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Toimetaja veerg

Eesti Looduse novembrinumbri mitmekesisest sisust 
puudutasid mind eelkõige Hiiumaaga seotud kirjuti-
sed: Hiiumaa kõrgematest tippudest ja Pihla-Kaibaldi 

liivikust. Sel suvel käisin uue taimeatlase välitööde käigus 
mõlemas paigas ja iseäranis Kaibaldi liivik oli muljet aval-
dav, nagu ikka esmakohtumine, hoolimata liivase pinna 
botaanilisest vaesusest.

Prof Kalevi Kull rääkis kunagi Kaibaldi liiviku kohta, et 
seal piirkonnas on kümnetel ruutkilomeetritel vaid neli liiki 
soontaimi: mänd, kanarbik, palu-härghein ja võnk-kaste-
vars. Mõned liigid leidsime neile neljale lisaks, aga taimes-
tiku mõttes oli hoopis kütkestavam kaitseala stendi lähedal 
olev rabastuv mets, sealne metsasiht ja kraav. Ometi on ka 
lahtise liivaga liivik väärtuslik ja ainulaadne, hoidu vajav elu-
paik, ennekõike putukate või linnustiku poolest.

Liivikud saavad meie piirkonnas olla vaid teisased, tekki-
nud inimtegevuse käigus, näiteks tankiroomikute kaasabil. 
Elame metsavööndis ja varem või hiljem kattub ka lahtine 
luide roht- ja hiljem puittaimestikuga. Lahtist liiva saab alles 
hoida üksnes inimtegevuse toimel, nagu põlengud, tanki-
õppused, sõit ATV-dega vms. Ent kaitsealadel on sedalaadi 
tegevus keelatud. Paratamatult tekib küsimus, kui mõttekas 
on looduskaitse ja selle tegeliku elluviija keskkonnaame-
ti töö: mida me siis õigupoolest kaitseme ja kelle eest, kui 
koosluse alalhoiu nimel peaks inimene kindlasti sekkuma?

Kui ala looduskaitse alla võtta, suudetakse taimekoos-
lust pöördumatult muutev tegevus, näiteks kaevandus-
te või ehitiste rajamine, enamasti ära hoida. Aga näiteks 
samblakatte tallamine või ATV-dega sõitmine ei pruugi 
looduskaitse seisukohast olla halb, kuigi tulemus võib 
esmapilgul olla kole. Igatahes kavatseme looduskait-
seprobleeme Eesti Looduses edaspidi põhjalikumalt 
käsitleda.

Aga milliseid teemasid üldse peaksime Eesti 
Looduses põhjalikumalt tutvustama? Toimetusel on 
oma ettekujutus, kuid soovime rohkem teada meie 

lugejate arvamusi ja soove. Palume lugejatel toimetu-
sele julgemalt teada anda, mis ilmunud numbris meeldis ja 
mis jättis ükskõikseks. Ootame ka vihjeid ja ettepanekuid 
valdkondade kohta, mida võiksime järgmistes numbrites 
kajastada.

Aasta lõpu puhul on meil hea uudis e-väljaande lugeja-
tele: edaspidi saab e-ajakirja tellida samamoodi nagu paber-
trükist. Kindlasti tasub tellida ka paberajakirja, sest jaemüü-

gist ei pruugi vajalikku ajakirjanumbrit alati saada. Eesti 
Loodust tasub jälgida ka Facebookis, kus meie sõprade 
arv läheneb juba seitsmele tuhandele.
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hoida üksnes inimtegevuse toimel, nagu põlengud, tanki-
õppused, sõit ATV-dega vms. Ent kaitsealadel on sedalaadi 
tegevus keelatud. Paratamatult tekib küsimus, kui mõttekas 
on looduskaitse ja selle tegeliku elluviija keskkonnaame-
ti töö: mida me siis õigupoolest kaitseme ja kelle eest, kui 
koosluse alalhoiu nimel peaks inimene kindlasti sekkuma?

Kui ala looduskaitse alla võtta, suudetakse taimekoos-
lust pöördumatult muutev tegevus, näiteks kaevandus-
te või ehitiste rajamine, enamasti ära hoida. Aga näiteks 
samblakatte tallamine või ATV-dega sõitmine ei pruugi 
looduskaitse seisukohast olla halb, kuigi tulemus võib 
esmapilgul olla kole. Igatahes kavatseme looduskait-
seprobleeme Eesti Looduses edaspidi põhjalikumalt 
käsitleda.

Aga milliseid teemasid üldse peaksime Eesti 
Looduses põhjalikumalt tutvustama? Toimetusel on 
oma ettekujutus, kuid soovime rohkem teada meie 

lugejate arvamusi ja soove. Palume lugejatel toimetu-
sele julgemalt teada anda, mis ilmunud numbris meeldis ja 
mis jättis ükskõikseks. Ootame ka vihjeid ja ettepanekuid 
valdkondade kohta, mida võiksime järgmistes numbrites 
kajastada.

Aasta lõpu puhul on meil hea uudis e-väljaande lugeja-
tele: edaspidi saab e-ajakirja tellida samamoodi nagu paber-
trükist. Kindlasti tasub tellida ka paberajakirja, sest jaemüü-

gist ei pruugi vajalikku ajakirjanumbrit alati saada. Eesti 
Loodust tasub jälgida ka Facebookis, kus meie sõprade 
arv läheneb juba seitsmele tuhandele.
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Sõnumid

Eesti on asunud ratifitseerima 
Pariisi kliimakokkulepet
Eestil tuleb Pariisi kliimakok-

kulepe ratifitseerida hilje-
malt novembris Marokos 

Marrakechis peetavaks rahvusvaheli-
seks kliimakonverentsiks.

Pariisi kokkuleppe sõlmisid möö-
dunud aasta detsembris 195 riiki. See 
on esimene kliimamuutusi puudu-
tav mitmepoolne leping, mis käsit-
leb peaaegu kogu maailma kasvu-
hoonegaaside heidet (sh Hiina, USA, 
Venemaa). Kokkuleppe põhisiht on 
jätta maailma keskmise temperatuuri 
tõus võrreldes tööstusrevolutsiooni-
eelse ajaga tunduvalt alla 2 °C ja hoida 
seeläbi kontrolli all ohtlikke kliima-
muutusi. Muu hulgas kehtestatakse 
Pariisi kokkuleppega kasvuhoonegaa-
side vähendamise sihttasemed ja aru-
andlussüsteem; nähakse ette moodu-
sed, mis võimaldavad võetud kohus-
tusi aja jooksul hinnata ja suurenda-
da. Samuti on kokkuleppes kirjas klii-
mamuutustega kohanemise pikaajali-
ne kava ja rahastamine.

Selleks et kliimakokkulepe hak-

kaks kehtima, oli vaja, et selle ratifit-
seeriks vähemalt 55 riiki, kelle kas-
vuhoonegaaside heide hõlmab kokku 
vähemalt 55% ülemaailmsest heitest. 
Leppe oli 21. oktoobriks ratifitseeri-
nud 83 riiki. Ühtlasi on selle ratifit-
seerinud Euroopa Liit, mis võimaldab 
ELil osaleda Pariisi kokkuleppe osa-
liste esimesel kohtumisel novemb-

ris Marrakechis. Euroopa Liidu riiki-
de kasvuhoonegaaside heide hõlmab 
üleilmsest heitest 12,28%, Eesti osa 
on 0,06%.

Eesti peab Pariisi kokkuleppe ühist 
täitmist väga oluliseks. Meie õhu-
temperatuur on viimasel poolsajan-
dil tõusnud ligi 2 °C, mis on poole 
rohkem kui kogu maailmas keskmi-
selt. Suure tõenäosusega jätkub tõus 
sajandi lõpuni. See tähendab, et Eestis 
võib tulevikus nelja aastaaja asemel 
olla kolm: talv hääbub ja porine sügis 
vältab kevadeni. Sagenevad äärmusli-
kud ilmanähtused: põuad, üleujutu-
sed, tormid, mõnepäevased erakord-
sed külmad, mis on šokk elusloodu-
sele. Ühtlasi tõuseb merevee tase ja 
suureneb sademete hulk, siia saabu-
vad uued võõrliigid ja taimekahju-
rid. Ent nende muutuste kõrval võib 
isegi suurem olla globaalsete sotsiaal-
majanduslike ja rahvusvaheliste suhe-
te muutuste mõju Eestile.

Kuidas ratifitseerimine on ede-
nenud, seda saab jälgida ühinenud 
rahvaste portaalist unfccc.int/paris_
agreement/items/9444.php.

Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri
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Pariisi kokkulepe hakkas kehtima 
pärast seda, kui selle oli ratifitseerinud 
55 riiki

Keskkonnaamet on vähendanud regioonide arvu

Alates 1. oktoobrist on 
keskkonnaamet tegutse-
nud uue juhtimismudeli 

järgi: regioonide arvu on vähenda-
tud poole peale ehk kolmele. Ameti 
sõnul aitab see parandada töö kvali-
teeti ja ühtlustada töökoormust üle 
Eesti.

Keskkonnaameti Põhja regioo-
ni kuuluvad Harju, Järva, Ida- ja 
Lääne-Viru maakond, Lõuna regioo-
ni Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru, Valga 
ja Viljandi maakond ning Lääne 
regiooni jäävad Hiiu, Lääne, Pärnu, 
Rapla ja Saare maakond. Seni oli 
keskkonnaameti kuut regiooni juhti-
nud neli juhti, kellest uute regiooni-
de juhtidena jätkavad Jaak Jürgenson 
(Põhja), Ena Poltimäe (Lõuna) ja 

Sulev Vare (Lääne). Hiiu-Lääne-
Saare regiooni senine juht Kaja 
Lotman asub tööle keskkonnaameti 
juhtkonna nõunikuna looduskaitse 
alal. Peadirektori asetäitjate arvu on 
vähendatud kolmelt kahele, et hoida 
kokku juhtimiskulusid.

Regioonidele eraldi keskusi ei 
määrata. Igasse maakonda jääb alles 
keskkonnaameti praegune kontor, 
seega spetsialistid jätkavad tööd 
tavapärastes kohtades. Osal töötaja-
tel on muutunud vaid otsesed juhid 
ja formaalne kuuluvus struktuuri-
üksusesse. Muudatustega välditakse 
struktuuriüksuste juhtide koondu-
mist Tallinna ja antakse töötajatele 
võimalus valida endale sobiv tööpaik 
kodukoha lähedal, samuti arenda-
takse kaugtöövõimalusi.

Keskkonnaameti peadirektori 
Andres Onemari sõnul ei too need 
muutused klientidele ja koostöö-
partneritele kaasa suuri muudatusi.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Keskkonnaameti regioonide piirid ala-
tes 1. oktoobrist 2016 
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Tänavuste teadusnobelistide 
hulgas on mitu inglast

Teisel oktoobrinädalal tehti 
tea tavaks 2016. aasta Nobeli 
auhinna laureaadid teadus-

aladel, samuti tänavune rahupreemia 
saaja.

Esimesena, 3. oktoobril, kuu-
lutati auhinna võitja välja füsio-
loogia ja meditsiini alal. Selle saab 
Tōkyō tehnoloogiainstituudis töö-
tav Yoshinori Ohsumi. 1945. aastal 
sündinud rakubioloog pälvis preemia 
autofaagiamehhanismide avastamise 
eest. Järgmisel päeval selgus, et füü-
sikaauhind jagatakse kolme teadla-
se vahel, kes on uurinud topoloogi-
lisi faasisiirdeid tahkistes. Auhinna 
saavad Washingtoni ülikooli tead-
lane David J. Thouless Born (snd 
1934), F. Duncan M. Haldane (1951) 
Princetoni ülikoolist ja J. Michael 
Kosterlitz (1941) Browni ülikoolist. 
Kõik töötavad niisiis USA ülikoo-
lides, kuid on sünnilt britid. Born 
saab auhinnasummast pool, ülejää-
nud kaks veerandi. Ka 5.  oktoobril 
välja kuulutatud keemiaauhinna lau-
reaatide hulgas on üks USAs töötav 
inglane, Sir J. Fraser Stoddart (1942) 
Northwesterni ülikoolist. Ülejäänud 

kaks on prantslane Jean-Pierre 
Sauvage (1944) Strasbourg’i ülikoo-
list ja hollandlane Bernard L. Feringa 
(1951) Groningeni ülikoolist. Auhind 
antakse molekulaarmasinate disaini-
mise ja sünteesi eest ning jagatakse 
võrdselt kolme mehe vahel.

Nobeli rahupreemia saab täna-
vu Colombia president Juan Manuel 
Santos (1951) jõupingutuste eest lõpe-
tada maal 50 aastat kestnud kodusõ-
da. Viienda originaalauhinna, mis on 
asutatud Alfred Nobeli 27. novemb-
ril 1895 alla kirjutatud testamendi 
järgi, kirjandusauhinna võitjaks osu-
tus ameeriklasest laululooja ja laulja 
Bob Dylan (1941). 10. oktoobril välja 
kuulutatud Rootsi riigipanga Alfred 
Nobeli mälestusauhind majanduse 
vallas läheb veel ühele britile Oliver 
Hartile (1948) ja soomlasele Bengt 

Holmströmile (1949) nende panuse 
eest lepinguteooria edasiarendusse.

Tänavuse Nobeli auhinna suurus 
on kaheksa miljonit Rootsi krooni. 
Tavapäraselt antakse auhinnad – 
kuld ne Nobeli medal, diplom ja tun-
nistus rahasumma kohta – laureaati-
dele kätte Alfred Nobeli surma-aasta-
päeval 10.  detsembril. Rahupreemia 
annab Oslos üle Norra Nobeli-komi tee 
esimees Norra kuninga Harald V juu-
resolekul. Teiste alade laureaadid saa-
vad oma auhinnad kätte Stockholmis 
Rootsi kuningalt Karl  XVI Gustavilt. 
Auhinnatseremoonia tähtis osa on 
laureaatide loengud. Oslos peetak-
se loeng auhinnatseremoonia käigus, 
Stockholmis eelmistel päevadel.

Nobeli auhinna veebilehe andmetel 
oli eelmise aasta seisuga kuuel alal kokku 
välja antud 573 Nobeli auhinda, lau-
reaate on olnud täpselt 900. Füüsikas on 
need arvud vastavalt 109 ja 201, keemias 
107 ja 172, füsioloogia ja meditsiini alal 
106 ja 210, kirjanduses 108 ja 112 ning 
majanduses 47 ja 76. Rahupreemiaga on 
asi keerulisem, sest korduvalt on auhind 
antud rahvusvahelistele organisatsioo-
nidele, 2012. aastal aga Euroopa Liidule; 
lakoonilises tabelikeeles on arvud seepä-
rast 96 ja 103 + 26.

www.nobelprize.org / 
Loodusajakiri

Uuel aastal annab riik elamute 
uuenduseks 33,3 miljonit eurot

Järgmisel aastal eraldab riik üle 
33 miljoni euro, et tagada kor-
terelamute energiasääst ja luua 

parem sisekliima, lammutada tondi-
losse ja ajakohastada elektripaigaldi-
si. Plaanis on ka toetused, et saavu-
tada väikeelamute energiatõhusus ja 
hoogustada uusehitust.

Energiasäästu ja sisekliima paran-
damisse korterelamutes investeerib 
riik 2017.  aastal kokku 25 miljonit 
eurot. Toetustaotlusi võivad esitada 
nii korteriühistud kui ka kohalikud 
omavalitsused.

Kavandatakse suurendada in ves-

   teeringuid kohalike omavalit-
suste elamufondi uuendamis-
se. Hoonefondi uuendamise ühe 
põhimeetmena toetatakse üüriela-
mute rajamist töö- ja elukohana 
atraktiivsetesse tõmbekeskustes-
se. Selle tarbeks on järgmise aasta 
eelarvest planeeritud 2,5 miljo-
nit eurot, lammutustoetuseks on 
tuleval aastal ette nähtud pool mil-
jonit eurot.

Viimasel paarikümnel aastal ehi-
tatud eluruumide maht jääb tun-
duvalt alla 1950–1990 keskmisele 
eluruumide mahule, kuid ligemale 

pool sajandit tagasi ehitatud hoo-
nete vanus läheneb tol ajal norma-
tiividega määratud eale või on selle 
juba ületanud. Selleks et tagada elu-
asemete piisavus pikemaks ajaks, 
tuleks igal aastal ehitada vähemalt 
üks protsent uusi ja renoveerida 
vähemalt kaks protsenti eluruume, 
ent viimaste aastate tempo ei ole 
olnud piisav, tagamaks jätkusuutlik-
kust. Seetõttu on aastail 2016–2020 
riigi eelarvesse kavandatud inves-
teeringute maht umbkaudu 158 mil-
jonit eurot, et hooneid renoveerida 
ning uute eluruumide projekte välja 
töötada ja ellu viia.

Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium / Loodusajakiri

2016. aasta Nobeli 
auhinna füsioloo-
gia ja meditsiini 
vallas on pälvi-
nud jaapanlane 
Yoshinori Ohsumi
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autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Kas saastad või säästad loodust?
Lisa ainult pelleteid ja kõik muutub!

www.pelletikeskus.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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teadlaste öö purustas rekordeid
Septembrikuu viimasel nädalal 

keskenduti Eesti linnades ja ka 
väiksemates asulates teaduse-

le: toimus Baltikumi suurim teadus-
festival teadlaste öö. Seekordne, juba 
11. teadlaste öö püstitas lausa kaks 
rekordit: nii külastajate kui ka üritus-
te poolest. Festivali raames korraldati 
ligi tuhat üritust, millest võttis osa üle 
52 000 huvilise.

Tänavune festival keskendus tea-
duse tulevikule ja arengule ning teh-
noloogia saavutustele, mis sada aastat 
tagasi võisid kõigile tunduda usku-
matud ja kauged, kuid nüüdseks on 
neist saanud inimeste igapäevaelu 
osa. Näiteks käsitleti selliseid tee-
masid nagu organite 3D-printimine, 
meditsiini tehnoloogiad, mitmesugu-
sed geenitestid ning virtuaal- ja liit-
reaalsus.

Teadlaste öö avapäeval sai teha 
visiidi kaisuloomahaiglasse, mis 
avati koostöös TÜ lastekliiniku ja 
TÜ hambaarsti- ja arstitudengitega. 
Mängu kaudu tutvustati lähemalt 
arstide tööd ning kummutati laste 
arusaama, et arstilkäik on hirmus 
kogemus.

Festivalinädalast ei puudunud ka 
sel korral rahva lemmikud Ahhaa tea-
duskohvikud, õuekino seansid ning 
käigud laboritesse ja ettevõtetesse. 
Kuidas ideest valmib ravim, milli-
sed on IT tulevikusuunad Eestis, kas 
inimest on võimalik disainida ja kas 
masin suudab inimest inimlikkuse 
poolest ületada – kõige selle üle arut-
leti Ahhaa teaduskohvikutes või fil-
miõhtutel. 

Festival kulmineerus 30.  sep-
tembril üleeuroopalise teadlas-
te ööga. Esimest korda põhjamaa-
des korraldati maailmakuulus tea-
duse stand-up’i-võistlus FameLab. 
Seal võtsid üksteisega mõõtu Läti ja 
Eesti noored teadlased, kes kandsid 
ette kolmeminutilised teaduskõned. 
Publikut innustati mõtlema suure 
tulevikupotentsiaaliga teemade-
le, nagu võimalus uurida vaimuhäi-
reid virtuaalreaalsuse tehnoloogiate 
kaudu või peatada inimese vanane-

mine. Võidukõne pidas Tallinna teh-
nikaülikooli noorteadlane Der-Liang 
Yung, kes rääkis lihtsalt ja karismaa-

tiliselt 3D-printimisest teaduses. 
FameLabi eesmärk on tekitada 

noortes huvi teaduse vastu ja õpetada 
ning anda noortele teadlastele võima-
lus rääkida oma teadustööst avalikku-
se ees. FameLabi võistlus korraldati 
koostöös Briti Nõukogu ja Eesti tea-
dusagentuuriga. 

Järgmine teadlaste öö on tuleva 
aasta 25.–29. septembril. Siis võe-
takse fookusesse teadustööga kaas-
nevad vastuolulised eetilised küsi-
mused.

Riina Nõupuu 
teadlaste öö peakorraldaja
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Teadusteater Tartu raekoja platsil

Kaisuloomahaigla Tartu ülikooli laste-
kliinikus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kas Tšornobõlist saab 
biosfäärikaitseala?

Tänavu möödus kolmküm-
mend aastat Tšornobõli 
(venepäraselt Tšernobõl) 

aatomielektrijaama katastroofist. 
Sel puhul algatas Ukraina presi-
dent Petro Porošenko uuringu, et 
teha kindlaks, kas katastroofiala 
peab endiselt jääma suletud tsoo-
niks. Üks toona allkirjastatud mää-
rustest kannab pealkirja „Tšernobõli 
radiatsioon-ökoloogilise (UNESCO) 
biosfäärikaitseala loomisest“.

Määruse teksti leiab Ukraina 
valitsuse ametlikult veebilehelt ja 
selles nähakse ette 226 964,7 hekta-
ri suuruse ala muutmine riigile kuu-
luvaks (UNESCO) biosfäärikaitse-
alaks. Praegu haldab ala suletud piir-
kondadega tegelev riigiamet.

