestvõttel rahvusvaheline konverents „Environmental
Adaptation: from Molecules to the
Planet“.
01., 09., 14., 15. ja 28.10 Keskkonnaameti
loodusõhtud: Pärnus (Riinu Rannap
Pärnumaa kahepaiksetest), Otepääl
(Helle Väärsi seenemaagiast),
Räpinas (Urmas Abel viust), Pärnus
(Triinu Tõrv nahkhiirtest) ja Raplas
(Kaupo Vipp tehnilise tsivilisatsiooni
kollapsist) ning Raplas (Aarne Tuule
viust).
01., 08., 15. ja 29.10 Eesti loodusmuuseumi Öökulli akadeemia loodusõhtud: Vladislav Koržets inimesest
ja loodusest; Peep Männil kiskjate
ja rohusööjate suhetest; Joosep
Matjus kaameraga jahist looduses
ning Vahur Sepp Eesti imetajatest.
02.10 Keskkonnaamet pidas Tallinnas jäätmete liigiti kogumise seminari.
02.10 TÜ meteoroloogiaobservatooriumi
loomise 150. aastapäevale pühen-
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datud vihmajäädvustamisvõistluse
lõpuüritus Tallinnas TA saalis.
03., 03.–04., 11., 17., 18., 24., 25. ja
31.10 Looduse Omnibussi sõidud
Tallinnast: lodjaretkele Emajõe
Suursoosse (ka Tartust ja Tallinnast);
„Vidzeme kuldne sügis“; Lahemaa
mõisaparkidesse ja Käsmu; soomepoiste päevale Muuksi linnamäel
ja Näkiallika tallu; sügisretkele
aurikuga Katharina Naissaarele (ka
Tartust); laevaga Monica Aegna
saarele (ka Tartust); Kuremäele ja
Boroni ürgmetsa ning Karula rahvusparki (ka Tartust).
05., 12., 19. ja 26.10 Loodusõhtud
rahvusraamatukogus: „Kalle
Suuroja 70“; „Jüri Martin 75“; „Minu
Kambodža. Seljakotireis iseendasse“
(Ain Parmas) ning „Yosemite rahvuspark 125“ (Joosep Matjus).
06.10 Lõpetati Vaskjala paisu kalapääsu
projekt.

Miinuskraadihommikud polnud

Mandri-Eestis haruldased
07.10 TÜ loodusmuuseumi sarjas „Õhtu
loodusteadlasega“ rääkis Tuul Sepp
pagulastest loomariigis.
07., 08., 10., 12., 13., 14., 16., 20. ja
28.10 Üritused Tartu loodusmajas:
viuõhtu; Kadri Raudsepa reisimuljed
Tiibetist; meriseahommik kooli
eelikutele; näituse „Uurali rahvaste
looduslikud pühapaigad“ avamine;
kohtumisõhtu ELFi vabatahtlikega
Hispaaniast ja Ungarist; rohelise
tee õhtu „Vabakaubanduse hind“;
„Sanskriti“ sarja esimene kultuuri
õhtu – India ja Nepal; õhtu Hendrik
Relvega ning rohelise tee õhtu
„Igapäevamenüü kohalikust toidust“ (Meeli Seepter).
07.10–06.11 MTÜ Hinokad ja Võro seltsi
VKKF rändnäitus „Savvusann – mi
uma sann“ TÜ raamatukogus.
08.10 Marek Muiste säästva arengu loeng
Tartu regiooni energiaagentuuris.
09.10 Eesti tervishoiumuuseumis avati
muuseumi ja National Geographicu
näitus „Tuleviku toit“.
12.10 Keskkonnaagentuur ja Eesti looduse
uurijate selts tutvustasid Tallinna
ülikoolis loodusvaatluste andmebaasi
hiljuti valminud rakendust.
13.10 Tallinnas peeti Eesti teadus
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Näide kampaania käigus valminud teabematerjali kohta

Mõtle, mida tarbid!