Tšornobõl pole pelgalt kohuta-
va tuumaõnnetuse piirkond, vaid 
ka suure potentsiaaliga ala, kus teha 
eluslooduse uuringuid, rajada päike-
separke ja mitut tüüpi turismiatrakt-
sioone. Muidugi tuleb UNESCO egii-
di alla kuuluva biosfäärikaitseala staa-
tuse saavutamiseks täita hulk eeltingi-
musi õigusaktide, maavalduse, majan-
damise ja äri valdkonnas. Seni tehtud 
teadusuuringute järgi on piirkond rik-
kaliku ainulaadse loomastiku ja tai-
mestikuga taas metsistuv ala, kus ini-
mene on loodusele suurem oht kui 
radiatsioon. Oluline on mainida, et 
sel hiigelterritooriumil on küllaldaselt 
kiirgusvabasid alasid, nii et teadus-
tööd saab teha, tundmata hirmu või-
maliku kiirgussaaste pärast.

wilderness-society.org / 
Loodusajakiri
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Võimaliku kaitseala radadele paigu-
tatud kaamerate vaatevälja satuvad 
sageli hundid

MAFFi peaauhind läks 
Austria filmile
Tänavune Matsalu loodus-

filmide festival oli juba 
14. Esimest korda festivali 

direktori rollis olnud Silvia Lotmani 
kinnitusel saadeti festivalile ligi 900 
linateost. Võistlusprogrammidesse 
valiti neist 30, väljaspool seda näi-
dati veel 80 filmi.

Tavapäraselt on festivalil kaks 
võistlusprogrammi: „Loodus“ ja 
„Inimene ja loodus“. Nagu ikka, oli 
filmiprogrammide kõrval kavas ka 
koolinoortele mõeldud loodushari-
dusprogramm, loodusfoto- ja kuns-
tinäitus, fotoprogramm, seminare, 
töötubasid, meistriklasse, uusima 
foto- ja videotehnika esitlusi jm.

Žürii, mille koosseisu kuulu-
sid Billi-Jean Parker Lõuna-Aafrika 
vabariigist ja Derek Kiklenny-Blake 
Suurbritanniast ning Mati Kaal, 
Lennart Lennuk, Viola Salu ja Tõnu 
Talpsep, otsustas peaauhinna anda 
Austria filmile „Elevandi hing“ (režis-
söörid Beverly Joubert ja Dereck 
Joubert). Hindajate kinnitusel on see 
„kunstiliselt kaunis ja jõulise, kuid 
vaevu hoomatava loodushoiusõnu-
miga film ühest maailma suurimast 
loomast. Osav ajalooliste ja kaasaeg-
sete kaadrite põiming kujutamas isik-
likku uurimisretke elevandi hinge“.

Kategooria „Loodus“ esime-
ne auhind viidi samuti Austriasse: 
selle pälvis film „Jaanalind – elu 
joostes“ (režissöörid Mike Birkhead 

ja Martyn Colbeck). Kategooria 
„Inimene ja loodus“ võidufilm oli 
„Revolutsioon“ (Kanada, režissöör 
Rob Stewart). Parima režii auhinna 
võitsid vastavalt austerlane Herbert 
Ostwald („Kaelkirjak – kõrgelt 
ja isiklikult“) ja Peruu režissöör 
Ernesto Cabellos („Järve tütar“). 

Parima operaatoritöö olid tei-
nud Saksamaa operaatorid Kay 
Ziesenhenne, Jan Haft, Max Kölbl 
ja Fabian Fischer („Chiemsee – 
Baieri meri“) ning eestlane Ants 
Tammik („Habras maailm“). Viimati 
mainitu kohta on žürii kirjutanud: 
„Unikaalne vaatenurk kahest paral-
leelmaailmast, mida esitletakse kil-
lukese huumori ja südamlikkusega. 
Täpne ja isikupärane kaadritunne-
tus nii pildiliselt kui mõtteliselt“.

Žürii eriauhinna võitsid fil-
mid „Shangri-La nöbinina-ahvid“ 
(Austria, režissöör Jacky Poon) ja 
„Nende kirg – planeet“ (Saksamaa, 
režissöör Werner Schuessler). Välja 
anti kümme kiituskirja ja hulk eri-
auhindu. Kolm eriauhinda pälvi-
sid eestlased: Aare Baumer („Maa 
ja mere vahel“) sai keskkonnami-
nisteeriumi, juba mainitud Ants 
Tammik Lääne maakonna ja Jaak 
Kilmi („Konnade tee“) Eestimaa 
looduse fondi autasu.

www.matsalufilm.ee/
Loodusajakiri

Kaader peaauhinna võitnud filmist „Elevandi hing“

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kauge mineviku toiduahel: 
madu neelas putuka söönud sisaliku

Maini-äärses Frankfurdis 
tegutseva Senckenbergi 
teadusinstituudi ja loodus-

muuseumi teadlased uurisid Messeli 
karjäärist leitud põnevat, umbes 48 
miljonit aasta vanust fossiili: madu, 
kes on alla neelanud sisaliku, kelle 
maos omakorda on mingi putukas. 
Ehkki Hesseni liidumaal Darmstadt-
Dieburgi maakonnas asuv Messeli 
karjäär on ammu kuulus oma fossii-
lirohkusega, on selline kolmikfossiili 
leid seal ometi esmakordne. Ja maail-
mastki on teada vaid üks analoog, 280 
miljonit aastat tagasi elanud hai.

Mahajäetud Messeli põlevkivi-
karjäär on tänu kuulsatele Eotseeni-
aegsete fossiilide leidudele kantud ka 
UNESCO maailmapärandi loendisse. 
Siit leitud fossiile iseloomustab sageli 
just see, et nad on suurepäraselt säili-
nud. Nii on fossiilse hobuse maost lei-
tud lehti ja viinamarju, lindude seede-
traktist seemneid ja kaladest putukate 

osi. Siiski on kolmikfossiili leid täielik 
sensatsioon ka Messeli kohta.

Kasutanud kõrglahutus-kompuuter-
tomograafi, suutsid Senckenbergi ins-
tituudi teadlane Krister Smith ja tema 
Argentina kolleeg Agustín Scanferla 
määrata isegi mao ja sisaliku liigi. Madu 
kuulub liiki Palaeophython fische-
ri, sisalik on Geiseltaliellus maarius, 
keda ongi siiani leitud ainult Messelist. 
Madu, praegusaegse boa sugulane, on 
103 cm pikk – palju väiksem, kui seni 

leitud selle liigi isendid, kes on olnud 
kuni kahe meetri pikkused. Smith 
arvab seetõttu, et tegemist on noore 
loomaga. 20 cm pikkune sisalik kuulub 
liiki, kes võib hädaohtu sattudes vaba-
neda sabast, et mitte tervenisti ründaja 
kõhtu kaduda. See sisalik polnud seda 
võimalust kasutanud. Teadlased olid 
veidi kurvad, et ei suutnud määrata 
putuka liiki: see oli selleks natuke liiga 
kehvasti säilinud. Ometi on leid väga 
huvitav, sest seni oli seda liiki sisalike 
fossiilidest leitud vaid taimede jäänu-
seid. Seekordne leid annab tunnistust, 
et tegemist on siiski omnivoorse liigiga.

Veel oskavad uurijad järeldada, et 
madu pidi surema ja uppuma Messeli 
järve üsna pea pärast seda, kui oli 
priske saagi alla neelanud: mao sisu 
on sedavõrd vähe seedunud, fossiil 
aga suurepäraselt säilinud.

 
Senckenbergi teadusinstituut / 

AlphaGalileo/Loodusajakiri

Madu Palaeophython fischeri on neelanud sisaliku Geiseltaliellus maarius (oranž), kelle maos on omakorda määramata liiki 
putukas (sinine)

Messeli kaevandist leitud haruldane 
kolmikfossiil: madu, sisalik ja põrnikas
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Kuveidi rannavalve teeb liigikaitsetööd

Kuveidi rannavalve pidas 
tavapärase kontrolli käigus 
kinni Doha sadamasse suun-

dunud Iraani laeva, millega püüti 
riiki sisse tuua sada aasia kraetrap-
pi (Chlamydotis macqueen). See liik 
on kantud IUCN punases nimistus 
ohualdiste (vulnerable) liikide hulka. 
Kraetrapi sellise seisundi on tinginud 
jaht ja püük esmajoones talvitusaladel 
Pakistanis ja Iraanis. Araabia maa-
des on selle linnu järele suur nõudlus: 
teda kasutatakse peibutisena, et õpe-
tada välja jahipistrikke.

Peale kraetrappide avastati lae-
valt 16 mitut liiki pistrikku, enamasti 
rabapistrikku. Kui Kuveidi keskkon-
nakaitseliidu eksperdid asja uurisid, 
tuli ilmsiks, et kõik pardal olnud lin-
nud olid püütud loodusest ja neid üri-
tati Kuveiti tuua ametlike dokumen-
tideta. Salakaubavedajad arreteeriti, 
neid ootab ees kohtutee.

Aasia kraetrappide arvukus on vii-
mastel aastakümnetel rängalt vähe-
nenud. Liiki ohustab ka elupaikade 
kadu, kuna rohumaid on laastanud 
ülemäärane kariloomade hulk, ent 

suurim oht on siiski jaht. Suurepärase 
varjevärvuse tõttu on kogukat lindu 
raske märgata ja seetõttu on ta jahi-
meestele põnev proovikivi. Aga ehk 
rohkemgi kui püssi ette satub krae-
trappe püünistesse, sest araabia pistri-
kukasvatajad peavad teda kõige sobi-
vamaks liigiks, kellega lihvida oma 

pistrike jahioskusi. Sageli on pistri-
kukasvatajad väga jõukad inimesed, 
kes on valmis oma soovide täitumise 
nimel maksma väga suuri summasid, 
ja nii tekib mõnelgi jahimehel ahvat-
lus jahikeelule läbi sõrmede vaadata.

BirdLife/Loodusajakiri
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Aasia kraetrapil on sedavõrd hea varjevärvus, et ligikaudu kalkuni suurune lind 
jääb kõrbes või liivastel kuivadel rohumaadel lausa nähtamatuks

Kehra õhusaaste probleemile otsitakse lahendust

Keskkonnaameti algatusel 
hinnati Kehra paberitehase 
ümbruses välisõhu kvalitee-

ti ja tuvastati lubatust kõrgem õhu-
saastetase.

Uuringu Horizon Tselluloosi ja 
Paberi AS-i vabriku territooriumil ja 
lähiümbruses tegi keskkonnaameti 
tellimusel Eesti keskkonnauuringu-
te keskus. Mõõdeti vesiniksulfiidi, 
lämmastikdioksiidi, vääveldioksii-
di ja süsinikoksiidi kontsentratsioo-
ni õhus. Ettevõtte territooriumist 
põhja pool paiknenud õhulaboris 
ületas vesiniksulfiidi kontsentrat-
sioon lubatud piirväärtusi peaae-
gu kõigil mõõtepäevadel, ettevõt-
test lõunas asuvas konteinerjaamas 
osal mõõtepäevadel. Vesiniksulfiidi 
maksimaalne keskmine kontsent-

ratsioon õhus oli kehtestatud piir-
väärtusest ligi kuus korda suurem. 
Teiste saasteainete sisaldus jäi luba-
tu piiresse. 

Vesiniksulfiid, kõnekeeles väävel-
vesinik, on mürgine mädamunalõh-

naga gaas, mis põhjustab juba väga 
väikese sisalduse korral ebameel-
divat haisu. Ettevõtte territooriumi 
põhjapiiril oli ebameeldivat lõhna 
tunda pidevalt, lõunapiiril tundu-
valt vähem. Soovimatuks lõhnahäi-
ringuks peetakse olukorda, kus eba-
meeldivat lõhna võib aasta jooksul 
tajuda üle 15% päevadest. Kaugeim 
punkt, kus ületati lõhnahäiringu piir-
väärtus, oli tehase territooriumist 
umbes kaheksa kilomeetri kaugusel.

Nüüd koostab ettevõte saaste-
ainete heitkoguste vähendamise 
tegevuskava; vajaduse korral lisab 
keskkonnaamet sellesse oma tin-
gimused, kava täitmist kontrollib 
keskkonnainspektsioon.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Kehra paberitehase levitatav mäda-
munahais ulatub sageli ka raudteel 
või maanteel sõitjateni
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Pelgalt uued autod ei taga 
liikluse tervislikkust ega keskkonnahoidu

Traditsiooniliselt 22. septemb-
ril tähistatud üleilmne auto-
vaba päev keskendus üha 

suurenevale autostumisele ja sellega 
kaasnevatele keskkonnamõjudele.

Ehkki autotootjad on hakanud roh-
kem rõhku panema ökonoomsusele 
ning tarbijad eelistama uusi ja energia-
tõhusamaid masinaid, suureneb pide-
valt sõidukite arv teedel ja aina roh-
kem kilomeetreid läbitakse autodega. 
Seetõttu on transport Euroopa ainus 
majandussektor, kus kasvuhoonegaa-
side (KHG) heide on suurenenud (ala-
tes 1990.  aastast 19,4%), nii et need 
hõlmavad Euroopa Liidu KHG kogu-
heitest veerandi. Muu hulgas on trans-
port suurim tervist ja keskkonda kah-
justavate lämmastikoksiidide tekitaja, 
samuti on maanteetransport üks pea-
misi keskkonnamüra põhjustajaid.

Ka kõige säästlikumas nüüdisaeg-
ses automootoris kulub auto liiguta-
misele ainult veerand kütusest, üle-
jäänu neelab ebatõhus mehaanika ja 
abiseadmed või see muutub soojus-
kadudeks. Pealegi võib kütusekulu 
mõõtestendil ja maanteel suuresti eri-
neda.

Viimastel aastatel on küll suurene-
nud elektriautode arv, ent sõiduauto-
de koguarvust on see siiski väike osa. 
Elektriautod ei aita vältida ei liiklus-
ummikuid ega -õnnetusi ega vähen-
da transpordisektori hõlmatud suuri 
maa-alasid. Pealegi pole selge tarbi-
tava elektri ja elektriautode tootmise 
ökoloogiline jalajälg.

Euroopa keskkonnaagentuuri aru-
andes „Signals 2016 – Towards green 
and smart mobility“ on toodud esile, 
et tervist ja keskkonda säästev aru-
kas transpordisüsteem on võimalik 
ja vajab korraga mitut lahendust, näi-
teks investeeringuid paremasse lin-
naplaneerimisse, tõhusamate trans-
pordiliikide eelistamist, alternatiiv-
kütuste kasutust, selgemat hinna-
sõnumit, uuenduste teadusuurin-

guid ja nõuete jõulisemat rakenda-
mist. Keskkonnasäästlikum ja aru-
kam transport suudab korraga täita 
nii Euroopa liikuvusvajadused kui ka 
mitmeti parandada rahva tervist, näi-
teks sellega, et õhk on puhtam, liiklus-
õnnetusi ja ummikuid on vähem ning 
mürasaaste on väiksem. Aktiivsete 
liikumisviiside, näiteks kõndimise 
ja jalgrattasõidu soodustamine võib 
aidata südame-veresoonkonna hai-
guste ja rasvumise vastu.

Kokkuvõttes ei ole probleem ainult 
transpordisüsteemi eri osades, vaid 

selles, et inimesi ja kaupu on vaja viia 
ühest kohast teise lihtsalt, ohutult ja 
tõhusalt. Meil tuleb luua keskkon-
nasäästlikum, arukam ja terviklikum 
süsteem, mis rahuldab liikuvusvaja-
dusi kasutajate nõudmiste järgi.

Eesti keskkonnauuringute keskuse 
andmetel on Eesti välisõhk üldjuhul 
puhas ja heitgaaside kogused jäävad 
normi piiresse. Seirejaamade näidud 
on suured juhul, kui mööda sõitvad 
autod pole tehniliselt korras.

Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri
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Infograafik: sõidukite heitmed ja tõhusus 

Transport on suurim tervist ja keskkonda kahjustavate lämmastikoksiidide tekitaja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Miks Väikese väina tamm on taas tähelepanu pälvinud?
Andres Hanso 
Pöide vallavanem, bioloog

Poolteist aastat 
tagasi hak-
kas alga-

tusrühm uuesti juhtima tähelepa-
nu Väikese väina järjest halvenevale 
keskkonnaseisundile. Koguti allkirju 
ja korraldati huviäratavaid aktsioone 
juulis 120-aastaseks saanud tammil, 
asja arutati mitmel korral riigikogu 
keskkonnakomisjonis ja keskkonna-
ministeeriumi eri komisjonis.

Väikest väina on korduvalt uuri-
tud, koostatud on mitu teadustööd. 
Alles hiljuti saime Postimehest luge-
da, et Väikese väina seisund on hea, ja 
kuna tamm toimib kui võimas pesu-
masin, siis veeseisund tammi tõttu 
üha paraneb.

Kohalikud elanikud näevad aga 
väina veekeskkonna seisundit endi-
selt märksa teistmoodi kui teadlased 

ja keskkonnaministeerium. Meil on 
silme ees tegelik pilt negatiivsetest 
muutustest aastate vältel. Ent tead-
lased on teinud oma järeldused suh-

teliselt lühiajaliste uuringute põh-
jal, kus ei ole arvestatud kõiki 

aspekte. 
Meie arvates leidub uuringuand-

metes vastuolusid ja eri tõlgendu-
si muutuste põhjuste ja tagajärgede 
kohta. Mõni teema, nagu setete eriti 
kiire kuhjumine viimastel aastaküm-
netel või suure liikluskoormuse mõju, 
on uurimustest sootuks välja jäänud. 
Väinarahvast ei rõõmusta ka teadmi-
ne, et kalad meie vetes on kõige tok-
silisemad Eestis. 

Oleme märganud, et väina sei-
sund hakkas väga kiiresti halvenema 
pärast seda, kui väinatammile tehti 
massiivne ja tänini lõpuni rakenda-
mata laiendus, millega suleti täie-
likult igasugune läbivool tammist. 
Samal ajal jäeti rahapuuduse tõttu 

tegemata kavandatud sildavad, taga-
maks minimaalnegi veevahetus, kuigi 
ümbersõidukaared said valmis ehi-
tatud. Kuidas juba siis saadi aru vee-
vahetuse vajalikkusest elukeskkonna-
le, aga nüüd seda ei mõisteta? Kava 
rajada tammiavad oli ka keskkonna-
ministeeriumil veel vähemalt 18 aas-
tat tagasi, kuid praeguseks on seisu-
koht muutunud. 

Meie arvates on vaja rohkem selgust 
nendes probleemides, mis väinaäärse-
tele kogukondadele muret teevad, ehk 
teisisõnu: teemat tuleb uuesti uurida 
21. sajandi võimalusi kasutades.

Väinarahvas elab siin. Tuleb aru 
saada sellest, et Väikese väina elu-
keskkonna seisundist ja muutuste 
suundumusest oleneb otseselt siin-
sete inimeste elu praegu ja tulevikus.

Ootame kõigi kaasamõtlemist ja 
soovitusi, kuidas Väikese väina elu-
keskkonda parandada, või vähemalt 
hoida praegust seisundit. 

Mida arvati Rail Balticust 
riigikogu keskkonnakomisjonis?
Karli Lambot 
logistikaettevõtja

Riigikogu kesk-
konnakomis-
joni ja ühis-

kirja 101 autori ühine nõupidamine 
Rail Balticu rajamise teemal toimus 
25. oktoobril.

Kirja autorite poolt kõnelesid sis-
sejuhatuseks Mihkel Kangur, Kalev 
Kukk ja Ene-Margit Tiit, kelle pea-
mine sõnum oli, et praegune kava 
on Eesti jaoks liiga pompoosne ja 
mitmeti kahjulik. Peale majandus-
like argumentide on ka keskkonna-
kaitselised ja sotsiaalsed-regionaal-
sed-kultuurilised mõjud, mida prakti-
liselt pole arvestatud. Seetõttu peavad 
101 kirja autorit oluliseks kohe telli-
da komplekssed  regionaalsete ja sot-
siaalsete mõjude uuringud, et saada 
parim võimalik Rail Baltic, kus otsus-
te aluseks on faktid ja läbikaalutud 
analüüsid. Analüüse tuleb teha sõltu-

matutel asjatundjatel ning nende hin-
damiseks ja kaalumiseks on nii suure 
projekti puhul tarvis võtta rahulikult 
aega.

Rail Balticu praeguse trassivali-
ku eeskõnelejaks kujunes komisjonis 
Siim Kallas, kelle kokkuvõtlik seisu-
koht lisandustega mõnelt teiselt oli 
lühike ja selge: „praegune trassivalik 
on põhiparameetrite osas otsustatud 
juba 2011.  aastal ning trassi muut-
mine ja uute variantide kaalumine 
teeb raudteeprojekti valmimise kuni 
kümme aastat pikemaks ja 100 miljo-
nit eurot kallimaks”.

Pöördumise autorite arvates ei ole 
kuni kümme aastat ja 100 miljonit 
eurot liialt kõrge hind, et praegune 
vales suunas liikuv rong rööbastelt 
maha saada. Lootusrikas oli keskkon-
nakomisjoni esimehe Rainer Vakra 
lõppsõnas öeldu: „ .. hea näha, et me 
pole Rail Balticu vastu, vaid soovime 
üheskoos arutada, et kuidas raud-
teeühendus Euroopaga teha võima-

likult parimal viisil. Kui selleks tuleb 
ka täiendavalt kuni kümme aastat 
hindamiseks võtta, siis tuleb see aeg 
leida.“ Rainer Vakra lubas, et komisjo-
ni ja pöördujate koostöö kestab ning 
uus koosolek peetakse 2017.  aasta 
alguses. 

Üks kirja autoritest Toomas Kiho 
võttis päeva kokku tõdemusega, et 
„tunneli lõpus on näha valgust ning 
loodetavasti on see sisulise diskus-
siooni algus. Tänased ettekanded kin-
nitasid, et ei ole ühtki ülemäära kaa-
lukat põhjust, miks ei saaks raud-
teeühendust sisse seada olemasole-
vaid raudteekoridore kasutades“, kuid 
kõnealusele kirjale alla kirjutanutel ei 
ole muidugi ülemäära optimismi, et 
muutused toimuvad kergel kujul. 