B

alti keskkonnafoorumi (BEF)
juhitud kampaania „Mõtle,
mida tarbid!“ algas 2011. aastal. Selle peasiht oli suunata inimesi eelistama tooteid, mis sisaldavad
vähem ohtlikke aineid.
Uuringus keskenduti mürgistele, püsivatele ja bioakumuleeruvatele ainetele, sest need võivad kahjustada nii keskkonda kui ka inimese tervist. Ennekõike vaadeldi hormoonsüsteemi kahjustavaid aineid: ftalaate, polübroomitud difenüüleetreid ja
perfluoroühendeid. Ftalaate kasutatakse pehmete plasttoodete valmistamisel,
kuid neid lisatakse ka parfüümidesse.
Polübroomitud difenüüleetrid on leegiaeglustid, mida tarvitatakse elektroonikaseadmete, mööbli ja tekstiili tootmi-

sel. Kõrgeid temperatuure taluvaid ning
vett ja rasva hülgavaid perfluoroühendeid kasutatakse muu hulgas toidupakendite paberis, mittenakkuva pinnaga köögitarvikutes (nt Tefloni pannid),
veekindlates tekstiilides, kaablikatetes.
Kampaania raames koostati mitmesuguseid teabematerjale ning korraldati üle saja infopäeva ja seminari; neist võttis osa üle 3700 inimese.
Teave oli mõeldud haridusasutustele
(tulevastele õpetajatele ja ka tegev
õpetajatele), juuksuritele, autohooldusettevõtetele, ehituskauplustele
ning tavatarbijatele. Huvilised saavad
kõigi materjalidega tutvuda võrgupaigas www.thinkbefore.eu.
BEF/Loodusajakiri

Birdwatchil nähti
tavalisest vähem linde

R

ahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel „EuroBirdwatch
2015“ loeti 3.–4. oktoobril
Eestis kokku üle 220 000 linnu 153
liigist. Varasemate aastatega võrreldes on see tulemus tagasihoidlik.
Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ)
sai üle saja vaatlusnimekirja, mille
koostamises oli osalenud ligi nelisada linnusõpra. Enim loendati valgepõsk-laglesid, hanesid, metsvinte,
kiivitajaid ja põhjavinte; kõige sagedamini nähtud liigid olid ülekaalu-

kalt rasvatihane ja hallvares, järgnesid pasknäär, harakas, ronk, musträstas ja hallrästas. Aasta lindudest
viudest loendati taliviusid 10 ja hiireviusid 190.
22. rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel osales 41 riiki Euroopast ja
selle naabrusest. Kaasa lõi ligi 33 000
linnusõpra, kes loendasid üle viie miljoni linnu.
Vt lähemalt www.eoy.ee.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

EOÜ/Loodusajakiri

Koprapaisud tuli eemaldada, sest need takistavad ojas kalade liikumist

Poolsada talgulist
aitas Karulas toonelalinde

K

arula rahvuspargis peeti
9.–11. oktoobril must-toonekure toitumisalade puhastamise talgud, kus osales viiskümmend
vabatahtlikku peamiselt Eestist, aga ka
Hispaaniast, Ungarist ja Saksamaalt.
Talgute käigus puhastati võsast,
prahist ja vanadest koprapaisudest
ligi kahekilomeetrine lõik Saera ojal
ehk Ahelo jõel. Otse talguliste silme
all hakkasid kalad vulisevas ojas lupsu
lööma. Kindlasti rõõmustavad selle
üle Karulas pesitsevad must-toonekured, nende hulgas jälgimise all olev