Võib-olla läheb hoopis nii, et kõik 
pooled kuulatakse ära, igas valdkon-
nas tehakse veidi parandusi, ent seni-
sest trassivalikust ei loobuta min-
gil tingimusel. Praegustes plaanides 
kahtlejate, kultuuriinimeste ja loo-
duskaitsjate ettepanekud kuulatakse 
rahulikult ära, nendega ei arvestata, ja 
see mittearvestamine ei tekita otsus-
tajatele isegi ebamugavust. 

EL küsib
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Kuidas loodus toimib?

Käitumise ja isiksusega seotud küsimused on inimesi köit-
nud juba kaua aega enne nüüdisaegse teaduse kujune-
mist. Kuidas on võimalik, et mõned inimesed ei mineta 
külma närvi ka kõige pingelisemas olukorras? Miks mõned 
vaimustuvad langevarjuhüpetest, ent teistes tekitab ainu-
üksi mõte sellest surmahirmu. Miks ühe ja sama pere lap-
sed on sageli iseloomult täiesti erinevad, kuigi nad on kas-
vanud samas keskkonnas ja neil on ühised vanemad. Mis 
põhjustab erinevusi käitumises?

Vallo Tilgar

Teadlased väidavad, et suurt 
rolli meie käitumise aren-
gus mängivad geenid. 

Kvantitatiivse geneetika uuringute 
põhjal määravad geenid kuni 50% 
selgroogsete loomade käitumistun-

nuste varieeruvusest. 1990.  aastail 
otsiti innukalt nn markergeene, s.o 
konkreetseid geene, mida võiks otse-
selt seostada teatud iseloomutunnus-
te avaldumisega. Nüüdseks on teadla-
sed saanud aimu, et enamik üksikute 
geenide eripärasid avaldab käitumi-
sele siiski suhtelistelt väikest mõju 

ja käitumine kujuneb pigem paljude 
geenide ja keskkonna keerukas koos-
toimes.

Mõned küllaltki ilmse mõjuga gee-
nid on siiski üles leitud. Nende geeni-
de saadused mõjutavad närvirakku-
de- ehk neuronitevahelist sidepida-
mist, tootes ja reguleerides virgats
aineid ehk neurotransmittereid. 
Hiljutiste uuringute järgi on käitu-
misotsustega kõige tihedamalt seotud 
virgatsained dopamiin ja serotoniin. 

Dopamiin on seotud tahtlike liigu-
tuste ehk motoorika kontrollimisega 
ning mõjutab motivatsiooni (nn aju-
auhinna-, ingl brain-reward’i-süstee-
mi), riskimist ja naudinguid. Näiteks 
söögiisu ja suguiha tekkes on tähtis 
roll dopamiinil. Suur hulk dopamii-
ni tekib narkojoobes. Dopamiini too-
detakse põhiliselt keskaju neuronites 
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Geenid ja käitumine: 
mida näitavad inimese ja lindude uuringud?

Nii dopamiini kui ka serotoniini nappus vähendab keskendumisvõimet. Lindude seas on eriline keskenduja kanakull, kes 
saagile sattudes otsekui unustab kogu ümbruse – nii on teda hea pildistada
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aminohappest L-türosiin. Kui eesaju-
koores dopamiini napib, on inimene 
hajevil ega suuda keskenduda. 

Serotoniini ehk 5-hüdroksütrüp-
tamiini ehk 5-HT-d toodetakse aju-
tüve neuronites (10%) ja soolestiku 
epiteelirakkudes (90%) aminohappest 
trüptofaan. Seedesüsteemis mõjutab 
serotoniin soolelihaste tööd ja kõhu-
lahtisust. Teda leidub ka vereliistaku-
tes, kus ta aitab veresooni ahendada 
ja haavu parandada. 

Sootuks teistsugune roll on aga 
kesknärvisüsteemis toodetud seroto-
niinil. See mõjutab tuju, dominant-
sust, isu, und ja meestel ejakulat-
siooni kontrolli. Huvitav on seegi, et 
serotoniin pärsib dopamiini mõju, 
vähendades näiteks saamahimu või 
söögiisu. Kuna serotoniin on seo-
tud tundeeluga, siis on seda nimeta-
tud ka õnne- ja rahuloluhormooniks. 
Serotoniini nappus võib tekitada 
motoorset rahutust, keskendumisras-
kusi ja tähelepanuhäireid. Serotoniini 
üleküllus suurendab emotsionaalsust 
ja ärevust.

Geenidel sabast kinni. Virgatsaineid 
toodetakse küll aminohapetest, s.t 
nad on valgud, kuid neil pole n-ö 
oma geene, mille järgi neid luuak-
se. Küll aga on oma geenid valkudel, 
mis omakorda virgatsaineid tooda-
vad, veavad ja vastu võtavad. Nende 
geenide puhul on avastatud muutlik-
kust – eri geenivariante ehk geneeti-
list polümorfismi –, seega on võima-
lik uurida, kuidas need eri variandid 

mõjuvad käitumisele.
Dopamiinisüsteemi puhul näiteks 

on täheldatud, et käitumist mõjutab 
dopamiini retseptori D4 (DRD4) 
geen. Retseptorid on valgud, mille 
külge virgatsained raku pinnal seon-
duvad ja mille kaudu nad rakku mõju-
tavad. Kui retseptormolekule toode-

takse vähe, seostub 
rakule ka vähem 
dopamiini ja närvi-
impulsid on seevõr-
ra nõrgemad. 

Inimese puhul 
ongi selgitatud 
välja üks DRD4-

geeni variant ehk alleel – nn pikk 
alleel –, mis toodab vähem dopamii-
ni retseptorvalku kui teised geeniva-
riandid. Selle alleeliga isendid vaja-
vad rahuloluks rohkem dopamiini.

Lindude DRD4-geeni puhul pole 
küll leitud seesugust muutlikkust, 
mis otseselt mõjutaks retseptorvalgu 
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Dopamiini reguleerival DrD4-geenil ja serotoniini reguleerival SErT-geenil on 
leitud olevat tähelepanuväärselt suur mõju käitumisele nii inimestel (ülal) kui ka 
lindudel ja teistel selgroogsetel (all)

Teadusuuringute 
põhjal tundub, et 

inimestel ja van-
gistatud lindudel 
pääsevad geenid 
iseloomu kujun-
damisel märksa 
vähem löögile kui 

vabadel lindudel. 
Kas võiks oletada, 

et kiirelt võõranduv 
keskkond tekitab meis 
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Hiljutiste uuringute järgi on 
käitumisotsustega kõige tihedamalt 
seotud virgatsained dopamiin ja 
serotoniin. 
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Kuidas loodus toimib?

tootmist, ent muid käitumist mõju-
tavaid muutusi selles geenis on lei-
tud neilgi. 

Serotoniinisüsteemi puhul 
on leitud, et tundeelu ja käitu-
mist mõjutavad muutused seroto-
niini vedava valgu ehk transpor-
teri (SERT ehk 5-HTT-) geenis. 
Serotoniinitransporteri ülesanne on 
viia serotoniinimolekulid närvirak-
kude ühenduskohast ehk sünapsist 
ära pärast seda, kui närviimpulss on 
ühelt rakult teisele edastatud. Kui 
palju seda transportervalku toode-
takse, seda mõjutab tugevasti üks 
SERT-geeni muutlik piirkond, mida 
märgitakse lühendiga 5-HTTLPR.

Nimetatud piirkonna järgi erista-

takse SERT-geenil kahte varianti, nn 
lühikest ja pikka alleeli. Lühike too-
dab vähem transportervalku, seega 
jääb sünapsisse rohkem serotoniini. 
Peale selle on selgunud, et lühikese 

geenivariandiga inimeste mandeltuum 
ehk aju hirmukeskus on aktiivsem, 
mistõttu nende meeleolu on tundli-
kum nii meeldiva kui ka ebameeldiva 
suhtes. Kasuks tuleb aga see, et lühi-

kese alleeliga inimesed suudavad pare-
mini keskenduda ja kipuvad seetõttu 
olema edukamad õppetöös. Naljaga 
pooleks võiks SERT-geeni lühikest 
alleeli nimetada ülikooligeeniks.

Lindudel on 
SERT-geeni muut-
likkust uuritud 
vähestel liikidel. 
Näiteks rasvatiha-
sel ja võsaraadil on 
leitud selle geeni 
muutusi, mis mõju-

tavad uute asjade kartust ehk neofoo-
biat ja hirmu tundmist üldisemalt. 

Kui tugevalt need geenid mõju-
vad? Inimese ja lindude uuringute 

|750|  

Spordivaenajate igipõline kahtlus – kas liikumine annab tervise või lihtsalt tervemad liigutavad ennast rohkem? – võib 
geneetika abil saada vastuse. Kui merikotkas ründab kiivitajaparve, kehtib seos ilmselt mõlemat pidi
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Lühikese alleeliga inimesed suudavad 
paremini keskenduda ja kipuvad 
seetõttu olema edukamad õppetöös.
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põhjal võib järeldada, et dopamiini- ja 
serotoniiniradasid mõjutavad geenid 
määravad ära koguni 5–15% enami-
kust iseloomuomadustest. 

Uute elamuste otsimine, uudishimu 
ja vihastumine-andestamine on inime-
sel 5–10% ulatuses tingitud muutlikku-
sest DRD4-geenis. SERT-geeni variee-
ruvus määrab ära 10–15% uudishimust 
ja avatusest uutele kogemustele, 5–10% 
kartlikkusest, ekstravertsusest ja moti-
vatsioonipõhisest käitumisest ning 2% 
hasartmängusõltuvusest. 

Väikestel laululindudel on umbes 
15% liikumisaktiivsusest ja neofoo-
biast ning 7–15% kartlikkusest tin-
gitud DRD4-geeni muutlikkusest. 
SERT-geeni varieeruvus määrab kart-

likkusest ligikaudu 15%, stressist taas-
tumisest ja impulsiivsusest 10%. 

Lindude puhul on huvitav asja-
olu, et need geenid mõjuvad vangis-
tuses tunduvalt nõrgemini kui vabas 
looduses. Puurikatsetes on neofoo-
bia ja kartlikkuse varieeruvus gee-
nidest mõjustatud 5–7%, kuid vabas 
looduses kirjeldavad samad geenid 
ära 10–15% sedalaadi käitumistun-
nustest. Kas me võime siit järeldada, 
et laboris tehtud katsed ei peegelda 
looduslikku käitumist? Ehk on labo-
ris peetavad linnud suuremas stres-
sis, mis segab tegeliku iseloomu aval-
dumist? 

Ka inimesega võrreldes on lindu-
del looduses mõõdetud neofoobial 

ja hirmukäitumisel suurem roll gee-
nidel. Siin võib põhjus peituda eri 
mõõtmismetoodikas. Inimuuringutes 
hinnatakse iseloomuomadusi ena-
masti küsitluste põhjal. Lindude 
puhul saame paljusid käitumistunnu-
seid usaldusväärselt mõõta otseselt 
vaadeldes ja filmides, mistõttu võiks 
arvata, et lindudel kasutatav metoo-
dika on täpsem. Inimuuringutel on 
ka tugevamad eetilised piirangud. 
Teisalt on lindude puhul keerukam 
geenide ja käitumise seoseid selgita-
da, kuna nende genoomi on märksa 
vähem uuritud ja sageli ei ole teada, 
kas mingisugused erinevused (mutat-
sioonid) geenides on sünonüümsed 
ehk ühesuguse toimega või funktsio-
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Suur kirjurähn on pesast varastanud linnupoja ja suundub sellest hakkliharooga 
valmistama. Kuidas pererahvas saaks tragöödiat vältida? Kaks võimalust: kas teha 
röövlile suure kisaga tuul alla või jääda vaikselt märkamatuks
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Kuidas loodus toimib?

naalsed ehk erisuguse toimega.
Geenid ja haigused. Inimühiskonnas 
on psüühilised haigused kujunemas 
üha suuremaks probleemiks. USAs 
kannatab ligi 18% täiskasvanutest (40 
miljonit inimest) ärevushäirete all ja 
6,7% on depressioonis, ühtekokku 
on psüühiliste probleemidega hädas 
umbes 26%. 

Geenide järgi saab ennustada ini-
mese eelsoodumust teatud tüüpi 
psüühiliste haiguste tekkeks. DRD4 
pika alleeliga inimeste hulgas on 
tähelepanuhäire ja hüperaktiivsus 
6% tõenäolisem kui teistel inimes-
tel. Teatud mutatsioon SERT-geenis 
aga suurendab 6,4% tõenäosust hai-
gestuda skisofreeniasse. SERT-geeni 
puhul on veel selgunud, et n-ö äreva 

(lühikese) geenivormiga inimesed on 
sageli neurootilisemad ja stressiroh-
kes keskkonnas on neil 3–4% suu-
rem tõenäosus haigestuda depres-
siooni. SERT-geeni lühikese vormi 
puhul tuleb sagedamini ette enese-

tappe, kuigi see mõju on väga väike, 
alla protsendi. Igatahes tundub, et 
geeniuuringud võiksid anda suure 
panuse paljude psüühiliste haiguste 
vältimisse. 

Geenide mõju isiksuseomadustele 
oleneb sageli soost. Meestel on gee-
nide mõju ilmnenud tugevamini näi-
teks seiklushimu, vihastumise/andesta-
mise (põhimõtteliselt on tegemist sama 
tunnusega, sest kõvemini vihastujad ka 

andestavad kerge-
mini), neurootilisu-
se, uutele kogemus-
tele avatuse, uuriva 
ja nn motivatsioo-
nipõhise käitumi-
se puhul (kui mingi 
auhind kannustab 

tegutsema – eesti keeles võiks seda ise-
loomuomadust vast nimetada innuku-
seks). Naistel näikse geenid aga tugeva-
mini mõjutavat ekstravertsust. 

Sugudevahelisi erinevusi on sele-
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Et ninaesist pihta ei pandaks, peab merikajakapoeg juba maast madalast iseloomu näitama
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inimesega võrreldes on lindudel 
looduses mõõdetud neofoobial ja 
hirmukäitumisel suurem roll geenidel.
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tatud peamiselt nais- ja meessugu-
hormoonide mõjuga geenide toime-
le. Naissuguhormoon östrogeen hoo-
gustab SERT-geeni avaldumist ja see-
kaudu koguneb rohkem transporter-
molekule, mis serotoniini sünapsidest 
eemaldavad. Teisalt aga hoogustab 
östrogeen ka ensüümi trüptofaan-
hüdroksülaas 2 teket, mis aitab sero-
toniini juurde toota. 

Dopamiini puhul arvatakse, et selle 
virgatsaine tootmist mõjutavad nii 
östrogeen kui ka meessuguhormoon 
testosteroon. Naistel on leitud roh-
kem nii dopamiini kui ka dopamiini-
retseptoreid. See võib mingil määral 
tasakaalustada DRD4-geeni muutlik-
kuse mõju retseptorvalgu tootmise-
le. Siinjuures on huvitav märkida, et 

tähelepanuhäiret (ADHD) soodustab 
meestel DRD4-geeni pikk alleel ja 
naistel hoopis lühike alleel. Ent üldi-
selt on sugude erinevused geenide 
mõjus isiksuseomadustele veel suu-
relt jaolt välja selgitamata.

Käitumine, geenid ja edukus inim-
ühiskonnas ... Evolutsioonilises öko-
loogias on üks tähtsamaid küsimusi, 
milline on isendi kohasus ehk edukus 
antud keskkonnas. Tavaliselt on edu-
kuse mõõdupuu järglaste arv, aga ka 
eluiga, inimühiskonnas samuti elu-
kvaliteet ja sotsiaalne staatus. 

Iseloomu geenid võivad meie edu-
kust mõjutada põhimõtteliselt kahel 
viisil. Esiteks, teatud iseloomuoma-
dused, nagu kartlikkus, neurootilisus 

ja ärevus, võivad stressirohkes kesk-
konnas rikkuda meie tervist. Pidevalt 
muretsedes võime kergemini psüü-
hiliselt haigestuda. Teiseks, geenid 
mõjutavad meie igapäevaseid käitu-
misotsuseid ja märkamatult kujun-
davad need otsused meie pikaajalisi 
strateegiaid. Kas omandada kõrgha-
ridus, kas teha oma ettevõte, kas ris-
kida või mitte, kas abielluda või jääda 
vallaliseks? Riskivalmidus võib näi-
teks kaasa tuua mõtlematu torma-
mise või koguni õnnetusi. Suurem 
liikumisaktiivsus jällegi võib osutu-
da kasulikuks vanas eas: terves kehas 
terve vaim.

Teadusjakirjas PlosOne avalda-
tud uurimuse järgi on inimeste val-
misolek oma rahaga riskida seo-
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Nüüd tuleb riskida! Kajakakorüfee Kalev rattiste Kakrarahul pesapoegi rõngasta-
mas ja murelik lapsevanem teda ründamas
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tud eelmainitud DRD4- ja SERT-
geenivariantidega [3]. DRD4-geeni 
pika alleeliga inimesed olid riskialti-
mad, paigutades riskantsetesse tehin-
gutesse raha keskmisest 25% rohkem. 
Seevastu SERT-geeni lühema, ärevust 
soodustava alleeliga inimesed käisid 
oma rahaga ümber tavapärasest ette-
vaatlikumalt, paigutades riskantse-
tesse investeeringutesse keskmisest 
umbes 30% vähem raha. Kolmandik 
katsealustest osutus geenide põhjal 
riskeerijateks ja kolmandik muretse-
jateks. Niisiis mõjutab mõnigi konk-
reetne geen üsna otseselt inimese 
majanduskäitumist, aga seeläbi ka 
ettevõtete ja ühiskonna käekäiku.

Selgub, et DRD4-geen seostub 
otseselt ka elueaga. Aga sugugi mitte 
niipidi, et suuremad riskijad sure-
vad varem. Vastuoksa, ühes ajakir-
jas Journal of NeuroScience avalda-
tud uurimuses loendati kokku, et üle 
90-aastaste vanurite hulgas on pika, 
riskija-alleeliga inimesi 70% roh-
kem kui 7–45-aastaste hulgas [1]. 
Selle seiklusotsingutega seotud allee-
li kandjad olid üldiselt ka kehaliselt 
aktiivsemad. Uurijad oletasidki, et 
DRD4-geen mõjutab eluiga liikumis-
aktiivuse kaudu, vähendades vanane-
misega seotud tüüpilisi haigusi.

… ja teistel liikidel. Käitumisgeenide 
seoseid edukusega muude liikide loo-

duslikes populatsioonides on seni 
veel väga vähe uuritud. Siinkohal on 
paslik siiski meelde tuletada, et lin-
dudel ja inimestel on geenide mõju 
käitumistunnustele väga sarnane ning 
näiteks neofoobia ja hirmukäitumise 
seosed geenidega on looduslikes kat-
setes osutunud lindudel isegi tugeva-
maks kui inimesel. 

Seega võib julgelt arvata, et ärevu-
se või kartlikkusega seotud geenial-
leelid määravad mitmesuguste käitu-
mismustrite kaudu ka lindude koha-
sust. Tartu ülikooli zooloogiaosakon-
na käitumisgeneetika töörühm (Vallo 
Tilgar, Killu Timm, Kaarin Koosa) on 
viimastel aastatel keskendunud rasva-
tihase käitumise ja SERT-geeni seoste 
uurimisele looduslikes linnupopulat-
sioonides. Rasvatihase SERT-geenis 
oleme leidnud üheksa mutatsiooni, 
mis on piisavalt sagedased, et oleks 
lootust nende mõju mõõta. Ja tõe-
poolest, neist kahe mõju ongi juba 
katsetes selgunud. 

Esiteks mõjutab ühe teatud 
nukleotiidi asendumine SERT-geenis 
kisklusvastast käitumist. See ilmnes 

katses, kus näitasime hauduvatele 
emalindudele suur-kirjurähni topist. 
Teatavasti käib see rähniliik meel-
sasti tihasepesi rüüstamas. Emadel 
on rähni visiidi puhul valida kahe 
käitumisviisi vahel: kas röövlit rün-
nata või püüda jääda märkamatuks. 
Sagedasema geenivariandiga emalin-
dudest valis agressiivse kaitsetaktika 
80%, aga harvema variandiga emadest 
vaid 35%. 

Rasvatihase kaitsetaktika peegel-
dab üsna hästi ka isendi elukäiku 
üldisemalt. Agressiivse käitumisega 
lindude pesitsusedukus – lennuvõi-
mestunud poegade arv kurna suuru-
se kohta – osutus keskmiselt märksa 
väiksemaks kui passiivsetel, seevas-
tu nende eluiga oli pikem. Mine tea, 
võib-olla on nende tunnuste vahel 
koguni lõivsuhe: kes tahab edukamalt 
sigida, peab selle eest maksma lühe-
ma eluga. 

Teise uuringu põhjal saime teada, 
et üks teine mutatsioon SERT-geenis 
mõjutab seda, kui kiiresti toibuvad 
pesitsevad linnud häirimisest ja asu-
vad taas poegi söötma. Sagedasema 
geenivariandiga vanemad kogusid 
end märksa kiiremini – jätkasid poe-

gade toitmist märk-
sa varem – kui har-
vema geenivarian-
diga linnud. 

K õ n e a l u s e s 
uurin gus püüdsime 
hinnata sedagi, kas 

geeni mõju oleneb hirmutunde tuge-
vusest. Selleks hirmutasime linde kol-
mel moel: kõige vähem kohutab neid 
see, kui paigutame pesa lähedusse 
kaamera, märksa suuremat uudishi-
mu või hirmu tekitab pesakasti katu-
sele asetatud uudne objekt (värviline 
plastkarp) ning kõige kohutavam on 
pesaava siseküljele kinnitatud lõks, 
mille puhul tuleb pessa pääsemiseks 
lükata jäigad traatvardad tahapoole. 
Genotüübi mõju osutus ühesuguseks 
hoolimata hirmu tekkeviisist.