Eedi, kui ta kevadel oma pesitsus
paika naaseb.
Talgute idee autor ja eestvedaja oli
Urmas Abel, korraldasid Eesti ornitoloogiaühing (EOÜ) ja Kotkaklubi,
toetasid ELF, RMK ja paljud teised.
Talgute jaoks koguti annetusi EOÜ
ja Tartu loodusmaja heategevusliku mälumänguga, Tallinna loomaaia
fotonäitusega jm. Juba on alanud uus
mälumänguhooaeg, kus kogutakse
annetusi ka järgmise aasta talgutele.
EOÜ/Loodusajakiri

Fotovõistluse „Märka mind!“
peaauhinna tõi rebasefoto

T

artumaal Waide motellis võeti 16. oktoobril kokku
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
sihtasutuse traditsioonilise fotovõistluse „Märka mind!“ tänavune saak.
Peaauhind läks Valgamaale:
selle sai Kalmer Lehepuu pildiga „Uudishimulik rebasekutsikas“.
Tavapäraselt peeti arvestust kolmes
vanuserühmas. Kuni 11-aastastest
lastest sai nii esimese kui ka teise
auhinna Geteli Hanni, kolmas oli
Karel Kose. Geteli võitis ka mitu
eriauhinda. 12–16-aastaste noorte
seas jäi esimene preemia välja andmata, teise koha sai Liisa Nurme
ja kolmanda Natalija Golubenko.
Täiskasvanute ehk 17-aastaste ja
vanemate fotograafide esikolmik oli
Janek Lass, Peep Loorits ja Kristoffer
Vaikla. Oma lemmiku said valida
ka internetihääletajad, juba mainitud

VVV sihtasutuse fotovõistluse võidupildi on teinud Kalmer Lehepuu
kolme vanuseklassi võitjad olid vastavalt Maili Karus, Annabel Saksing
ja Eliisa Vellamaa.
Eriauhindade väljapanijate seas oli
ka Loodusajakiri.
Auhinnatud ja esile tõstetud fotosid saab vaadata võrgupaigas www.
vvvs.ee/?1138.
vvvs.ee/Loodusajakiri
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agentuuri ja Tallinna tehnikaülikooli korraldatud konverents
„Liginullenergiahooned täna ja
homme“.
14.10 Keskkonnaagentuur korraldas
Põlvas arutelu Ahja jõe ürgoru ja
uputatud taevaskodade üle.
15.10 Keilast sai esimene KIKi tänavavalgustusprojekti seitsmest linnast, kus
tööd ametlikult lõpetati.
16.10 Rakveres peeti Eesti strateegilisi
maavarasid käsitlenud konverents.
16.10 Mondo maailmahariduskeskuses
Tallinnas tähistati vestlusõhtuga
üleilmset toidupäeva.
17.10 Tartus toimus XI geoloogia sügiskool „195 aastat geoloogiat Eestis“
ja geoloogide kokkutulek.
17. ja 24.10 Kõrvitsapidu ning lume
leopardi nimepanekupidu Tallinna
loomaaias.
17.10 Karksi valla kultuurikeskuses avati
TÜ loodusmuuseumi rändnäitus
„Elav Läänemeri“.
20.10 Tallinna linnuklubi ja Tallinna
loomaaed alustasid heategevusliku
loodusteemalise mälumänguga.
20. ja 25.10 TÜ loodusmuuseumi sügisene koolivaheaja looduspäev ja
väljasõit Võrtsjärve äärde.
20.–21.10 Seminar „Kommunikatsioon
looduskaitses ja loomaaias“
Tallinnas.
21. ja 22.10 Eesti looduseuurijate selts
ja keskkonnaagentuur pidasid Tallinnas ja Tartus seminari
„Loodusvaatlused ja loodusvaatluste andmebaasi mobiiliäpp“.
22.10 Loodusmuuseumi näituse „Öised
tiivulised“ lõpetanud eriüritus „Öine
äralend“.
23.10 Eesti maaülikool korraldas Tartus
taimekaitsepäeva „Taime tervise
tugevdamise võimalusi“.
27.10 RMK Viimsi looduskeskuse vestlusõhtul „Metsarahva mõtisklused“
rääkis Alar Sikk.
29.10 Iga-aastane kõigile huvilistele mõeldud kiirgusseminar keskkonna
ministeeriumis.
29.10 Eesti looduseuurijate seltsi ettekandekoosolekul esines Kaarel Orviku:
„Georadar teaduses ja praktikas“.
30.10 Eesti teaduste akadeemias oli teadushommik „Miks see suvi oli, nagu
ta oli?“.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Urmas Sellis