Niisiis on hirmust ülesaamine üsna 
otseselt geneetiliselt määratud. Võib 
oletada, et näiteks uudses, inimroh-
kes keskkonnas on eelis pesitsus-
paaridel, kes pole häiringute suhtes 
nii tundlikud ega kaldu oma sigi-

Kuidas loodus toimib?
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mistoimingutest kergel käel kõrvale, 
ja sagedasem geenivariant sageneb 
tulevikus veelgi.

Kas „halbade“ ja „heade“ geenide 
sagedus oleneb keskkonnast? Miks 
ikkagi looduslik valik ei ole ärevust ja 
depressiooni soodustavaid geeniva-
riante evolutsiooni käigus inimpopu-
latsioonist kõrvaldanud? Otse vastu-
pidi, arvatakse, et SERT-geeni lühike 
alleel on meile siginenud alles hilja-
aegu ja veel umbkaudu 80 000 aastat 
tagasi seda inimkonnas ei olnudki. 
Selle alleeli sagedus on suurenenud 
kultuuri ja ühiskonna arenguga. 

Seega on lühikese geenivarian-
diga inimestes peidus miski, mis 
on nüüdisaja ühiskonnas kasulik. 
Tõepoolest, SERT-geeni n-ö äreva 
vormiga inimesed on edukamad hari-
dust omandama ja õpivad näiteks kii-
remini uusi tantsusamme. Arvatakse, 
et selle põhjus võib olla parem kes-
kendumisvõime või muidu tugeva-
mad vaimsed võimed [2]. Ehk on ka 
ärevusel oma head küljed, mis anna-
vad nüüdisühiskonnas eelise näiteks 

elukutse või partneri valikul?
Reesusmakaakidel on SERT-geeni 

alleelid inimese omadega väga sar-
nased. Nende puhul on ilmnenud 
põnev asjaolu: lühikese alleeliga isen-
did reageerivad suurema poolehoiu-
ga kõrge staatusega isaste näopiltide-
le [6]. Inimese puhul võiks siis oleta-
da, et isikukultus või liidrite jumalda-
mine on sagedasem n-ö äreva SERT-
geenialleeliga inimeste hulgas. 

Samamoodi kui inimesel oleneb ka 
lindudel eri geenialleelide kasulikkus 
ehk kohasus olukorrast. Looduslike 
elupaikade nappuse tõttu on paljud 
metsalinnud leidnud elupaiga linna-
parkides, kalmistutel ja puiesteedel, 
kus aga valitsevad hoopis teistsu-
gused elutingimused kui metsades. 
Linnades on palju rohkem häirimist 
ja müra, kuid vähem ohtlikke rööv-
loomi. Linnades on ka vähem toitu 
ja pesapaiku, mis suurendab konku-
rentsi. 

Hiljutise üleeuroopalise uuringu 
järgi leidub SERT-geeni üht enim 
levinud alleeli linnas pesitseva-
tel musträstastel märksa harvemi-

ni kui nende metsas pesitseva-
tel liigikaaslastel [4]. Austraalia 

teadlased aga selgitasid välja, 
et mustluigel on DRD4-geeni 
ühe enim levinud alleeli sage-
dus linnaelupaikades märk-
sa suurem kui inimtühjema-
te paikade veekogudes [5]. 
Sama uuringu järgi kartsid 
sagedasema genotüübiga lin-
nalinnud inimest keskmisest 

vähem.
Meie töörühm osaleb üle-

euroopalises pro-
jektis, kus uuri-

takse linna-
des elutse-

vate ras-
vatihaste 

kohas-

tumusi. Esialgsete käitumisandmete 
põhjal lasevad linnatihased end üldi-
selt inimesest tunduvalt vähem häi-
rida kui maatihased. Seevastu tõsises 
hädaohus, näiteks pärast kinnipüüd-
mist, käituvad nad isegi ärevamalt ja 
agressiivsemalt (suurenenud hinga-
missagedus, sagedasem nokkimine ja 
ärevushüüded) kui metsas elavad lii-
gikaaslased. Kas nende eripärade taga 
on ka geneetilised erinevused, peaks 
selguma lähiajal. 

Kokkuvõtteks. Inimesel ja lindudel 
mõjutavad samad geenid sarnaseid 
käitumistunnuseid. Lindudel on gee-
nide seosed neofoobia ja kartlikku-
sega ilmnenud isegi veidi tugevami-
ni kui inimesel, mida võiks seleta-
da käitumise mõõtmise metoodika 
erinevustega. Lindude seas aga on 
seos geenide ja käitumise vahel osu-
tunud nõrgemaks laboris tehtud kat-
sete puhul. Põhjus võib olla stress 
vangistuse tõttu, mis varjutab iseloo-
mude erinevusi. 

Igatahes võib geenide järgi arves-
tataval määral ennustada isendite käi-
tumisotsuseid ja selle kaudu kohasust 
eri keskkondades. Mõnegi käitumis-
aspekti, -haiguse või elukäigu mõist-
mise võti võib peituda geneetilises 
koodis. 

1. Grady, D. L. et al. 2013. DRD4 genotype 
predicts longevity in mouse and human. – 
J. Neurosci 33: 286–291. 
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tions during urbanization in blackbirds. – 
Mol. Ecol. 22: 3629–3637.
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li zooloogiaosakonnas vanemteadurina, 
uurib metsalindude käitumise füsioloogi-
lisi ja geneetilisi tagamaid.
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Saame tuttavaks!

Veel välja selgitamata põhjustel sünnib maailma üha roh-
kem omapärase tundeeluga inimesi, keda nimetatakse 
autistideks. Kes nad on? Mismoodi püüavad Eesti teadlased 
jutustamise kaudu nende elu paremaks teha?

Kristina Tupits

Inimesed suhtlevad omavahel, 
vestes teineteisele lugusid. Me 
jutustame kaaslastele oma päe-

vast, oma tegemistest, uudistest, kir-
jeldame oma plaane. Ühiskonnas 
antakse jutustuste kaudu edasi väär-
tusi, kogemusi, teadmisi, tuleviku-
vaateid. Inimestele meeldivad jutus-
tused: need mitte üksnes ei lahuta 
meelt ega anna tundelaengut, vaid 
aitavad meil jõuda iseendas selgusele, 
toetavad enesearengut, aitavad mõis-
ta ühiskonna toimimist. Jutustuste 
ehk narratiivide kaudu tehakse isegi 
hingeravi – psühholoogilist teraapiat. 
Jutustamine on üks meie igapäevaelu 
põhilisi osi. 

Hea jutuvestja suudab ennast väl-
jendada selgelt ja asjakohaselt, arves-
tades olukordi ja suhtluspartnereid, 
kirjeldab sündmusi kuulajale arusaa-
davalt ja võimalikult täpselt. Ka koo-
lis õpib laps enamjaolt selle kaudu, 
et kommenteerib, arutleb põhjali-
kult oma kogemuste üle ja jutustab 
ümber teiste inimeste loodud tekste. 
Jutustamisoskuse areng on väga täh-
tis osa lapse arengust.

Paraku pole jutustamine kõigile 
inimestele loomulik ja lihtne tege-
vus. Pahatihti on sellega hädas näi-
teks need, kel on autismispektri häire. 
Seesugused lapsed ei pruugi jutusta-
misoskust omandada kaugeltki suju-
valt. Kui tavalaps õpib jutte vestma 
suurelt jaolt omal käel, siis autistidele 
on enamasti vaja seda hoolikalt eral-
di õpetada. Käsikäes lugude rääkimi-
se oskusega arenevad autistlikul lap-
sel omakorda muud suhtlusoskused. 
Näiteks saab juttude kaudu toetada 
sotsiaalse kujutlusvõime arengut. Just 
sotsiaalse kujutlusvõime puudujääki-
de tõttu on autistidel raske teiste ini-
meste tundeid ning tegusid mõista ja 
tõlgendada, samuti osaleda kujutlus-
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Inimene on lugusid jutustav liik. 
Kas ka autistlik inimene?

„raske õppetükk“. Väga tähtis osa lapse arengust on õppida jutustusi mõistma ja 
edasi andma
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võimet nõudvates mängudes ja ühis-
tegevustes. Seega, õpetades autistlik-
ku last jutustama, parandame tema 
üldist toimetulekut ühiskonnas. 

Autismispektri häirega laste 
jutustamisoskust on palju uuri-
tud. Seekaudu saab rohkesti teavet 
ka lapse üldise arengu, kõne, vaim-
se ja sotsiaalse arengu taseme kohta. 
Autistlike laste jutustustes jääb vajaka 
terviklikkust: neis puudub tavapärane 
loogiline ülesehitus. 

Enamasti palutakse lapsel jutus-
tamisuuringutes kõigepealt seada 
pildid õigesse järjekorda ja seejä-
rel nende põhjal jutustada. Autistlik 
laps räägib igast pildist eraldi ega seo 
pildisarja üheks tervikuks. Seetõttu 
kajastab autist oma jutus märksa 
vähem põhjuse ja tagajärje seoseid 
kui tavalaps. 

Ka sõnavara poolest eristub autist-
lik laps normaalsest lapsest. Näiteks 
kasutavad nad sagedamini asesõnu, 
mistõttu võib olla keeruline mõis-
ta, kellest või millest parasjagu jutt 
käib. Samuti pruugivad nad harvemi-
ni vaimsust väljendavaid sõnu  (tah-
tis, otsustas, mõtles) ja neil on raske 
kirjeldada emotsioone.  

Oma magistritöös uurisin esimese-
teise klassi õpilaste jutustamis-
oskust [9]. Tavaliste pildiseeriate 
kõrval kasutasin ka animeeritud pil-
disarju. Arvutiekraanile ilmusid lii-
kuvad pildid, kus liikumisega rõhu-
tati jutustuse seisukohalt olulisi tege-
vusi ja emotsioone. Liikumist jälgi-
des õnnestus autistlikel lastel paremi-
ni keskenduda pildi põhisisule, selle 
asemel et asuda uurima loo seisuko-
halt teisejärgulisi üksikasju, nagu neil 
kombeks. Tänu sellele paranes jutus-
tuste terviklikkus. 

Autistlikele lastele meeldib arvuti 
vahendusel õppida, kuna program-
midel on kindel struktuur, olukord 
on lapse jaoks paremini ennustatav 
ja n-ö kontrolli all. Sestap tekib neil 
vähem stressi kui suhtlemisel teiste 
inimestega – vastupidi, nad on hoo-
pis motiveeritud harjutusi tegema. 
See on lisapõhjus, miks tasuks ani-
meeritud pildisarjad autistlike laste 
puhul kasutusele võtta.

Katse idee tuligi otse praktikast: 
autismispektri häirega lapsi lugema 
õpetavad logopeedid ja eripedagoo-
gid märkasid, et tulemused on pare-
mad, kui nad kasutavad arvutit ja 
lihtsaid, Powerpointi programmi-
ga loodud animatsioone. Kirjanduse 
järgi on samalaadseid tähelepanekuid 
tehtud maailmas mujalgi.

Animeeritud pildiseeriate laiemat 
kasutust võib esialgu küll veidi takis-
tada see, et nende loomisega tuleb 
omajagu vaeva näha. Pildisarja valikul 
on oluline selle sisu: kujutatud tege-
vus võiks olla lastele tuttav ja kergesti 
mõistetav. 

Autistlikud inimesed kui tulnukad 
meie planeedil. Belgia autismispet-
sialist Theo Peeters on öelnud: „Nad 
[autistlikud inimesed] on kui tulnukad 
meie planeedil“. Seda tunnet on kin-
nitanud ka paljud autistid ise. Kuulsa 
autisti, USA loomakasvatusteadlase 
Temple Grandini sõnul võime autisti 
enesetundest ühiskonnas aimu saada, 

kui kujutame ette, et 
oleme ootamatult sat-
tunud metsiku sugu-
haru elukeskkonda, 
kus kõik on võõras, 
tundmatu ja hirmutav.  

Autismiuurin gu-
te algusaegadel käidi 
välja huvitavaid teoo-

riaid selle arenguhäire kohta. Esimese 
arstina hakkas autismi diagnoosima 
Leo Kanner 1943.  aastal. Laste käi-
tumise kõrval pööras ta tähelepa-
nu lastevanemate käitumismustritele. 
Neid analüüsides jõudis ta arvamuse-
le, et autistlikud lapsed sünnivad tun-
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Katses kasutatud 
pildisarja näide. 
Uuringus sel-

gus, et võrreldes tavalis-
te, liikumatute piltide-
ga õnnestus autistlikel 
lastel paremini jutusta-
da animeeritud piltide 
järgi, kus tervikjutu sei-
sukohalt tähtsamad pil-
diosad olid pandud lii-
kuma. See aitas lastel 
eristada olulisi üksik asju 
vähem olulistest.

Näiteid laste 
jutustuste kohta 
Kõrge tase: 
Koer ja tüdruk män-
gisid palli ühel ilu-
sal kevadpäeval. Ja ja 
ühel hool viskas tüd-
ruk nii kõva hooga, et 
koera pall kukkus vette. 
Koer ehmatas, et ta pall 
vette kukkus ja otsustas 
minna sellele ise järele. 

Kui ta oli selle ära too-
nud, andis ta selle tüd-
ruku kätte. Ja ta nägi 
väga väsind näoga. 
[paus] tüdruk kum-
mardas ta ees ja kal-
listas teda tugevasti.
 
Keskmine tase: 
Koer ja tüdruk män-
givad palli. Ja siis tüd-
ruk viskas liiga kaugele. 
Ja see kukkus vette. Siis 
koer hakkas seda ära 
tooma. Ja siis pärast ta 
ei saanud enam välja. 
Ja tüdruk aitas teda. Ja 
siis nad said jälle hak-
kasid palli mängima.

Madal tase: 
Mängivad palli. 
Kukkus vette. Tüdruk 
ehmub. Ja koer võtab 
ära. Ja siis tüdruk 
ehmub. Ja siis said jälle 
sõbraks.

Kui tavalaps õpib jutte vestma 
suurelt jaolt omal käel, siis 
autistidele on enamasti vaja seda 
hoolikalt eraldi õpetada.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Saame tuttavaks!
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dekülmadesse peredesse, kus vane-
mad piltlikult öeldes sulavad kor-
raks üles vaid selleks, et laps eostada. 
Kanneri pooldaja psühholoog Bruno 
Bettelheim pidas autismi latentseks 
ehk varjatud omaduseks, mis aval-
dub vaid kehva vanemliku hoolitsuse 
tõttu. Kirjeldades seda oletust, kasutas 
ta mõistet „külmkapiema“ (refrigera-
tor mother), mis sai toona väga popu-
laarseks. Loomulikult pälvisid sellised 
arvamused hiljem palju kriitikat. 

Alles 1970. aastatel täpsustati tun-
duvalt autismi sümptomeid, mille 
põhjal seda diagnoosida. Sellest ajast 
saati on autismi diagnoos lahterdatud 
eraldi kategooria alla, varem kuulus 
see skisofreenia diagnooside hulka. 
Kuigi võrreldes 1940.  aastatega on 
meie teadmised autismist tunduvalt 
paranenud ja teemat uuritakse väga 
innukalt, pole veel kaugeltki jõutud 
autismi tuumani. 

Mis on autismispektri häire? Autis-
mispektri häire ehk autism on aren-
guhäire, mis mõjutab inimese suht-
lemisvõimet ja suhteid teiste inimes-
tega. Samuti mõjutab autism seda, 
kuidas inimene maailma tõlgendab. 
Üldjoontes võib öelda, et tegemist on 
inimestega, kes on erilisemast erilise-
mad ja seetõttu on väga raske tõmma-
ta autistlike isikute vahel paralleele. 
Hoolimata sellest võib esile tuua tun-
nusjooned, mis küll ilmnevad suurel 
hulgal autistlikel lastel, kuid nende 
ulatus varieerub isikuti suuresti. 

Autismispektri häirega inimese 
tunneb ära eelkõige sotsiaalse käitu-
mise eripärade tõttu. Tihti on neil kee-
ruline ära tunda nii teiste kui ka enda 
emotsioone ja isegi kui see õnnes-
tub, ei oska nad alati adekvaatselt 
reageerida, näiteks võivad nad kurva 
sündmuse üle hoopis naerma hakata. 
Autistide empaatiavõime on puudulik 
ning seetõttu on neil raske sõlmida ja 
hoida sõprust. Ka enda emotsioonide 
väljendamisega võib autistlik inime-
ne hätta jääda, tal on keeruline tun-
deid sõnadesse panna. Nii kukubki 
välja, et autist suhtleb pigem selleks, 
et rahuldada oma esmaseid vajadu-
si. Näiteks võib ta küll küsida sõbra 
päevaplaani, aga lihtsalt uudishimust, 

kasutamata seda teavet, et oma käitu-
mist sõbra järgi sobitada. 

Enamikul autistlikel lastel ilmneb 
nn pragmaatikapuue: raskus kasuta-
da ja mõista keelt olukorra ja kaaslas-
te kohaselt. Kaaslasega vesteldes või-
vad nad vahel olla liiga jutukad, taipa-
mata, et tuleb lasta ka teisel rääkida. 
Tihti väldivad autistid silmkontak-

ti või just vastupidi – vaatavad väga 
otsekoheselt silma, uurides näiteks, 
missugused silmad kaaslasel on.

Peaaegu alati ilmnevad autistidel 
erihuvid (nt astroloogia, dinosauru-
sed, numbrid), tänu millele õnnestub 
nendega hõlpsamini kontakti saada. 
On oluline märkida, et igal autistlikul 
lapsel, olenemata intellektitasemest, 
ilmneb selgelt mõni anne. Olgu see 
joonistamine, väga head matemaatili-
sed oskused või suurepärane mehaa-
niline mälu. Neid andeid tasuks ära 
kasutada uute oskuste õpetamisel või 
kontakti loomisel.

Ka autistlike inimeste tajus ilm-
neb palju eripärasid. Öeldakse, et 
nad tajuvad kõiki stiimuleid võrd-
väärselt, hoolimata nende tähtsu-
sest. Näiteks võib paberi krabin tun-
duda neile sama valjuna kui klassis 
rääkiva õpetaja hääl. Samas ei pruugi 
nad tavainimest ehmatavaid helisid 
tähelegi panna: kui vaas kukub autis-
ti selja taga klirinal maha, ei pruugi 
laps seda märkamagi teha. Seepärast 
kahtlustatakse autistlikel lastel sage-
li esmalt hoopis kuulmispuuet, mitte 
autismi. 

Kuna autistid elavad n-ö aistingu-
te maailmas – tajuvad ümbritsevat 
maailma liiga intensiivselt –, võivad 
neil õpingud jm tegevused edeneda 
väga visalt. Võrreldes teiste tajudega, 
näiteks kuulmis- ja maitsmistajuga, 
on autistidel enamasti paremini are-
nenud just nägemistaju. Suhtlemisel 
või õppetöös tulekski sellele toetu-

da. Rääkimine võib 
autistile mõju-
da suuresti lihtsalt 
infomürana ja kui 
püüame jutu abil 
probleeme lahen-
dada või uut tee-
mat tutvustada, 
võime autistis teki-

tada palju frustratsiooni. Selle asemel 
tasuks kasutada visuaalseid abivahen-
deid: pilte, konkreetse infoga lihtsaid 
tekste, videomaterjali. 

Autistlikud lapsed ei suuda ena-
masti palju teavet korraga töödelda, 
kuna nad keskenduvad üksikasjade-
le. Seetõttu peab arvestama, et neil 
tekib ruttu info üleküllus, millega toi-
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„Ajaloolane“. Indiaanlane maalimas 
kitsenahale piltjutustust lahingust 
Ameerika sõduritega. Tumedad täpid 
pildil kujutavad kuule. Tõenäoliselt 
kujutavad ka paljud iidsed kaljujooni-
sed endast piltjutustusi, see on olnud 
tavaks näiteks Austraalia aborigeenidel

Autismispektri häirega inimese 
tunneb ära eelkõige sotsiaalse 
käitumise eripärade tõttu. 

Paljude autistlike laste iseloomulik kirg 
on asju ritta sättida. Kes teab, võib-olla 
väljendub selles nende abitu püüe 
reastada oma mõtteid – enamikule 
meist on see oluline oskus iseenesest-
mõistetavana kaasa antud 
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metulekuks vajavad nad vaikust ja 
rahu. Paljudele autistidele meeldib 
just seetõttu ütlus „peatage maailm, 
ma tahan maha minna!“.

Huvitavad koostööpartnerid iga-
päevaelus. Õpetajatel on kindlasti 
väga põnev autistlike lastega tööta-
da, samuti on koolikaaslastel huvitav 
nendega koos õppida. Üldjuhul on 
autistid üdini ausad. Väga tihti võib 
nende suust kuulda iseäralikke rep-
liike:  „Õpetaja, sa haised!“, sest õpe-
taja uus parfüüm ei meeldi neile, või 
„Õpetaja, sul on nii jube halli värvi 
kleit, sa oled ju nagu hiir!“, kui õpeta-
ja riietus on harjumatu. Nende ausaid 
märkusi ei tasu südamesse võtta, vaid 
hoopis hinnata. Kahjuks ei pruugi 
autistid ise väga pikka aega aru saada, 
et nende ümber olevad inimesed ei 
ole sama siirad nagu nemad, seetõttu 
on neile lihtne liiga teha.

Nii õpetaja kui ka koolikaasla-
sed peaksid meeles pidama, et isegi 
kui autistliku lapse enda kõne on 
väga heal tasemel, võivad teiste kõne 
mõistmisel ikkagi ilmneda prob-
leemid. Nendega suheldes on tar-
vis väljenduda võimalikult selgelt. 
Küsimustele vastates ei arvesta nad 
alati tagamõttega. Näiteks kui küsida 
„Kas sa tead, mis kell on?“, vastab laps 
lihtsalt „Jah!“; kui õpetaja ütleb küsi-
vas toonis „Kaks korda kaks on  …“, 
siis õpilane ilmselt ei taju, et temalt 
eeldatakse pooliku lause jätkamist. 
Seega on väga tähtis küsimus korrekt-
selt sõnastada.

Autistlikud lapsed ei pruugi 
mõista irooniat, ülekantud tähendu-
si. Näiteks väljend „anna mulle oma 
käsi“ võib talle olla hirmuäratav, 
sest ta mõistab seda sõna-sõnalt, 
arvab, et õpetaja soovib tema kätt 
endale. Kui lapselt küsida „Kas sul 
on sipelgad püksis?“, siis hakkabki 
laps uurima oma pükse, mõistma-
ta, et vihjati nihelemisele. Sageli on 
neil keeruline mõista ka kiitust, näi-
teks saada aru, mille eest tunnusta-
takse. Seepärast on enamasti mõist-
lik rõhutada fakti, et laps sai ülesan-
de tehtud – näiteks tõmmata nime-
kirjast ülesanne maha –, mis annab-
ki talle olulise positiivse tagasiside.

Kuidas olla autistile toeks? Ini-
mesed, kes tunnevad end tulnukatena 
meie ühiskonnas, vajavad kaaslastelt 
mõistmist ja tuge. Jutustamisoskuse 
arendamine on üks viis seda pakkuda. 

Kuidas veel? Ühest vastust ei ole, 
kuid eespool nimetatud Temple 
Grandin on rõhutanud, et üks tõhu-
samaid viise on lähtuda autisti tuge-
vustest, annetest. Lapsed pole ühesu-
gused ja Grandini arvates on tulutu 
keskenduda sellele, mida laps ei oska. 
Kindlasti oskab ta midagi muud hoo-
pis paremini kui teised. Seega, kui 
algebra ei õnnestu, tuleks keskenduda 
näiteks geomeetriale.

Kahtlemata saab õpetada lapse-
le keerulisi teemasid, lähtudes tema 
huvidest, näiteks proovida murde 
õpetada toiduvalmistamise kaudu. 
Õpetajatel pole mõtet jääda õppeka-
va raamidesse kinni, sest see ei ole 
lapse seisukohalt õige ega inimlik. 
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Rääkida ja kuulda jutustusi on üks 
inimliigi põhilisi vajadusi – tun-
dub, et teisel kohal söömise järel 
ja eespool armastust ja peavarju. 
Miljonid inimesed elavad armastuse 
ja koduta, aga peaaegu mitte ükski 
vaikides; vaikimise vastand tekitab 
kiiresti narratiivi, jutustamine on 
üks valdavaid helisid meie elus.

Reynolds Price

Inimelu juured on jutustustes, ini-
mesed loovad oma elu ja kujunda-
vad oma maailma kodudeks, läh-
tudes nendest juurtest.
 Peter L. Berger

Inimteadmine põhineb lugudel, 
suur osa inimese ajust on vajalik 
selleks, et mõista, meeles pidada ja 
rääkida lugusid. 
 Roger Schank, Robert B. Abelson

Inimesed on lugusid jutustavad 
organismid, nii nende isiklik kui ka 
ühiskondlik elu põhineb jutustustel.
 Michael F. Connelly, 

D. Jean Clandinin

Jutustused peegeldavad inim mõtet, 
sest inimmõtlemine on narratiiv-
se ülesehitusega ja fakte jäetakse 
kõige sagedamini meelde jutustuse 
kujul. Fakte võib mõista kui pike-
mate jutustuste lühikesi versioone, 
seega toetab jutustamine analüüti-
list mõtlemist.
 Anne McKeough jt

Andmed kinnitavad üsna selgelt, 
et kõigi kultuuride inimesed iden-
tifitseerivad end mingi narratii-
vi kaudu. Oleme paadunud jutu-
vestjad.

Owen Flanagan
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Hiiumaa

Esmapilgul pole Hiiumaa kõrgeimat kohta kuigi keeruline otsi-
da. Loomulikult tuleb siirduda Kõpu poolsaarele. Ent seal ei ole 
pilt sugugi selge: kas kõrgeim ala on tuletorni ümbrus või sel-
lest kolm kilomeetrit idas asuvad Kaplimäed või hoopis Püha 
Andrusemägi? Paras segadus on ka kõrgusarvudega.

Taavi Pae

Seda, et Kõpu poolsaare kesk-
osa on saare kõige kõrgem ala, 
teati ilmselt juba keskajal. Ega 

ilmaasjata rajatud 16. sajandi alguses 
tuletorn just poolsaare keskele [10]. 
Torn ja kõrgendik on kantud mitmele 
varasele Lääne-Eesti saari käsitlevale 
merekaardile. 

Kõpu poolsaare kõrgendik on sel-

gelt esile toodud näiteks 18.  sajandi 
lõpus ilmunud Mellini atlases (◊ 1). 
1808.  aasta Läänemere merekaardil 
on toodud ka majaka kõrgus mere-
pinnast: 327 jalga ehk 100 meetrit. 

Selle kõrgusarvu põhjal ei selgu küll 
Hiiumaa kõrgeim koht, kuid laevasõi-
du mõttes oligi tähtis eelkõige maja-
ka, mitte maapinna kõrgus. 

Paljudel 19. sajandi merekaartidel 
on esitatud Kõpu majaka ja ka maa-

pinna kõrgus. 
Mäe kõrguseks 
on märgitud 
106/328 jalga 
ehk 32/100  m, 
seega 68 meet-
rit. See arv on 
ilmselt saadud 

Vene tsaaririigi hüdrograafiatööde 
tulemusena. Paraku ei selgu kaar-
dilt saare kõrgeim koht, vaid lihtsalt 
Tornimäe kõrgus.

Saaremaa kohta on meil võrdle-
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◊ 1. Nii Tornimägi kui ka sellest mõni kilomeeter itta jääv kõrgend (St Hanusse Mäggi) on selgelt kujutatud Mellini atlase 
Läänemaa-kreisi lehel

Kogu Lääne-Eesti kõrgeim koht 

paikneb Hiiumaal

sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal ei ilmunud 
ühtegi suuremõõtkavalist topograafilist 
kaarti, mis käsitlenuks Hiiumaad.
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misi detailselt teada, kuidas kõrgus-
võrgu andmed on kujunenud [7], 
kuid Hiiumaaga on asjalood keeruli-
semad. Saar on väiksem ja seal pole 
olnud suurt huviliste ringkonda, kes 
oleks 19. sajandil nõudnud ja rahasta-
nud saare üldist loodimistööd. Mitte 
ükski 19.  sajandi jooksul Venemaa 
Läänemere kubermangudes tehtud 
suurematest loodimistöödest ei puu-
dutanud Hiiumaad. Ometi on meil 
19.  sajandist teada hinnangulised 
andmed Kõpu poolsaare mägede kõr-
guste kohta. 

Nii loeme Karl Rathlefi koostatud 
Eesti ala esimesest teaduslikust kõr-
gussuhteid käsitlevast ülevaatest, et 
Kõpu poolsaarel tõuseb Tornimägi 
umbes 200 jalani (61  m) ja temast 
idas asub Püha Andrease või ka 
Hanusse-mäggi, mis võib olla veel-
gi kõrgem [8]. Eestirootslaste eluolu 
uurinud Carl Russwurm on maini-
nud [9], et mõlemad mäed on enam-
vähem ühekõrgused (200 jalga). 
Reinhold Kupffer on oma väljaandes 
„Baltische Landeskunde“ [4] märki-
nud, et Hiiumaa kõrgeim koht on 
Andrease mägi, „mis ilmselt ka üle 
70 m tõuseb“.

19.–20. sajandi vahetusel koosta-
ti esimene kogu Eesti ala hõlmav 
suuremõõtkavaline kaart, nn versta-
ne kaart. Seal on esimest korda esita-
tud hulganisti kõrgusarve. Nimeliselt 
on seal märgitud Püha Andruse mägi, 
mille kõrgusena on esitatud 54  m. 
Tuletornist loodesse jäävale platoole 
on aga märgitud 59 m. Mõlema kõr-
gusarvu kohta võime praegu tõdeda, 
et kaardile pole kantud kummagi piir-
konna kõige kõrgemaid paiku.

Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal ei 
ilmunud ühtegi suuremõõtkavalist 
topograafilist kaarti, mis käsitlenuks 
Hiiumaad. Ka loodimistööd saart ei 
puudutanud ja vajaduse korral tugi-
neti enamasti verstase kaardi and-
mestikule. Ent nagu mainitud, puu-
dus seal majakaaluse kõrgusarv.

1934. aastal ilmunud „Eesti ent-
süklopeedia“ III köite Hiiumaa artik-
list võime lugeda, et Kõpu poolsaa-
rel tõuseb moreenkinkude ja luidete 
ahelik 60 meetrini. Entsüklopeedia 

1936.  a avaldatud Reigi kihelkonna 
artiklis on mainitud, et kõrgeim koht 
on 59 meetrit. Ilmselgelt tuginevad 
need arvud verstase kaardi andmes-
tikule. 

1938. aastal ilmunud 1 : 200  000 
Eesti ülevaatekaardil on Kõpu maja-
ka juurde märgitud kõrgusarv 68. See 
arv pärineb ilmselt vene merekaarti-
delt, kuhu teatavasti hakati 19. sajan-
di keskel märkima nii majaka kui ka 
maapinna kõrgust (◊ 2). Seda kõr-
gusarvu on kasutatud ka iseseisvunud 
Eesti merekaartidel. 

Selle kaardi põhjal võiksime teha 
järelduse Hiiumaa kõrgeima tipu 
kohta, kuid teatud mõttes jääb kõr-
geima koha küsimus siiski lahtiseks: 
Püha Andrusemäe (Andresemägi) 
kohta on toodud vaid toponüüm, 
ent kõrgusarvu pole lisatud. Muud 
kõrgusarvud mainitud ülevaate-
kaardil pärinevad ikkagi verstaselt 
kaardilt. 

1 : 200  000 ülevaatekaardiga 
samal ajal ilmus kodutütardele 
mõeldud Alma Olev-Milleri koos-
tatud matkaraamat, mis tutvustab 
Eesti saari [6]. Sealt leiame seesugu-
se kirjelduse:

„Üheksandal kilomeetril Luidjalt 
hakkab maapind tee ääres paremat 
kätt kerkima. Selle kilomeetripos-
ti kohalt, mille peal seisab 13/63, 
pöörab väike tee paremale poole 
metsa. Seda teed mööda tuleb vähe 
maad edasi minna, et jõuda Andrese 

mäele, mis paistab ka maanteele, 
kui õigest kohast vaadata. Andrese 
mägi on 69  m merepinnast kõrge-
mal, seega on ta kõige kõrgem tipp 
Hiiumaal.“ Tornimäe kirjelduses on 
selles raamatus mainitud üksnes 
tuletorni kõrgust. 

1940. aastal tehti ettevalmistusi, et 
luua loodimisvõrk ka Hiiumaal. Kuigi 
täpsed andmed selle rajamise kohta 
puuduvad, leiame Läänemaa kogu-
teose eriosa korrektuuripoognatest 
[1] Kõpu poolsaare kirjeldusest mõne 
väga täpse kõrgusarvu. Idapoolsete 
mägede kõrgusarv pärineb ümber-
arvutatuna verstaselt kaardilt, kuid 
Tornimäele on tekkinud uus „täpne“ 
kõrgusarv:

„Üldjoonis liigestub poolsaar kesk-
seks lavajaks kõrgendikuks, mille lava 
asetseb 44–46 m üle merepinna; seda 
lava ümbritsevad madalamad tasan-
dikud idas, läänes ja lõunas. Lavast 
edelasse jääb rahutu reljeefiga luite-
maastik. Keskse lavamaa edelanur-
galt kerkib omasoodu veel kõrgem 
lava (59‒62 m üle merep.). Siin aset-
seb ka poolsaare suurim iseline kõr-
gus ‒ Tornimägi (62,91  m). Teistest 
väljaspool seda lava olevaist kõrge-
maist paigust on nimetada keskselt 
lavalt kerkivaid üksikuid luiteid (kuni 
54,18 m: Rebasemäed, Kapli ja Sant-
Andruse mäed).“ 

1940. aastal avaldati Eesti kaar-
distiku ainsa proovitükina August 
Tammekannu koostatud reljeefi-
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◊ 2. Eesti topograafiline ülevaatekaart 1 : 200 000 aastast 1938.  Sellele märgitud 
navigatsioonikaartidelt võetud kõrgusarvu tõttu suurenes Hiiumaa kõrgus tublisti
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kaart, millel on Kõpu poolsaare-
le kantud kõrgusmärk 55. Kahjuks 
pole kaardilt võimalik välja lugeda, 
millist kohta täpselt on mõeldud. 

Ka õpikutes ja entsüklopeedia-
tes valitseb segadus. Nii näiteks leia-
me Jakob Kentsi maateaduseõpiku 
1937.  aasta trükist arvu 59  m (mis 
käib nii Andresemäe kui ka Tornimäe 
kohta), aga 1944. aastal ilmunud sama 
õpiku 7.  trükis on Tornimägi juba 
68-meetrine. 

Nõukogude ajal segadused jät-
kusid. 1970. aastal ilmunud „Eesti 
nõukogude entsüklopeedia“ II köites 
avaldatud Eesti kaardil on Tornimäe 
kõrguseks märgitud 54 meetrit. Sama 
entsüklopeedia tekstiosas, 1971. a 

trükist tulnud III köites on Hiiumaa 
märksõna all Tornimäe kõrgusena 
esitatud 63 ja Andrusemäe kõrguse-
na 54 meetrit. 

1990. aastal üllitatud entsüklopee-
dia viiendas köites (märksõna „Kõpu 
poolsaar“) on Tornimäe kõrguseks 
märgitud umbes 67 ja Andruse mäe-
seljandikul oleva Kaplimäe kõrgu-
seks 63 meetrit. Entsüklopeediatest 
varem ilmunud koguteoses „Kas tun-

ned maad“ (1964) on Tornimäe kõr-
gusena mainitud 68  m, mis tugineb 
ilmselt eelmainitud 1 : 200 000 Eesti 
ülevaatekaardi andmestikule.

Seega, kuigi ühtpidi on Hiiumaa 
kõrgeim koht olnud üldjoontes just-
kui kogu aeg teada, on segadust palju, 
ennekõike seetõttu, et umbes kolme-
kilomeetrise vahega paikneb pool-
saarel kaks luitekõrgendikku. Sageli 
on kaartidel esitatud idapoolse Püha 
Andrusemäe kõrgusarv, ent Kõpu 
tuletorni kõrgusarv jäetud märkima-
ta. Nii on see enamikul nõukogude-
aegsetel topokaartidel. 

Topokaarte jälgides näeme, et 
Püha Andrusemäe kõrgus on teinud 
1950.  aastatel läbi suure muutuse. 
Kuni selle ajani oli vene topograa-
filistel kaartidel märgitud verstaselt 
kaardilt tulenev kõrgusarv 54, kuid 
kümnendi lõpust alates ilmunud topo-
graafilistel kaartidel on „üles leitud“ 
selle piirkonna kõrgeim koht, kuhu on 
rajatud korralik geodeetiline punkt, 
ja saadud kõrgusarvuks 63 meetrit 
(◊ 3). Seega oligi enamiku nõuko-
gudeaegsete topograafiliste kaartide 
järgi Hiiumaa kõrgeim koht just Püha 
Andrusemägi oma 63 meetriga.

1971. aastal on Hiiumaa kõrgei-
ma tipu küsimus jõudnud kohalikku 
lehte. Ajalehes Nõukogude Hiiumaa 
on kirjutatud: „Ajakirjanduses ja 
teatmeteostes on nii mõnigi kord 
juttu olnud Kõpu poolsaare mäge-
dest. Sageli lähevad aga neis avalda-
tud andmed lahku. Nii näiteks on 
Tornimäe kõrguseks pakutud 59, 63, 
65, 68, 70 meetrit“ [3]. 

Sellest artiklist ajendatuna on Elli 
Küttim kirjutanud 
lühiartikli Kõpu 
mägede nimedest 
[5], kus väidab, et 
Hiiumaa kõrgeim 
mägi on Kaplimägi, 
mis on madalama 
mäeaheliku kaudu 

ühendatud naaberkõrgendikuga, 
mille nimi on Sant-Andruse (toonita-
des, et mitte lihtsalt Andruse mägi). 
Tornimäe kõrguse kohta on Küttim 
kirjutanud, et pole võimalik olnud 
kõrgust täpselt kontrollida ja ilmselt 
on eri aegadel ja eri inimeste teh-
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◊ 3. 1950. aastatel tehtud mõõdistustöödel leiti Püha Andrusemäe kõrgeim koht. 
Parempoolsele kaardile on kantud punasega varasema kõrgusmärgi asukoht 
(vasakpoolne kaart aastast 1946, parempoolne 1959)

Kuigi ühtpidi on Hiiumaa kõrgeim 
koht olnud üldjoontes justkui kogu 
aeg teada, on segadust palju.
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◊ 4. Kaplimäed koosnevad mitmest kõrgendikust, kus saab matkata mööda 
rebastemäe matkarada. Püha Andruse mägi on luiteaheliku läänepoolseim osa
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tud mõõtmised vigased. Tänu Elli 
Küttimi tööle kohanimede kogujana 
korrastati ka Kaplimägede toponüü-
mikat (vt tekstikasti ülal).

Mis on siis õige? Otsides vas-
tust 2015. aastal ilmunud Hiiumaa 
mahukast koguteosest, peame pet-
tuma. Terves raamatus pole ain-
satki viidet saare kõrgeimale tipu-
le. Uuema aja entsüklopeediad (EE 

XII köide, 2003, ja TEA entsüklo-
peedia XIII köide, 2012) pakuvad 
kõrgusarvuna üksmeelselt 68  m. 
2004.  aastal ilmunud põhikaardil 
(Mägipe 61.39) ei ole kõrgusarvu 
Kõpu majaka juures. 

Lidari-andmetel rajanev digitaal-
ne põhikaart maa-ameti geoportaalis 
annab meile siiski lõpliku tulemuse. 
Selle järgi on Kaplimäe kõrgus 63  m, 
niisiis sama, mille olid 1950.  aasta-

tel määranud vene topograafid (◊ 4). 
Püha Andrusemäe kõrgus on aga 
ainult 47,5  m. Ent Kõpu tuletorni 
jalam ehk Tornimäe tipp asub 69  m 
üle merepinna, olles sellega kahelda-
matult Hiiumaa kõrgeim koht.

Omaette teema on muidugi see, kui 
palju on inimkäed majakaalust pinda 
muutnud. Võib arvata, et esialgu oli 
see koht madalam, sest aastasada-
de jooksul on sinna pudenenud mit-
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Kõpu poolsaare mägede nimed

Kõpu poolsaarel on kaks kõr-
gendikku, mis on preten-
deerinud Hiiumaa kõrgeima 

koha tiitlile. Üks neist on kõrgendik, 
kus paikneb Kõpu tuletorn. Enne kui 
torn ehitati, oli sellel kõrgendikul 
arvatavasti oma nimi. Pärast tule-
torni ehitamist nimi ilmselt muu-
tus, sest sedavõrd mastaapne ehi-
tis ei jätnud muud võimalust. Seega 
kannab kõrgendik praegu Tornimäe 
nime.

Keerulisemad asjalood on mäge-
de nimedega Kaplimäe ja Püha 
Andrusemäe ümbruses. Kohati on 
neid vaadeldud ühe ja sama mäena. 
Kaardipilti on enamasti jõudnud küll 
Püha Andreasest tulenev toponüüm 
(St.  Andreas Berg, Св.  Андрея, 
Andresemägi). St.  Hanusse nime 
kohta on arvatud, et see tuleneb 
Püha Johannese nimest. 

Siinne katse tuua selgust Kõpu 
mägede nimedes pole esimene. 
Hiiumaa muuseumi peavarahoidja 
Helgi Põllo on 1993. aastal kokku-
võtlikult sedastanud: „Vaid asjasse 
pühendatud teavad, kui palju sega-
dust on olnud Kõpu mägede nime-
de (nagu Kapli- ja San(k)t-Andruse) 
ja asukohtade ümber“. Tõepoolest, 
mida põhjalikumalt süüvida, seda 
keerulisem kõik tundub.

Enne Helgi Põllot on Kõpu mäge-
de nimedega tegelnud Elli Küttim. 
1950.  aastatel kogus ta siin and-
meid kohanimede kohta, mis on tal-
letatud eesti keele instituudi kohani-

mekartoteegis. Kartoteegikaartidelt 
ilmneb, et kohaliku rahva hul-
gas on sageli kaartidel esitatud 
Sant Andruse mäe nimi hoopis 
Kaplimägi ‒ toponüüm, mida me 
enamasti ei kohta varasemates teks-
tides ega kaartidel. Sant Andruse 
mägi oleks Küttimi järgi kõrgendik, 
mis asub luiteahelikku pidi ühenda-
tuna umbes pool kilomeetrit idas 
(põhikaardil Andrusemägi). 

Praegusel põhikaardil on 
Kaplimägi ja Sant Andruse mägi 
märgitud üheks; Kaplimäe järgi on 
nüüdseks käibele tulnud ka kogu 
luiteala ühendav toponüüm ‒ 
Kaplimäed. Elli Küttimi andmetel on 
Kaplimägi Hiiumaa kõrgeim koht, 
mille kohta on teada rohkesti rah-
vapärimust. Räägitakse seal asunud 
linnast, Rootsi kuninga varandusest 
ja salakäikudest. Levinuim rahva-
jutt seostab seda kohta kabeliga, kus 
pastoriks olnud üks vana paks mees, 
kes polevat enam viitsinud mäe otsa 
ronida ja pannud seetõttu kabelile 
tule otsa.