Kroonika

Punased tammed õigustavad oma
nime esmajoones sügisel
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Mikroskoop

Mängu „Nõel heinakuhjas” aastaauhinnad!

J

õulud pole enam mägede taga ja
novembrikuu on just paras aeg
välja loosida tähelepanumängu
„Nõel heinakuhjas“ aastaauhinnad. Kokku saabus aasta jooksul 1550
õiget vastust 41 mängijalt, iga vastus
osales loosimisel eraldi loteriipiletina.
Kõik vastajad võitsid hulga uusi
teadmisi, aga neile lisaks panid auhinnad välja ka Eesti Looduse toimetus
ning meie traditsioonilised toetajad
kauplus Matkasport ja kaardifirma
EOMAP.

Fortuuna (juhuslike arvude generaatori) tahtel saavad auhinna
järgmised mängijad:
• matkanõude komplekt neljale (GSI
Outdoors) kaupluselt Matkasport:
Urve Vakker
• EOMAPi Eesti teede atlas:
MaretLy Bakhof, Heili Hurt
• vabalt valitud raamat alltoodud
nimekirjast: EvaMaria Virnas,
Janar Liin, Sven Soovik,
AnnaKristiina Kuus, Merike
Kasikov

Auhinnaraamatute valik:
• Valeri Štšerbatõh, „Metsloomalood“
• Ivar Sibul, „Väike puidualbum“
• Marje Riis, „Mesiniku aabits“
• Hannu Jännes ja Owen Roberts,
„Metsalindude laulud ja hüüud“
(kaasas CD)
• Rob Hume, „Linnuvaatleja ABC“
• Michael Freeman, „Fotograafi
pilk“

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. Kõigi
raamatutega paneb EOMAP
kaasa 2016. aasta seinakalendri.

Möödunud kuu vastused

Nõel heinakuhjas
Mitu poega Villu tänavu laia ilma saatis?
Mida oleks Galileo peale hakanud arvutiga?
Kuhu on peidetud Kalevipoja hõberiistad?
Kuidas tekib kemestees?
Kes või mis on karravong?
Miks korjati USA turult kartulid ära?
Kellelt pärinesid õhtumaa besoaarid?
Mida pakuti Prantsusmaa luksusrestoranis
2007. aastal 150 euro eest?
9. Mis on Flynni efekt?
10. Mida kurja teevad polübroomitud
difenüüleetrid ja perfluoroühendid?
11. Kes on pildil?
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Foto
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
: Ja m es
ning saatke hiljemalt 1. detsembriks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee
või posti teel meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas”. Iga
üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises juba järgmisel aastal!
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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1. Pöialpoiss sai lindude kuningaks, võites kõrguslennu võistluse (lk 54).
2. Jõhvikamahl hävitab koolerapisikuid paremini kui kasetökat
(lk 24).
3. Esimese maailmasõja ajal õhiti ja
põletati Waldhofi tselluloosivabrik, see päästis Pärnu ümbruskonna keskkonnakrahhist (lk 49).
4. Liugrändurid on linnud, kes rändel kasutavad tõusvaid õhuvoole ja lauglevad pärast allapoole
(lk 6).
5. Rummu mäe uhtorud sarnanevad
USA ja Hiina lössialadega (lk 43).
6. Wilhelm Christian Friebe tutvustas 1805. aastal kohvi aseainena
kikkapuu vilju (lk 8).
7. Niibi raba ja Leidissoo vahel kasvavad Eesti kõrgeim sarapuu ja
jämedaim hall lepp (lk 26, 27).
8. Raisakotkast on Eestis nähtud
üheksa korda (lk 16).
9. Õunakoi kolis tänavu pihlakatelt
õuntele (lk 15).
10. Pildil on porri nokk (lk 52).