Püha ehk Sant Andrusemäe 
kohta pärinevad legendid seos-
tuvad võõramaise laevakapteni 
matusepaigaga. Elli Küttim pol-
nud nimesegadusega sugugi rahul: 
„Väga tige on ta [Küttim] selle 
peale, et kõik Kõpu mäed on ris-
titud Andresemägedeks (eriti hull 
veel kui Trepimägedeks). Igal mäel 
on ikka oma nimi, ainult ühel oli 
nimeks Sant Andruse mägi“ [1].

Et Kaplimägi ja Sant Andrusemägi 
on erinevad, leiame ka Paul Ariste 
kogutud pärimusloost, mis on kirja 
pandud Elli Küttimi isa Gustav 
Laurilt: „Umbes 3-4 klm. Kõpust 
Reigi poole on kaks suurt luidet. 
Teise nimi on Sant-Andruse mägi. 
See tulevat sellest, et sääl mäel 
olnud kabel, mis pühendet Pühale-
Andresele. Vist Käinast käind õpe-
taja sääl jumalateenistust pidamas. 
Kord olnud hooletu ja laisk õpetaja. 
Pole viitsind sääl käia ja pand oma 
käega kabeli põlema.

Kabeli ehitusest räägib rah-
vas järgmist: mees Andrus jäänd 
laevaga kinni sinna kohta, kus on 
kabelimägi. Et eluga pääsis, lask-
nud sinna kabeli ehitada. Kõik mehe 
vara saand meres hukka, sellepä-
rast hakand rahvas meest hüüdma: 
Sant-Andrus. Hukkund laeva kaa-
red olnud näha alles hiljuti“ ERA II l, 
649/50 (2) < Reigi khk, Kõpu ‒ Paul 
Ariste < Gustav Laur, 49 a (1928).

Ilmselt olekski kõige õigem juhin-
duda Elli Küttimi soovitustest eris-
tada selgelt kahte mäge. Asjaolu, et 
Kaplimäge on sageli kutsutud Püha 
Andrusemäeks, on pelgalt kunagine 
kartograafide eksitus, mis on kaar-
tide kaudu võimendunud, kuid see 
viga tuleks parandada.

1.  Hiiumaa rahvaluule välitööde päevik 14.–
23.  august 1987, lk  39. Eesti Rahvaluule 
Arhiiv. EKRK I 86, 140–148 < Hiiumaa, 
Kõpu küla, Lauri talu < Marge Rüütel, Mari-
Ann Remmel < Elli Küttim, snd 1909 (1987)

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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memeetrine kultuurikiht. 1980.  aas-
tate varingud on ilmselt põhjus, miks 
sõjaeelsest 68 meetrist on nüüdseks 
saanud 69. Hea ülevaate Kõpu tule-
torni varingutest leiab tuletorni res-
taureerimistööde aruandest [2].

Igal juhul on Kõpu majakaalune 
Tornimägi Hiiumaa ja kogu Lääne-
Eesti ja saarte kõrgeim koht (◊ 5). 
Kui Eesti territooriumil hakata sealt 
meridiaani sihis itta liikuma, jõua-
me Tornimäest kõrgema kohani alles 
Varbola linnamäel. Võime öelda, 
et Kõpu majakaalune on Tallinna–
Pärnu maanteest läände jääva ala kõr-
geim koht. Kõpu majaka tuli paikneb 
merepinnast 102,6 meetri kõrgusel, 
seega on majakas käijad merepinnast 
täpselt sada meetrit kõrgemal. 

Kaplimäe kõrgus jääb Tornimäele 
kuue meetriga alla, kuid Lääne-Eesti 
mõistes on see samuti silmapaistev 
pinnavorm. Kaplimäega saab hõlpsalt 
tutvuda sinna rajatud Rebastemäe 
matkarajal. 

Autor tänab asjakohaste tähelepa-
nekute eest Helgi Põllot, Toomas 
Kokovkinit, Helen Kõmmust ja Mari-
Ann Remmelit.

1.  Eesti VIII, Läänemaa II [1940], eriosa: maa-
teadusline, majandusline ja ajalooline kirjel-
dus. Korrektuuripoognad.

2.  Kangro, Mati 1990. Kõpu tuletorni restau-
reerimistööde aruanne. Riiklik uurimis- ja 
projekteerimisinstituut, Tallinn. – regis-
ter.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/eraT-0-
76_001_0012989.pdf.

3.  Kiisa, Uno 1971. Kõpu mägedest. ‒ 
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Nõukogude Hiiumaa, 7. detsember. 
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von Liv-, Esth- und Kurland. Mit einer 
orographischen Karte, einer hydrogra-
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Schweden an den Küsten Ehstlands und auf 
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Taavi Pae (1976) on geograaf, töötab 
Tartu ülikooli geograafiaosakonnas.
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◊ 5. 69 meetri kõrgune küngas, mille tippu on rajatud Kõpu tuletorn, on kogu 
Lääne-Eesti kõrgeim koht. Ida suunas liikudes kohtame suuremaid absoluutkõr-
gusi alles Varbola linnamäel 

Fo
to

: T
aa

vi
 P

ae

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



NOVEMBEr  2016   EEsti LOODUs                    29

BUSSIREISID EESTIMAAL
HIIUMAA  
27.05–28.05 Tuulekala festival 
08.07–09.07 käsitöölaat 
05.08–06.08 kohvikutepäev   
Hind al 115 € 

PEIPSI RANNIK JA 
VANAUSULISED 23.07; 
26.08 Kallaste mee- ja sibulalaat 
16.09 Varnja sibula- ja jõhvikalaat   
Hind al 45 €

KIHNU  17.06; 29.07     
Hind al 85 €

KIRDE-EESTI 02.07; 19.08 
23.09 silmufestival   
Hind al 55 € 

MULGIMAA 30.07  
Hind al 55 € 

JÕGEVAMAA JA JÄÄAJAKESKUS  
13.08 Hind al 55 € 

VORMSI 10.06; 01.07; 12.08    
Hind al 45 € 

VÕRO- JA SETOMAA  08–09.07 
05.–06.08 Seto kuningriigi päev 
Hind al 120 € 

NOAROOTSI JA HAAPSALU  
18.06; 22.07; 20.08 Hind al 38 € 

SAAREMAA  17.–18.06; 12.–13.08   
Hind al 120 € 

LENNUREISID
REFORMATSIOONI 500. 
AASTAPÄEV SAKSAMAAL – 
M. Lutheri ja J. S. Bachi radadel   
29.06–06.07 reisisaatjad  dr Arne 
Hiob ja prof Andres Uibo 
Hind al 1050 €   

PARIIS  18.–21.08 Hind al 750 €

PÜHA MAA IISRAEL 19.–27.03     
reisisaatja dr Arne Hiob 
Hind al 1300 €  

ROOMA 21.04–25.04   
reisisaatja dr Arne Hiob
Hind al 750 €   

MOSKVA  27.–30.07 Hind al 560 € 

PATMOS  19.–26.08    
reisisaatja dr Arne Hiob
Hind al 850 €    

RUMEENIA  09.–16.09   
Hind al 690 € 

TIIT REISID OÜ
TALLINN Tatari 6, tel 662 3762, tallinn@tiitreisid.ee
KÄRDLA Sadama 13, tel 463 2077, hiiumaa@tiitreisid.ee

BUSSIREISID KODUST KAUGEMALE
KEVADINE HOLLAND, KEUKENHOF 
JA LISSE LILLEPARAAD  18.–25.04  
Hind al 450 € 

PETERBURI  27.–30.04; 18.–21.05  
20.–23.07; 17.–20.08; 21.09–24.09  
Hind al 245 € 

SIGULDA TAIME- JA LILLELAAT  
30.04 Hind al 40 € 

LÕUNA-POOLA JA SLOVAKKIA  
04.–10.07 Hind al 410 €  

KESK-NORRA   11.07–18.07   
Hind al 540 €

KALININGRAD JA JANTARNY  
09.–12.08 Hind al 285 € 

PETSERI-PIHKVA-NOVGOROD 
13.–16.07 Hind al 280 €

LÄTI-KURAMAA  23.07–25.07   
Hind al 210 € 

LEEDU 13.–16.07; 10.08–13.08  
Hind al 260 €  

LÕUNA-SOOME  
20.–22.07;  23–25.08  
Hind al 220 €

AHVENAMAA 
15.–18.06; 06.–09.07; 03.–06.08  
Hind al 275 € 

VIIBURI-PETERBURI 
(SOOME KAUDU) 
03.–06.08 
Hind al 260 € 

Täpsem info kodulehelt www.tiitreisid.ee või telefonil 662 3762

Meie kaudu saab lennupileteid Kärdlasse ja Kuressaarde …
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Eksida on inimlik, sageli teeme halbu valikuid, eriti toidu 
kohta. Kuid kas nii teevad ka putukad? Miks eelistatakse 
vahel võõrast taime tuttavale? Kas mõnikord võidakse oma 
valikutes ka päris rappa minna? 

Külli Hiiesaar, Eha Kruus

Sellised küsimused tekkisid, kui 
märkasime Eesti maaülikooli  
Eerika katsepõllult kogutud kar-

tulimardikaid isukalt söömas liilialiste 
sugukonda (Liliaceae) kuuluvat harilik-
ku sibulat (Allium cepa) ja korvõieliste 
sugukonda kuuluvat paljast võõrkakart 
(Galinsoga parviflora), kuigi kartuli-
lehed olid samas kättesaadavad.

Kartulimardikas (Leptinotarsa 
decemlineata Say) saabus Eestisse 

vaid pool sajandit tagasi, kuid on 
nüüd siin suurepäraselt kohanenud ja 
teeb üha suuremat muret meie kar-
tulikasvatajatele. Kartulimardika alg-
kodumaa on USA ja Põhja-Mehhiko 
ning tema esmane toidutaim ei olnud-
ki kultuurkartul, vaid nokjas maavits 
(Solanum rostratum). 

Harilikul kartulil (Solanum tube-
rosum) leiti mardikat esimest korda 
alles 1859.  aastal Nebraskas, seejärel 
kohanes ta kiiresti uue toidutaimega 
ning peagi sai kartulist mardika põhi-

toidutaim. 
Euroopasse jõudis kartulimardikas 

19.  sajandi lõpul, kuid kinnistus siin 
alles 20.  sajandi algul. Nüüdseks on 
mardikas levinud peaaegu kõikjale, 
kus kartulit kasvatatakse.

Kartulimardikas on oligofaagne, 
s.t vähestest biokeemiliselt sarnas-
test taimedest toituv putukas: toi-
duks sobivad vaid mõned maavitsalis-
te sugukonna (Solanaceae) maavitsa-
de perekonna (Solanum) liigid. 

Tõsi, potentsiaalsete toidutaimede 
– taimede, mis võiksid oma koostiselt 
kartulimardikale sobida – nimekiri 
on pikk. Pole teada, miks kartulimar-
dikas suudab normaalselt areneda ja 
toituda ainult vähestel neist. Oma 
levikuala laiendades on mardikas end 
näidanud plastilise liigina, kes on kii-

Kas putukad võivad 
toidu valikus eksida?
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resti kohanenud põhja piirkonna kar-
mimate oludega. Plastilisus võimal-
dab organismil sobituda uude kesk-
konda. Paljudes kohtades on mardi-
kas hakanud arenema uutel taimelii-
kidel, mis varem pole talle kõlvanud. 

Uute liikidega kohastumine algab 
sageli sellest, kui kaob põhitoidutaim 
või seda ei jätku kõigile. See keskkon-
namuutus on taimtoidulistel putuka-
tel tavaliselt peremehevahetuse või 
peremeeste ringi laiendamise esime-
ne samm.

Toidu ja partnerite leidmiseks 
kasutavad mardikad põhiliselt haist-
mis- ja nägemismeelt. Kartulimardika 
tundlatel paiknevad tunderakud ehk 
sensillid eristavad maavitsalisi teistest 
taimedest ja toiduks sobivaid taimi 

mittesobivatest. Lõhna tajutakse lühi-
kese maa, kuni poole meetri tagant. 

Nägemine on abiks pikemate vahe-
maade korral. Valmikud näevad val-
gust lainepikkuste vahemikus kolla-
sest ultravioletseni, samuti eristavad 
polariseeritud valgust. Paarilist otsides 
võivad mardikad lennata kilomeetreid. 
Isased lendavad rohkem, paaritunud 
emased vähem, neile on olulisem toit 
ja munemispaik. Tuulte ja õhuvoolu-
dega võivad mardikad passiivselt levida 
sadade kilomeetrite taha.

Kartulimardika toidutaime valikut 
mõjutab taimes sisalduvate glüko-
alkaloidide, aminohapete ja proteiini-
de koostis ning kogus. See, kas taime 
hakatakse sööma või mitte, oleneb 
repellentide (peletajad), deterren
tide (toitumist pärssivad ained) ja 

fagostimulantide (toituma ärgitavad 
ained) vahekorrast. Kui taimes on pii-
savalt repellente, ei lasku putukas sel-
lele; kui taimes ei leidu fagostimulan-

te või on deterrendid ülekaalus, ei 
hakka putukas üldse sööma. 

Uus toidutaim võetakse omaks 
siis, kui temas leiduvad signaa-
lina toimivad ained on küllalt-
ki sarnase keemilise koostise-
ga nagu senises toidutaimes. 
Maavitsalistes taimedes leidub 
arvukalt mitmesuguseid kartu-
limardika fago stimulante, kuid 
mitte ükski neist ainetest pole 

ainumäärav. Et toidutaim lõpli-
kult omaks võetaks, on vaja üsnagi 

kitsalt määratud fago stimulantide 
kombinatsiooni ja hulka.

Uue peremehe omaksvõtt on putu-
katel astmeline protsess ja võtab aega.  
Nagu elu on näidanud, on kartuli-
mardikas mitme uue toidutaimega 
kohanenud siiski suhteliselt kiiresti. 
Sagedamini tuleb seda ette nendes 
piirkondades, kus alatasa tekib toi-
dupuudus, kuna kartul koristatakse 
varem, kui mardikas jõuab oma aren-
gutsükli lõpetada. Seda juhtub eelkõi-
ge just soojemas kliimas, kus mardikal 
areneb aastas mitu põlvkonda ja kartul 
saab kiiresti koristusküpseks. Et ellu 
jääda, on neil tulnud toiduks kasutada 
põllul või läheduses kasvavaid muid 
maavitsalisi, sageli umbrohtusid.  

Kartulimardikate eri geograafilised 
populatsioonid võtavad uusi toi-
dutaimi omaks erinevalt. Näiteks 
mõnel pool USA-s sobib toiduks ka 
harilik maavits (Solanum dulcama-
ra), teisal mitte.

Isegi ühe ja sama populatsiooni 
mardikad ei ole oma toidueelistuselt 
ühtsed. Näiteks võib harilik tomat 
(Solanum lycopersicum) ühtedele 
mardikatele olla meelistaim, teistele 
hädaabinõu või lausa surmav. Kanadas 
on tomat mardikale sama sobiv pere-
meestaim kui kartul, meil suudavad 

Vasakul kartulimardika valmik toitumas võõrkakral. Paremal kartuli-
mardika vastsed, valmik ja munad sibulalehtedel. Kartulilehed 

olid käepärast, ometi eelistati eksootilist rooga
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tomatil oma arengu lõpetada vaid 
üksikud vastsed. Populatsiooni üld-
pildi määrab see, kui palju põlvkondi 
on mardikatel tulnud antud taimelii-
giga kokku puutuda. 

Kuigi Eestis on aastakümnete jook-
sul välja kujunenud kartulimardika 
kohalik püsipopulatsioon, täieneb 
see peaaegu igal aastal lõunast sisse 
rännanud migrantidega. Siia jõuavad 
mardikad geneetiliselt erinevatest 
populatsioonidest, kellel erinevad ka 
toitumisharjumused ja toidutaimede 
omastamise võime. Nende käitumi-
ne on etteaimamatu. Viimastel aasta-
tel oleme leidnud mardikaid sügisel 
küpsussöömal (s.t valmikuid sigimi-
se eel toitumas) harilikul baklažaanil 
(Solanum melongena), tomatil ja lill-
tubakal (Nicotiana alata; maavitsa-
liste sugukond), kui kartulipealsed on 
juba hävinud.

Mõnikord tundub, et kartulimar-
dikas ei hooli üldse oma järglas-
konna käekäigust. Sageli munetak-
se juhuslikesse kohtadesse suvaliste-
le taimedele, kus toidutaim jääb äsja 
koorunud vastsetele kättesaamatuks, 
kuna nood suudavad esialgu liikuda 
vaid paarikümne sentimeetri raadiu-
ses. Need vastsed on paratamatult 
määratud hukule. 

Isegi siis, kui ligiduses kasvab kar-
tulitaimi, eelistavad emased sage-
li ebasobivat taime, näiteks  muneb 
mõni mardikas sagedamini kolla-
sele maavitsale (Solanum luteum), 
ehkki see ei kõlba vastsete toiduks. 
Muuseas, kartulimardikas on kanni-
bal, väga sageli pistab valmik nahka 
omaenda või liigikaaslase munad, 
saades nõnda valgulist toitu uute 
munade tarbeks.

Kas kartulimardikas võib enda-
le toitu valides eksida? Kindlasti 
võib. Seda kinnitab nii mõnigi tead-
lane, kes on näinud mardikat toitu-
mas taimedel, mis ei kuulu maavit-
saliste sugukonda. Ka sibula (sugu-
kond Amaryllidaceae, amarüllilised) 
ja võõrkakraga (sugukond Asteracea, 
korvõielised) maiustamist on märga-
tud varemgi. Samuti on kartulimar-

dikaid leitud toitu-
vat säärastel liiki-
del nagu siidasklee-
pias (Asclepias 
syriaca; sugukond 
Asclepi ad aceae , 
angervarrelised) ja 

aedsalat (Lactuca sativa; korvõieliste 
sugukond).

Et taime süüakse, ei tähenda veel, 
et taim süüa kõlbab: sageli surmab 
see mardika enda või järglaskonna. 
Mardikas võib süüa ka n-ö neutraal-
seid taimi, mis ei sisalda toitumist 
pärssivaid aineid, küll aga mõnin-
gaid stimuleerivaid aineid – neid 
leidub tegelikult väga paljudes tai-

medes. Nii on lood ka sibula ja võõr-
kakraga: kartulimardika deterrente 
neis ei leidu, küll aga mõningaid 
fago stimulante. Sobimatu või vilet-
sa toidu korral, kui putukal puudu-
vad vajalikud seedeensüümid, hak-
kab lõpuks siiski toimima füsioloogi-
line tagasiside mehhanism, mis pea-
tab söömise. 

Meie vaatluses lõppes sibula söö-
mine noortele vastsetele surmaga, 
kuigi vanemate vastsete paaripäeva-
ne nukkumiseelne toitumine aren-
gut ilmselt enam ei seganud, neist 
kasvasid korralikud mardikad, kes 
on praeguseni elus (talvitumiseks 
mulda kaevunud). Nii võime olla 
üsna kindlad, et sibulakahjuriks kar-
tulimardikas põllul siiski ei muutu. 
Mõistlikku seletust kartulimardika 
seesugusele käitumisele pole aga lei-
tud. Ilmselt ei ole eksimine omane 
ainult inimesele. 
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Külli Hiiesaar (1943) on Eesti maaülikoo-
li vanemteadur, tema uurimisala on tai-
mekaitse, viimastel aastatel on uurinud 
putukate külmakindlust. On pikka aega 
vaadelnud kartulimardika fenoloogiat, 
kohastumusi, talvitumist ja alternatiivse-
te toidutaimede omaksvõttu; uurinud ka 
võimalust kasutada püünistaimi kartuli-
põldude kaitseks.

Eha Kruus (1974) on Külli õpilane, tai-
mekaitsedoktor; praegu on käsil raken-
dusuuringud, kuid kõik eksirännakud on 
teda ikka tagasi toonud taimede, putu-
kate ja patogeenide omavaheliste suhe-
te juurde.
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Kartulimardi-
kast on saa-
nud maail-

mas olulisim kartulikah-
jur, kes võib taimi täie-
likult roodates saaki 
tunduvalt vähendada. 
Kartulimardika keeru-
ka arengutsük-
li ja suure koha-
nemisvõime tõttu on 
tema tõrjumine suur 
a g r o n o o m i l i n e 
probleem, mille 

lahendamiseks 
imerohtu ei ole. 

Ainus võimalus on 
kahjurit üdini tundma 
õppida ja kujunda-

da mitmesugustest 
tõrjevõtetest tea-
duslikult tõestatud 
meetmete süs-

teem. Sel ees-
märgil uuri-

takse kartuli-
mardikat ka maa-

ülikoolis. 

artulimardi-
kast on saa-
nud maail-

mas olulisim kartulikah-
jur, kes võib taimi täie-
likult roodates saaki 
tunduvalt vähendada. 
Kartulimardika keeru-
ka arengutsük-

nemisvõime tõttu on 
tema tõrjumine suur 
a g r o n o o m i l i n e 
probleem, mille 

lahendamiseks 
imerohtu ei ole. 

Ainus võimalus on 
kahjurit üdini tundma 
õppida ja kujunda-

da mitmesugustest 
tõrjevõtetest tea-
duslikult tõestatud 
meetmete süs-

teem. Sel ees-
märgil uuri-

takse kartuli-
mardikat ka maa-

ülikoolis. 