Ristsõna

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 Maret Tamjärve „Keldriraamatu“ kirjastuselt Hea Lugu. Eelmise ristsõna
auhinna sai Merlin Grosberg. Õige vastus oli „ ... maitsen kurgedele, ... ükski kukk nokkinud, ... mind ihaldab kogu mets”. Kokku
saime 37 õiget vastust.
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
75 aastat tagasi
Prof. H. Koppel rõhutab, et Saksamaal on
ilmnenud linnadest maale tööteenistusse
saadetud naistel sigimatuse sagenemine,
seepärast ei saa igal juhul pidada tööteenistust otstarbekohaseks vahendiks kehalise
konstitutsioonilise tugevuse ja tubliduse
tõstmisel. Kindral J. Laidoner ei nõustu täiel
määral referendi väitega linna- ja maainimeste kehalise konstitutsiooni vahekorra
kohta, sest nimetatud küsimuse lahendamiseks peab arvestama kõiki tingimusi, eriti
aga inimese vaimse arengu tasapinda, mis
määravad inimese tubliduse. Linnainimene
mõnikord töötab intensiivsemalt – eriti muidugi vaimsel alal. On juhtumeid, kus ka füüsilistes pingutustes linnainimesed ületavad
maainimesi. Näitena toob kindral J. Laidoner
põliseid pariislasi, kes sõja olukorras kaevikuis valitsevate raskete oludega – eriti aga
närvepingutavate elamustega paremini
kohastusid kui maainimesed. [Neljanda Eesti
Loodusteadlastepäeva aruanne, 1940]

50 aastat tagasi
Kukkurtihane (Remiz p. pendulinus L.).
1960. aastal täienes Eesti linnustik kukkurtihasega, kelle pesa leiti Matsalu Riiklikult
Looduskaitsealalt (Naaber, 1962). Hiljem on
ta seal pesitsenud regulaarselt igal aastal.
1962. a. juunis sai teatavaks selle huvitava linnuliigi uus pesapaik. Nimelt leidis
K. Kelder Emajõe äärest, Pedja suudmest
veidi Tartu poole, kukkurtihase pesa, mis oli
ehitatud pajuoksa tippu vee kohale. Hiljem
olid pesas ka pojad. K. Kelderi teatel olnud
kukkurtihase pesa samas kohas ka 1957. a.
Otsustades antud seletuse järgi, ehitati
1957. a. vaid poolik pesa, mille tõttu võib
arvata, et tookord oli siin vaid mõni „vallaline“ isalind. [Ahto Jõgi: Uusi ja haruldasi
linde Eestis, 1965]

25 aastat tagasi
Limnoloogiajaama osa Võrtsjärve tuleviku
tagamisel peab seisnema ökosüsteemi
seisukohalt parimate lahenduste leidmises. Tuleb jätkata juba üle veerand
sajandi kestnud monitooringut, mille
unikaalsust tunnistavad nii põhja-, ida- kui
ka läänenaabrid. On tõenäoline, et Eesti
Teaduste Akadeemia kaotab peatselt
oma tsentraliseeriva kamandamisfunktsiooni ja tema allasutused pudenevad
laiali. Limnoloogiajaam võiks sel juhul
Põhjamaade kaudsel eeskujul tegutseda
Keskkonnaministeeriumi süsteemis, olles
ühtlasi kohaks, kus Tartu Ülikool koolitab
oma vastavate erialade üliõpilasi. Eestimaa
on väike, praegu ka vaene, tuleb harjuda
ebanõukoguliku mõttega, et iga funktsiooni täitmiseks ei saa eraldi asutust olla.
[Henn Haberman: Võrtsjärv, mu arm, 1990]
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Koos lumega sadas öösel järvele ka noor suur-laukhani. Sellega lõppes ta elu hanena. Parimal juhul leiab parvest irdunu tee sinna, kus heasüdamlikud mammid sinikael-parte saiaga laiaks söödavad. Kevadel ei tea hani enam, kas ta on hani, part või
hoopis pensionär. Kingsepp läheb mööda ... Ah, püsige parem parves!

Talvekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
270 (snd 1745)
28.11 Balthasar von Campenhausen,
metsandusteadlane ja riigitegelane
(srn 1800)
180 (snd 1835)
08.11 Peter von Glehn, botaanik (srn 1876)
18.11 Jaan Jung, arheoloogia- ja ajalooharrastaja (srn 1900)
150 (snd 1865)
16.11 Mihhail Rostovtsev, kirurg ja haridustegelane (srn 1952)
130 (snd 1880)
01.11 Alfred Lothar Wegener, geofüüsik ja
meteoroloog (srn 1930)
130 (snd 1885)
12.11 Aleksander Kurvits, sordiaretaja ja
pedagoog (srn 1970)
15.11 Richard Hugo Kaho, taimefüsioloog,
Eesti TA liige (srn 1964)
125 (snd 1890)
02.11 Dmitri Kuskov, harrastuslepidopteroloog (srn 1945)
120 (snd 1895)
18.11 Elmar Einasto, pedagoog ja geograaf
(srn 1976)
115 (snd 1900)
09.11 Oskar Loorits, rahvaluuleteadlane (srn
1961)
21.11 Edgar Vester, metsateadlane ja
-ametnik (srn 1974)
110 (snd 1905)
11.11 Nikolai Evert, põllumajandusteadlane
(srn 1970)
105 (snd 1910)
28.11 Jüri Laasimer, metsateadlane ja -tehnoloog (srn 1986)
90 (snd 1925)
04.11 Harri Jänes, hügieenik ja arstiteaduse
populariseerija (srn 2011)
05.11 Vello Salo, kultuuritegelane ja usu-

teadlane
19.11 Arnold Jürgenson, põllumajandusteadlane

85 (snd 1930)
15.11 Laine Linnus, kodu-uurija (srn 2004)
23.11 Karl Annuk, põllumajandusteadlane,
rohumaade uurija (srn 2015)
29.11 Aino Mihkelsoo, geograaf ja tõlkija
(srn 1993)
80 (snd 1935)
03.11 Ingrid Rüütel, folklorist
15.11 Aleks Aidla, füüsik
22.11 Emilia Männik, keemik (srn 1987)
24.11 Enn-Aavo Pirrus, geoloog
75 (snd 1940)
01.11 Küllike Birk, mikrobioloog ja hügieenik
27.11 Silja Hanso, metsapatoloog
70 (snd 1945)
15.11 Ene Aomets, looduse joonistaja
25.11 Jaan Lutt, geoloog
65 (snd 1950)
01.11 Mai Zernask, keskkonnaametnik
12.11 Peeter Traat, astrofüüsik
13.11 Leo Filippov, metsamees
24.11 Urve Kallavus, materjaliteadlane
28.11 Peeter Torop, kirjandusteadlane ja
semiootik
60 (snd 1955)
21.11 Andres Saag, lihhenoloog
55 (snd 1960)
02.11 Andres Mesila, kardioloog
04.11 Rando Allikmets, molekulaarbioloog
13.11 Juri Maksimov, füüsik
14.11 Marju Kõivupuu, rahvaluuleteadlane
50 (snd 1965)
05.11 Veljo Volke, ornitoloog
10.11 Ülle Jõgar, botaanik
45 (snd 1970)
03.11 Alo Vanatoa, zooloog
04.11 Tiit Teder, loomaökoloog
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