Kartulimardikas on kannibal, väga 
sageli pistab valmik nahka omaenda 
või liigikaaslase munad.
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Tiit Kändler

Istun jälle Värska sanatooriumi 
soolakambris, vahin lakke ja loen 
sellel kokku lambikesi. Neid on 

23. Miks Värskas minuga alati toi-
mub midagi? Ükskord näiteks nägin, 
kuidas mees oma pärandmaja maha 

põletas. Nüüd on uus müügis.
Olen arstilt teada saanud, et soola-

kambri seinad, lagi ja põrand on kae-
tud soolakaevandusest toodud soola-
ga, niisiis on selles enamjagu söögi-
soola, aga ka mitut sorti teisi soolasid, 
mis ei tapa, aga võivad olla näiteks 
kibedad. Nii et me istume omamoo-

di  kõhus, maa kõhus maasoola sees.
23 on algarv: see ei  jagu mil-

legi muu kui ühega ja iseenesega. 
Praegu istub soolakambris viis ini-
mest. See on samuti algarv. Iga ini-
mene on omamoodi algarv: ta ei jagu 
millegagi peale iseenese ja veel kord 
iseenese. Saksa matemaatik Leopold 
Kronecker arvas 19. sajandil, et jumal 
on loonud täisarvud, ja muu mate-
maatika on inimese välja mõeldud. 

Talle vaidles vastu veidi noorem 
Georg Cantor, kes tõestas, et lõpma-
tusi pole ainult üks, vaid lõputu hulk, 
ja et üks lõpmatus on võimsam kui 
teine lõpmatus, mahutades eneses-
se teise. 

Cantor Cantoriks ja Kronecker 
Kroneckeriks, kuid kummaline lugu 
on nulliga. Millist arvu  me nulli-
ga ka ei jagaks, saame lõpmatuse 
ehk siis määramatuse. Ega kreekla-
sed ja roomlased asjata ei tunnista-
nud nulli. Pole olemas midagi, mis 
on mittemidagi. Kuid kas on olemas 
lõpmatus? Kes on käinud lõpmatuse 
teise otsas?

Hea küll, aga nüüd mõtlen alg-
arvudele. Neid on praeguseks välja 
kirjutatud miljoneid, võib-olla mil-
jardeid, kuid mingit korrapära, et ühe 
algarvu järel tuleb korrapärasel viisil 
järgmine, pole avastatud ka võimsa-
mate arvutite toel. Nüüd küsin ene-
selt, kas algarvude lõpmatus on võim-
sam kui kõigi täisarvude lõpmatus.

Küllap Cantor teadis, aga tema 
tappis end ära.

Kujutlen matemaatikat, kus on 
ainult algarvud. Selles matemaati-
kas ei saa olla korrutamist, liitmist 
ega lahutamist, sest siis me väljuks 
alg arvudest, ja jagamine käib ainult 
ühega või vastava algarvuga, vastu-
seks üks. Kujutlen, et see matemaati-
line maailm oleks koolilaste unistus. 
Rahunen.

Äkitselt, jumala rahus puhkava-
te ja unistavate soolakambri-inimes-
te vahel, hakkab mu mobiil helisema. 
Teeb ülihästi kajavas ruumis kohuta-
vat lärmi. Lähen närvi, püüan mobiili 
taskust välja urgitseda, vaikseks lüli-
tada, aga see karjub edasi, olgu nuti-
kas või mitte. Lähen paanikasse ja 

Värska motiiv. Kas looduse või inimese looming?

inimnutiseade 
soolakambrist
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eneselegi ootamatult neelan telefoni 
alla. Helin vaibub, kostes mu kõhust 
üksnes vaevu-vaevu. 

Unustan selle ebameeldiva seiga 
ja jään tukkuma, kuni soolakambri 
juhataja avab ukse ja kõik see rahvas 
võtab ült valged kitlikesed, mis pidid 
nende riideid soolapuhuri soolapil-
vede eest kaitsma, ja sammub uksest 
välja. Lähen minagi ja võtan jalgade 
otsast sinised papud. 

Sean sammud sööklasse, kus õhtu-
söögiks pakutakse lahkes valikus lõu-
nasöögi praade ja siis veel midagi, 
mida ma ei võta. Hakkan sööma. 
Neelan parasjagu alla praetud kala 

tükikest, kui telefon mu kõhus hak-
kab helisema. 

Vajutan kõhule, teen harjutusi 
kõhulihastega, aga too ei vaiki. Kui 
neelan alla kartulitüki, hakkab keegi 
mu kõhus rääkima. „Tiit, kas see oled 
sina, kas sa kuuled mind?“ „Kuulen 
küll,“ vastan vaikselt. „Tule mu raama-

tu esitlusele,“ kostab kõhust ja mina 
vastu, et küllap ma tulen, kui telefon 
laseb. Kõne katkeb.

Ootan pool ööd lahendust, kuid 
nõnda see jääbki. Mobiil on kuskile 
mu soolestikku pugenud, nii et ei saa 
edasi ega tagasi. Tean seda, sest proo-
visin mõlemat varianti. Löön käega 
vastu kõhtu, ja jään kummalisel kom-
bel ja erandina rahulikult magama.

Olen oma mobiiliga nüüdseks ela-
nud koos, võiks ütelda, et ühe tervi-
kuna, juba aastapäevad. Maohapped 
täidavad tema akut. Pimesool lisab 
vajalikku soola. Olukord on isegi oma-
moodi mugav. Nutikas seade on alati 
minuga, pole muret, et ta kusagile 
kaob, pargipingile ununeb. Olen oma 
kõhulihaseid liigutades õppinud vali-
ma numbreid. Väga hea võimlemine. 
Ja mis veelgi toredam: mobiilifirma on 
lakanud saatmast arveid. Tõsi, mulle 
tundub, et mu tulumaks on läinud 
veidi suuremaks, kuid mitte enam kui 
rändlustasu võrra. Loodus on tõepoo-
lest imeline paik.

Isegi heatahtlikule lugejale võib 
tunduda, et olen oma arutluses seda-
puhku üle soolanud, aga võtke arves-
se, et see lugu on välja mõeldud soo-
lakambris istudes. Meenutagem, kui-
das oleme ikka ja jälle rõhutanud 
kahte teineteisele vastukäivat seika. 
Esiteks, inimene on looduse osa. 
Ja teiseks oleme püüdnud inimest 
muust loodusest eristada; oleme dek-
lareerinud, et inimene on ainus, kel 

on huumorimeel/
eneseteadvus/kir-
jandus/rongiliiklus/
vaba tahe/keskkon-
naministeer ium. 
Seega pesitseb meis 
ikka mingi hirmu-
idu: tahame näida-
ta, kui palju pare-

mad me muust loodusest oleme. 
Kusjuures on läinud üha raskemaks 
leida meie liigile ainuomast tunnust. 
Šimpansil, gorillal ja delfiinil on kind-
lasti eneseteadvus (tunnevad end 
peeglist ära), ainult et nad on meist 
targemad: vananedes näiteks kustub 
šimpansi eneseteadvus, mis vabastab 
ta surmahirmust. 

|770|  

Varem või hiljem aretame inimese 
või aretub iseenesest inimene, kes 
on üks osa nutividinast, kelle keha 
muutub puutetundlikuks ekraaniks.
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Inimene vajab teavet, et tegu on loodusega, sestap siis NG-ruudud ja laudteed
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Vaba tahtega on jälle nõnda, et ini-
mesel on muidugi võimalus arvata, et 
tal on vaba tahe, enamat ei saa ütel-
da kuidagimoodi. Tööriistu on loo-
mad kasutanud palju aega enne Homo 
sapiens’i, kirjandus on loomariigis väl-
jendunud kehakeeles, nalja saab loo-
mariigis nabani ja selle puudumisel 
pealaeni, rongidega oskavad loomad 
sõita, olles jätnud nende valmistamise 
raske ja mõttetu töö inimesele.

„Tema surma asjaolud jäid sega-
seks,“ öeldakse üsna sageli mõne 
kuulsa inimese kohta. Teisalt saab elu 
määratleda kui asja, mille surma asja-
olud jäävad segaseks.

Me oleme niivõrd vaimustuses 
oma e-maailmast, et ei oska küsida: 
kas linnul on rändlustasu? Pole sellist 
probleemigi. Meie aga peame enese-
ga kaasas kandma vidinaid ja pudi-
naid, mis olgugi et lähevad ükshaaval 
pisemaks, kokkuvõttes suurenevad. 
Varem või hiljem aretame inimese 
või aretub iseenesest inimene, kes 
on üks osa nutividinast, kelle keha 
muutub puutetundlikuks ekraaniks. 
Muidu jääme oma digitaalsele maa-
ilmale alla, nii nagu olemegi jäänud, 
saamata jagu liignutikatest mobiili-
dest ja liigtarkadest autodest.

Kummalisel kombel tahab inime-
ne kahte asja, mis on ilmvõima-
tud. Esiteks võtta kogu loodu kokku 
ühte valemisse, põrutada sellel uni-
versumite äärtesse. Ja teiseks saada 
täpselt teada, mis on aju. Olles 
Münchhauseni sõber ja uskudes, et 
ta tõepoolest tõmbas end soost juuk-
seidpidi välja, ei usu ma ometi, et 
aju on võimeline mõistma, mis on 
aju. Selleks pole tal piisavalt neuro-
nitevahelisi sünapse, vaid 100 tril-
jonit. Peab tekkima superaju, mille 
Euroopa palju räägitud inimajupro-
jekti eestvedaja Henry Markram 
lubas ju arvutil valmis ehitada, sai 
2014. aastal miljard eurot, kuid läks 
aasta ja selgus, et tegu on blufi-
ga, ning ajuteadlaste jõulisel survel 
vabastati inimene ja saadeti rahuli-
kumale tööle. 

Siin jõuan teie loal tagasi algar-
vude maailma, õigemini loogiliselt 
üles ehitatud matemaatilise süsteemi 

võimatusse, mille 
kahjuks juba 86 
aasta eest tões-
tas sakslane 
Kurt Gödel. 
Võ i b - o l l a 
inglise tehis-
intellektigeenius 
Alan Turing oleks 
midagi valmis ehitanud, 
ent tema pidi hammustama 
mürgiõuna.

Me ei saa isegi ütelda, et ini-
mene on ainus olend, kes peab 
tegema tööd: igasuguseid tööma-
hukaid pesi ja urge on maailm täis. 

Ent kuidas jääb keskkonnaminis-
teeriumiga? See on eluslooduses laia-
li laotunud, igaüheõigus paika säti-
tud, ja isegi mitte lõvil ega karul ei ole 
viitsimist ministriks hakata. Ammugi 

pole neil viitsimist sellest kirjutada, 
teen siis seda mina, enne kui kirja-
oskus kaob. 

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.

Ka hobune oskab suu-
satada, anna vaid suusad! 
Saatse seto muuseum
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SAMBLIK JA SAMMAL
PEAOSADES:
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Üks Eesti paigake

Juhani Püttsepp

Esimene vaatus. Esivanemate paja-
tus. Akna taga ulub sügistuul. Valge 
koer Vudi vudistab toas ringiratast. 
Potaste mesilased tukuvad oma tare-
des. Tumeda rabaveega Põltsamaa 
ehk Paala jõgi rühib õue all tasa-
selt oma sängis. Aastanumber võib 
olla 2003. Potaste talu peremees 
Hugo Pekk kõneleb. Ajakirjaniku käsi 
tähendab jutu vihikulehtedele üles.

Hugo: „Olen sündinud 1927. aas-
tal Põltsamaa jõe ääres Potastel vanas 
kõrtsitares. Selle Potaste koha peale 
asusid vanaisa ja vanaema 1870. aas-
tatel. Juba enne oli siin olnud kõrts, 
nemad pidasid kõrtsi edasi.“

Juhani: „Mida sa vanast kõrtsist 
mäletad?“

Hugo: „See oli õlekatusega suitsuta-
re, kask kasvas katusel. Klaasivabriku 
töölised käisid palgapäeval Potastele 
kõrtsi. Või tuldi heinakoormaga, võeti 
kõrtsis kann õlut. Hobune tahtis ka 
puhata. Oli ka nii juhtunud, et hobu-
ne läks pärast kõrtsipeatust ise koju, 
mees puhkas purjus peaga vankris.“

Juhani: „Kust tuleb see talunimi – 
Potaste?“

Hugo: „Meie naabruses Laashoonel 
töötas juba orjaajal klaasivabrik, 
mis kuulus Põltsamaa mõisnikule. 
Vanaema rääkis, et meie talu õues 
oli siis tuhast keedetud leelist potast, 
millega klaasi sulatada. Tuhka keede-
ti niikaua, kuni paja põhja jäi hall pul-
ber. See oligi potas. Potase keetmisest 
tulebki talukoha nimi Potaste.“

Vahemärkus: potas ehk kaaliumkar-
bonaat on valge teraline aine, mida 
leidub ka taimede tuhas; tarvitatakse 
klaasitööstuses, fotograafias jm.

Juhani: „Miks need klaasivabrikud 
ilmusid just siia kanti?“ 

Hugo (naeratab leebelt): „Klaasi 

tegemine võttis tohutult puud, siin 
kandis metsa aga jätkus. Mõisnik oli 
andnud inimestele käsu kõik ahjutu-
ha potase keetmiseks anda, muidu ei 
saanud järgmine kord metsategemi-
se luba. Potaste õues on maas meet-
ri jagu tuhka, läbikeedetud tuhk on 
tekitanud kunstliku kõrgendiku. Jõgi 
ujutaks selle koha üle, kui tuhamäge 
poleks.“

Juhani (imestunult): „Ohoh!“
Hugo: „Kevadeti on siin kandis nii-

tudel vahel meeter vett peal. 1942. 
aastal oli nii suur üleujutus, et ka 
Potastel oli kõik üle ujutatud, ainult 
kartuliõied paistsid veest välja.“

Teine vaatus. Mullapuurija tegut-
seb. Hugo puhkab Kolga-Jaani kal-
muaias, paastukuust 2009. Vudi kolis 
pärast peremehe lahkumist sugulas-
te juurde Mustlasse ja kui ta surnud 
ei ole, elab tänasel päevalgi. Potastel 
toimetab Hugo õepoeg Andres Jänes. 
Sügistuul ulub külmalt. Sooveest tume 
Põltsamaa jõgi rühib tasaselt oma sän-
gis. Aasta on 2016. Andres astub rühi-
kal sammul vastu külalistele, kelleks 
on ajakirjanikud ja Eesti maaülikooli 
mullateaduse dotsent Endla Reintam.

Andres (rõõmsalt): „Üks pere läks 
mul Rõika poole, teine Umbusi, kol-
mas tuli Puurmannist puu otsa.“

Külalised: (kehitavad kohmetult 
õlgu): „Mmm …“

Andres (naerdes): „Mul on 24 
mesilasperet.“

Külalised (kergendatult): „Aa …“
Endla Reintam seab mullapuuri 

töökorda, eesmärk on otsida tões-
tust Potaste kohanimelegendi kohta. 

Andres, Tihemetsa sovhoostehniku-
mi karastusega, kuldsete kätega masi-
namees, vibutab vasarat ja annab mul-
lapuurile pihta: pauh-pauh! Meetri 
jagu puurist kaob Potaste õunapuude 
all õuepinda.

Andres (puuri välja tirides): „Vana-
ema rääkis, et õues keedeti pajas tuha-
leelist. Vanasti oli see rikas inimene, 
kel oli pada ja tuli. Potas jäi põhja, 
tuhaleem peale, see kallati õue hunni-
kusse. Sada aastat võidi siin seda tuhka 

keeta. Kui tuhast 
põndak tekkis, sai 
maja teha.“

Esimene proov 
toob päevavalge-
le telliskivipuru. 
Endla ja Andres 

Potaste küngas
on kerkinud tuhast

Vanaema rääkis, et meie talu õues oli 
siis tuhast keedetud leelist potast, 
millega klaasi sulatada.
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peavad nõu, otsustatakse teha veel 
katset õue eri osades. Kolmas-neljas 
puurimine toobki oodatud tulemuse.

Andres: „Näib, et on tuha moodi 
midagi, söetükid on siin näha!“

Endla: „Võib kirja panna! Söe-
tükkidega tuhane materjal 30–90  cm 
vahel.“

Ajakirjanikud satuvad elevusse. 
Üks vehib kirjutada, teine otsib pare-
mat pildistamisnurka.

Juhani: „Tähendab Potaste legend 
on kinnitust leidnud  … See talu sei-
sabki tuha peal!“

Endla: „Ilus hele tuhamaterjal. 
(Valab mullaproovile kümneprotsendi-
list soolhapet peale.) Tormiliselt keeb!“ 
Reageeris keetmisel tuhka jäänud kalt-
siumkarbonaat.

Epiloog. Potaste kõrts pani uksed 
kinni aastal 1898. Kolga-Jaani kiri-
kuõpetaja, karskustegelase Villem 
Reimani eestvedamisel suleti siis 
kõrtsid terves Kolga-Jaani kihelkon-
nas. 1764.  aastal alustanud Rõika 
klaasivabrik lõpetas töö esimese 
ilmasõja aegadel.

Kevadised üleujutused Põltsamaa 
jõel aga jätkuvad. Viimati oli Andresel 
2010.  aasta aprillis kummipaat otse 
aia taga ankrus. 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

Taluperemees, sõprade seas ka 
Potamaa kuningaks kutsutud Andres 
Jänes, ja Eesti maaülikooli dotsent 
Endla reintam Potaste õuest mulla-
proovi võtmas

Teadusliku tõestuse saanud legendi järgi on Potaste koht kujunenud Põltsamaa 
jõe kaldal klaasitööstuse jääkidest tekkinud tuhakünkale

Vana Potaste kõrtsihoone, mille ase-
mele Hugo isa ehitas 1930. aastatel 
uue elumaja 
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Timo Palo

Mandrieestlane seos-
tab Hiiumaad ennekõi-
ke kaunite rannamaasti-

ke, liivarandade ja merega. Suvisel 
puhkuseajal seab nii mõnigi sam-
mud sinna. Mere äärde on koondu-
nud ka suurem osa saare asustusest. 

Ent siia, Eesti metsaseima maakon-
na inimtühja keskossa, enamjaolt 
kaetud soode ja metsadega, on vähe 
asja. Teedevõrkki on siin hõre.

Ometi leidub ka Hiiumaa metsa-
ses siseosas vaatamisväärseid kohti, 
mis samuti on üsna rannamaastike 
nägu. Neist üks on vaata et Hiiumaa 
omapäraseim ja põnevaim objekt: 

Kaibaldi liivik. 
Tõenäoliselt ei ole paljud Kaibaldi 

liivikut oma silmaga näinud. Eemal 
suurematest teedest, ei juhata sinna 
ükski teeviit, mistõttu ei teatagi 
sinna minna. Nõnda satuvad liiva-
väljale enamasti vaid need, kes tea-
vad, mida nad otsivad.

Kaibaldi liivikut otsides tuleb 
Kärdla–Kõrgessaare maanteelt kee-
rata lõuna poole ja mööda küla-
vaheteed ning metsasihiteid vali-
da õige haru, mis viib liivikuni. 
Abiks on maa-ameti kaardiraken-
duse aerofoto, millel hele poolkuu-
kujuline laik metsade keskel hästi 
silma hakkab.

Kaibaldi liivik, 
Eesti oma liivakõrb

Umbes 12 hektari suurune Kaibaldi liivik on pärand nõukogudeaegsest sõjaõppusest: pärast nõmmeala põlengut hakati siin 
tegema tankiharjutusi, mistõttu taimestik hävis sootuks ning järele jäi tühi liivaväli
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Eesti suurim liivaväli. Kuigi 
pealtnäha tundub Kaibaldi liivi-
ku päritolu looduslik, on selle tek-
keloos olnud määrav osa inime-
sel. Maailmasõdade ajal põles siin-
ne männimets palju kordi. Hiljem, 
nõukogude ajal, kasutati ala aga tan-
kide harjutusväljakuna. See tähen-
das tugevat tallamist ja uusi metsa-
põlenguid, mis ei lubanud taimkat-
tel taastuda. 

Nii kujuneski nõmmemetsade 
keskele kümmekonna hektari suu-
rune lahtise liivaga ala, ulatuslikem 
omataoliste seas Eestimaal. Õhukese 
huumuskihi ja vähese taimkattega 
luidetele kujunenud nõmmemetsad 
on inimtegevuse ja tallamise suhtes 
väga tundlikud ning taastuvad visalt 
ja pikkamisi. Nõnda ka Kaibaldis.

Meelepärane paik haruldastele 
liikidele. Nii liivik kui ka seda ümb-
ritsev nõmmemets on Kaibaldi siht-
kaitsevööndina osa Pihla-Kaibaldi 
looduskaitsealast. Tegu on saare suu-
rima kaitsealaga, mis loodi Hiiumaa 

südamesse 1998. aastal. Kui uus kait-
se-eeskiri tuleva aasta alguses kinni-
tatakse, suureneb kaitseala pindala 
3760 hektarilt 3817 hektarini.

Suurema osa kaitsealast võta-
vad enda alla metsastunud luited 
ja rabad. Ent on ka teistsuguseid 
elupaiku: kokku on kindlaks teh-
tud kümmekond elupaigatüüpi. 

Sellised loodus-
olud ja inimtüh-
jus tingivad ka 
mitme haruldase-
ma liigi olemasolu. 
On teada, et kait-
sealustest looma-
dest elutsevad siin 

näiteks euroopa naarits ja saarmas, 
samuti kaljukotkas, kanakull ja veel 
mitut liiki linnud. Liivikuga seos-
tub aga kaitsealune pisi-tinasamb-

lik. Pihla-Kaibaldi kaitseala on selle 
sambliku oluline kasvukoht Eestis. 

Inimtegevuse märke leiab kait-
sealalt tänapäeval vähe: omaaeg-
sed jäljed on aegamööda looduse 
rüppe kadunud. Paratamatult tekib 
küsimus: mis saab inimtekkelisest 
Kaibaldi liivikust? Kas soovime seda 
samasugusena näha ka tulevikus? 
See eeldab inimese sekkumist kait-
sealal, kus kaitse-eeskiri seda just-
kui ei võimalda. Ent ilma inimtege-
vuseta tungib mets aegamisi peale 
ja võtab tagasi selle, mis kord talle 
oli kuulunud. 

Timo Palo (1979) on geograaf.
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Kaibaldi nõmmemets on jalutuskäiguks ja matkaks suurepärane paik. Kuid tasub meeles 
pidada, et kuival ajal on liivapinnasel kasvav kooslus nagu püssirohutünn. Piisab väike-
sest sädemest, et järgneks katastroof. Seega tasub sigaretid ja tikud targu koju jätta 

Kuigi pealtnäha tundub Kaibaldi liivi
ku päritolu looduslik, on selle tekke
loos olnud määrav osa inimesel.
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Mäger 
ronis urust välja

Selle aasta loom mäger teeb foto-
graafile üksjagu peavalu. Tema 
käitumist ja rändeid ei tunne 

eriti keegi. „Vereta jahil“ on kahe päe-
vaga võimalik leida asustatud urusüs-
teeme, aga ka osavõtjaid on üle kolme-
kümne inimese. Kurtsin oma muret 
tuttavale jahikamraadile, kes tunneb 
seda kanti, ja ta lubas asja uurida.

Esimesel jahiõhtul maikuus sõitsi-
me mulle tundmatusse metsa. Vähese 
jutuga sõber näitas suuna kätte, soo-
vitas arvestada tuulega ja soovis „Kivi 
kotti!“. 

Urustiku leidsin kiiresti. Kell 21 
istusin vagusi suure kuuse all, mille 
alumised oksad mind ilusasti var-
jasid. Järgmise tunni jooksul laul-
sid linnud, pinisesid sääsed ja päike 
veeres silmapiiri taha. Kõrges met-
sas vähenes valgus väga kiiresti. 
Kaamera tablool oli ISO arv juba 
12  800. Ja siis välgatas midagi val-
get lähimas uruavas. Mõne sekun-
di jooksul ronis urust välja mäger ja 
jalutas rahulolevalt metsa. Sealt see 
võidupilt tuli! Kell oli 21.59.

2003. aastal peeti „Vereta jahti“ 
Hiiumaal Tahkuna jahiseltsi maadel. 
Palusin võimalust fotojahist osa võtta 
ja sealt saingi priske loodusfotopisi-
ku. Siis nägin, millega selle ala profid 
pildistavad, ja see oli mulle ehmatus. 
Ägedad kaamerad ja valged, pikad 
ja rasked objektiivid. Ja nagu sellest 

oleks veel vähe: nad 
lugesid suurepära-
selt kaarti ja pildis-

tatavad pandi paika 
ladina keeles. Nagu kius-
te oli suuri raskusi heade 

kaadrite saamisega. 
Canon 5D m 3, 

objektiiv Canon 
EF  300mm f2, 
8L IS USM. Säri 
1/100, ava f 3.2.

Ollar Kallas
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Intervjuu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktori 
Tõnis Lukasega ajas juttu 
Rainer Kerge Õhtulehest

Kus elab eestlane? Kui ma seisan 
keset Paidet ja vaatan ümberrin
gi, siis mitte kuskil pole ainsamat
ki eestlast. On harjulased, virula
sed, starover’id, tartlased, võroke
sed, setud, mulgid, saarlased, hiidla
sed ja nii edasi. Eestlasi pole kuskil.
See on hea, et on tekkinud uuesti sel-
line lokaalne värvikirevus ja inimesed 
on hakanud otsima erisusi ja eriilme-
lisust. Ning seda mitte ainult paik-
kondlikult, lisandunud on ka keele-
lised ärkamisajad: 1990ndate alguses 
setudel ja võrokestel, natuke hiljem 
mulkidel ja kihnlastel. Vaikselt hakka-
vad ärkama hiidlased. Võib-olla kuna-
gi ärkavad ka saarlased, kes tunnevad 
ennast ikkagi suurrahvana.

Saaremaa on ju vana mereriik.
Just nimelt! Nad on iseolemisega nii 
harjunud, et nad ei kaitse veel eraldi 
oma keelt.

Üleüldine Eesti identiteet on aga 
päris tugevasti olemas, nii et võib 
öelda, et Eestis elavad eestlased siis-
ki kõikjal.

Tuleta mulle meelde, kust sõna 
„eesti“ üldse pärit on?
„Eesti“ tuleb Rooma-aegsetes reisikir-
jades esinevast sõnast „aestid“; nende 
asuala on aga märgitud nii, et nad või-
sid vabalt olla balti hõimud, neid seos-
tati merevaiguga, mis iseenesest sobib 
rohkem leedukate ja preislaste kohta. 
Selle nimekuju kunagiste mainimiste 
ja uuesti kasutuselevõtu vahel oli sadu 
aastaid. 

Aktiivselt hakkasime mõistet 
„eesti“ taas tarvitama rahvusliku ärka-
mise ajal, kui oli vaja üldist määratlust 
maarahva kohta.

Rahvuslik ärkamisaeg on vist olnud 
üks siinse kandi suuremaid integ

ratsiooniprojekte. Setusid, ruhnlasi 
ja virulasi üheks rahvaks liita pol
nud kindlasti lihtne.
Jah. Nõukogude ajal üritati seda korra-
ta. Printsiibis: vormilt rahvuslik, sisult 
sotsialistlik. Muide, mäletad sa, et veel 
üsna hiljuti oli kellegi setuks nimeta-
mine üsna halvustav?

Väga hästi mäletan. Minu kadunud 
vanaema vandus ikka: „Sa igavene 
setu!“
Seoses muinsuskaitseliikumisega 1990. 
aastate alguses esile kerkinud setude 
iseolemise eestvedajad tegid nii head 
tööd, et nüüd tahab igaüks setu olla. 
Setuks nimetab end poole rohkem ini-
mesi, kui reaalselt setusid olla saab; 
Tartus ja Tallinnas on suured setude 
organisatsioonid – kõik tahavad olla 
setud, sest see on midagi uhket!

Identiteedil on olnud ajas oma 
tõuse ja mõõnu, aga see on selge, et 
tuleb märgata allkeeli ja kultuurierine-
vusi Eesti eri paikkondades. See teeb 
Eesti suureks.

Maailmas on ju palju piirkondi, kus 
mäestiku igas orus või arhipelaagi 
igal saarel räägitakse oma keelt.
Aga meil on siiski ka ühisosa päris 
suur, ja see on koolis õpetatava kirja-
keele normi tulemus. Mingis kihistuses 
me ei ole killustunud, oleme ikka kõik 
eestlased. Mingis kihistuses oleme me, 
Eestimaa rahvad, kõik küll erinevad – 
igaüks oma kandist, oma juurtega –, 
aga see ei sega eestlaseks olemist.

Mulle väga meeldib see lokaalne 
patriotism ja valmisolek olla oma juur-
te üle uhke, sest see, kes armastab 
oma kodu, armastab ka oma kodu-

maad. Need inimesed, kellele on üks-
kõik oma kohapealsed juured – näi-
teks millisest kihelkonnast nad pärit 
on –, need ei suuda väga suurt sidet 
luua Eestiga üldiselt. Kohapealse kolo-
riidi austajad on tõsised isamaalased.

Kohaliku koloriidi austajad on praegu 
iseäranis nähtaval – üks haldusrefor
mi suuri vaidlusteemasid on uue liit
omavalitsuse nimi: mis nime hakkab 
loodav vald kandma? Igaüks tahab 
oma praeguse valla nime kestmist.
See on väike mudel suurest asjast: loo-
mulikult tahetakse, et oma ja harju-
muspärane nimi läbi lööks, sest har-
jumusel on väga suur jõud. Aga veel 
kord: see lokaalne koduarmastuses on 
väga võluv. See on garantii, et ka Eestit 
peetakse isamaana oluliseks.

Kui veel rääkida allkeeltest või mur-
retest, siis poolhiidlasena 
mu süda laulab, nähes, 
millise murrangu on just 
keelelises mõttes teinud 
viimasel paaril aastal Hiiu 
identiteet. Hiiumaa kogu-
teosest tehti mitu trükki, 
hiiu lugemikku tehti mitu 

trükki ja sõnaraamatuga on sama lugu.

Hiidlased – aga ka kõik teised eest
laste väikerahvad – on hea näide selle 
kohta, kuidas võõrast naljalt omaks 
ei võeta. Meenuta, mitu põlve peab 
sisserännanud suguvõsa Hiiumaal 
elama, et põlisrahvas ütleks tema 
kohta lõpuks „hiidlased“!
Ma arvan, et praegu piisab kahest põl-
vest. Suurem osa mu suguseltsist on 
siiamaani Hiiumaal, ja kui ma laps 
olin, siis öeldi mulle, et selleks, et 
hiidlased sind omaks võtaks, on vaja 
elada seal kümme aastat. Lapsena tun-
dus see mulle peaaegu ülekohtune: 
kümme aastat, kes see jõuab oodata!

Nüüd mulle näib, et kümme aastat 
on ikka väga alla pakutud, kümne aas-
taga tõesti nii väga omaks ei võeta.

Samas, eks see pisut sõltub ka ini-

|778|  

Kui ei ole koduarmastust, 
ei ole ka kodumaa-armastust

setuks nimetab end poole 
rohkem inimesi, kui reaalselt 
setusid olla saab.
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Tõnis Lukas on sündinud 5. juunil 
1962 Tallinnas. Lõpetanud Tallinna 
1. keskkooli ja Tartu ülikooli ajaloo-
lasena. 1997 kaitses magistritöö 
„Tartu toomhärrad 1224–1558“.
1988. aasta Tartu muinsuskaitse-
päevade korraldustoimkonna 
esimees.
Eesti Kongressi liige. Valitud kor-
duvalt Tartu linnavolikokku ja 
viiel korral riigikokku. Töötanud 
õpetaja ja õppejõuna, Eesti rahva 
Muuseumi direktorina ja Tartu 
linnapeana, pidanud kaks korda 
haridusministri ametit.
2013. aastast taas ErM-i direktor.
Pälvinud riigivapi IV klassi teenete-
märgi ja Skytte medali.
Abielus, kaks tütart ja poeg
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Intervjuu

mesest, mõned kogukonnaliidrid on 
omaks võetud ka kiirema ajaga. Aga 
jah, üldiselt on selline konservatiivsus 
omaette fenomen.

Ma käisin Kihnus tegemas lugu kõige 
kuulsama kihnlasega, muu hul
gas käisime ka surnuaias. Seal tuli 
meile vastu üks teine kihnu proua, 
kes pidas vajalikuks demonstratiiv
selt üllatuda: „Oi, Virve, sa oled ju 
Manija tüdruk, kas sul on ka siia 
kedagi maetud?“
Nii on. Kuigi praeguseks on Kihnu 
Virve saanud selle saare nii-öelda vapi-
kujuks ka paljudele kihnlastele, ja seda 
heas mõttes. Küllap on ka Kihnus eri-
nevaid suhtumisi.

Räägime rahvuse identiteedist laie
malt. Mis on saanud soomeugri kee
lepuust? Geneetikud tegid sellesse 
vahepeal oma lõikamisi ja pookimisi.
Hõimupuust rääkimiseks on Eesti 
Rahva Muuseum õige koht. Praegu 
pakub teadus kolme võimalust selle 
puu loomiseks: keele, arheoloogilise 
ainese ja geneetika põhjal. 

Meil ERMis on kõik kolm puud 
välja joonistatud ja nad langevad suu-
res osas kokku. Geneetikapuu ütleb 
seda, et soome-ugri rahvaste vahed 
pole nii suured, kui keele- ja arheoloo-
giapuu kõrvutamisel tundub. Samas 
ütleb geneetika ka seda, et meil võib 
olla päris suur ühisosa rahvastega, kel-
lega keelesidet oleks raske üldse kaht-
lustadagi.

Loogiline, et meil on näiteks lätlaste 
ja venelastega üsna sarnane geneeti
line pagas.
Just, kuigi rahvaid ei peeta sugulas-
teks, kui nad pole keelesugulased. 
Venelased tegi venelasteks ikkagi keel, 
slaavlaste invasioon põhja poole ning 
kultuur ja poliitika.

Venelaste ja Põhja-Venemaal elavate 
soomeugrilaste erisused on geneetilises 
ja arheoloogilises materjalis tinglikud, 
hoopis väiksemad kui keeleliselt.

Sa oled nimetanud seda muuseu
mit siin soomeugri rahvaste saat
konnaks.
Jah, kultuuriliseks saatkonnaks vabas 

maailmas. Ja me oleme selle nimetu-
se üle uhked. Meie soome-ugri näitus 
„Uurali kaja“ on väga hea ja kompakt-
ne – seal moodustubki eri maailm. 
Kui me oleks seal kasutatud printsii-
pe rakendanud eesti kultuuri põhi-
näituse kontseptsioonis, siis me oleks 
iga lehe esiküljel ja juhtkirjades veel 
mõnda aega, sest soome-ugri näituse 
põhiprintsiip on mees ja naine: nende 
rollid, perekond, meestetööd, naiste-
tööd ja nii edasi.

Kujutad ette, kui me oleks praegu-
ses Euroopa tsivilisatsioonis hakanud 
näitama eesti kultuuri mehe ja naise, 
meestetööde ja naistetööde kaudu?

No aga kuhu me selle eest ikka põge
neda saame, et ajaloos on olnud 
perioode, kus väga selgelt eristusid 
naiste ja meeste ülesanded?
Kuhugi ei saa põgeneda, aga aeg läheb 
edasi ja on suured rühmitused, kes 
tajuvad ka ajaloost rääkimist rünna-
kuna nende vastu. Ma saan aru, et 
nüüdisajal on muutunud elu teiseks. 
Aga ajalugu ei tohiks haavata meie 
kaasaegseid inimesi niivõrd, et nad 
püüavad oma moodsat mõttemudelit 
rakendada ka ajaloo peal, kus see tege-
likult ei ole rakendatav.

Üks näide on kasvõi mõiste „muist-
ne vabadusvõitlus“ ümber toimunu. 
Hulk noori teadlasi tahtis tulla välja 
Sulev Vahtre varjust, see oli nende 
vabadusvõitlus: vabaneda suurte aja-
loolaste põlvkondade autoriteedist ja 
teha ise midagi. Igatahes kuulutati, 
nagu oleks väär omaaegsest, 13. sajan-
di eestlasest või maarahvast rääki-
des kasutada 19.  sajandi rahvusluse 
printsiipi. Loomulikult see ongi väär, 
aga minu meelest pole keegi ka seda 
teinud. Sulev Vahtre kõneles „muist-
sest vabadusvõitlusest“, mitte „eestlas-
te muistsest vabadusvõitlusest“.

Siin ongi küsimus selles, mida tun-

netasid eelmised põlvkonnad vabadu-
sena. Ilmselt siiski suhteliselt sarna-
seid asju, mida tänapäevalgi. Võib-olla 
tõesti tunnetas orjapidaja 13.  sajandil 
vabadust pisut teisiti, kui meie oskame 
seda praegu ette kujutada, aga üldiselt 
sai vabadusetunne olla üsna sama, me 
ei pea liigitama selle tundjaid eestlas-
teks või mitte-eestlasteks.

Eestis toona elanud hõimud või ka 
rahvad – sakalased, saarlased, Mõhu 
mehed – tunnetasid oma vabaduse rii-

vamisena, kui keegi 
teine tuli oma õigu-
sega, oma reegleid ja 
oma usku kehtesta-
ma, võttis nende vara 
ära, ohustas nende 
naisi ja orje. Toona 
Eestis elanud inimes-
te vabadus tähendas 

võimalust otsustada oma talus, oma 
kihelkonnas. Nad pidasid seda oma 
õiguseks ja loomulikult nad kaitsesid 
oma vabadust. Nii et toona käis siiski 
vabadussõda.

Kuigi me ei saa oma mallidest läh-
tudes kujutada ette minevikuinimeste 
ellusuhtumist ja mõtteid.

Uues majas avatud ERM pak
kus esimestel päevadel võimalust 
kehastuda külastajal reformatsioo
niaegseks inimeseks, kes maandas 
viha rikka kiriku vastu sellega, et 
hävitas pühapilte. ERMis sai soo
vija järele proovida, mis tunne on 
lüüa jalaga kildudeks kujutis neitsi 
Maarjast. Sellest eksponaadist sai 
omal veidral moel rahva ühendaja. 
Esimest korda leidsid ühisosa näi
teks end feministideks positsionee
rinud inimesed ja traditsioonilise 
perekonna häälekad kaitsjad.
Ma pean kohe ütlema, et kirjeldatud 
eksponaadi ümber tekkinud paha-
meeletormis käitusid peapiiskop ja 
näiteks ajaleht Eesti Kirik väga vaos-
hoitult ja tasakaalukalt. Huvitav oli 
aga tõdeda, et enamik netikommen-
taatoreist muutus tõsikristlasteks ja 
minust tehti esisatanist. 

Tõepoolest jäi mulje, et kahe päeva-
ga, mil see eksponaat oli interaktiivne 
ja puutetundlik, jõudsime ära rikkuda 
kõik hästi kasvatatud lapsed – nende 

Jäi mulje, et kahe päevaga, mil 
see eksponaat oli interaktiivne ja 
puutetundlik, jõudsime ära rikkuda 
kõik hästi kasvatatud lapsed.
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perekondade pingutustest hoolimata; 
juba kardetakse, et nüüd läheb järgmi-
ne põlvkond kalmistutele ja hakkabki 
jalgadega hauamonumente lõhkuma.

Ma arvan, et siin pingutati paljus-
ki üle, kuigi Eesti elanike ühe rühma 
tundeid me siiski selget riivasime ja 
praeguseks me oleme kõnealuselt eks-
ponaadilt puutetundlikkuse maha võt-
nud. Reformatsioonist ja pildirüüstest 
räägib ekspositsioon aga ka edaspidi, 
nagu ta räägib päris palju ka kristlusest 
ja kirikust laiemalt. Pildirüüste ja kiri-
kute sisustuse purustamise fakti me 
aga kindlasti salgama ei hakka.

Muide, mis puudutab reformatsioo-
ni sündmusi, siis Maarja kirik Tartus – 
endine Maarja kirik oma vana koha 
peal – oli esimene, mille sisustuse rah-
vas 1525. aasta jaanuaris puruks pek-
sis. Nii et neitsi Maarja kujutised lan-
gesid kindlasti selle barbaarsuse esi-
mesteks ohvriteks. ERMi asi on esita-
da ajalugu mitmekülgselt, vaikimata 
midagi maha. Samas me ei saa kõiki 
detaile ülevaatenäituses esile tuua.

Kultuuriliselt ja visuaalses plaanis 
oli reformatsioon murrang, värvili-
se maailma muutumine mustvalgeks: 
pühapildid viidi kirikuist välja, altarid 
muudeti lakooniliseks, kirikud lubja-
ti valgeks ja öeldi, et nüüd peab ini-
mene ise oma usu üle järele mõtlema. 
Sellega kaasnes eestikeelse kirjavara 
väljaandmine.

Sa elad ajaloolasena huvitaval ajal: 
mitte kunagi pole paari inimpõlve 
jooksul tunnistatud iganenuks nii 
palju sajandeid isalt pojale ja emalt 
tütrele edasi antud oskusi. Alates 
käsitsilüpsist ja kirvele varre taha 
panemisest kuni … ma ei tea, kodu
majapidamises sea tapmiseni välja.
Elatusviisina on need töövõtted tões-
ti iganenud, aga samas on praegu 
mitmed kogukonnad – kel on soov 
või vajadus majandada looduslähe-
daselt – hakanud taas näiteks vikati-
ga heina niitma ja seda käsitsi kokku 
panema. Muidugi pole neil tehtud 
heina jaoks lehmi, aga tööviiside-
na on mõned oskused uuesti ausse 
tõusnud küll.

Mida ERM praegu kogub? Käite 

idufirmades filmimas, kuidas 
mõeldakse välja uusi rakendusi? 
Nii see on, me dokumenteerime 
kaasaega. Konkreetsete firmade 
argipäeva ülesfilmimine pole 
küll meie põhitöö, aga mater-
jali kaasaegse majanduste-
gevuse kohta me talleta-
me tõesti. Näitusel on meil 
innovatsiooniosa, mis 
veel täieneb. Praegu 
me teenimegi selleks, 
et see lõpuni välja 
arendada.

Näituse osas 
„Vabaduste aeg“, mis 
käsitleb taasiseseis-
vumisaegset ja -järgset 
perioodi, ei loetleta liht-
salt Eesti saavutusi, vaid seal 
mõtiskletakse ka selle üle, 
mida vabadus endaga kaasa 
toob: et vabadus on valiku-
te paljusus, võimalus ka vigu 
teha. Seal on esile toodud ka 
majandusvabadus, innovatsiooni 
ja infoühiskonna tulek ning IT-riiklus.

Me peamegi praegusaja talletami-
sega aktiivselt tegelema, muidu on 
järgmised põlved hädas. Skype’i tegi-
jatega on mõttekas rääkida praegu, 
selle asemel et hakata saja aasta pärast 
muretsema: oi, Skype’i tegijad on 
ammu lahkunud, peaks otsima üles 
nende sugulased ja uurima, kas mida-
gi väärtuslikku on veel säilinud. Tark 
museoloog talletab juba käibel asju, 
et ei peaks neid tagantjärele koguma 
hakkama.

Mati Martin pani loodusmuuseu
mis püsiekspositsiooni mõned oma 

„Skype’i tegijatega on mõttekas 
rääkida praegu, selle asemel et haka-
ta saja aasta pärast muretsema: oi, 
Skype’i tegijad on ammu lahkunud, 
peaks otsima üles nende sugula-
sed ja uurima, kas midagi väärtus-
likku on veel säilinud. Tark museo-
loog talletab juba käibel asju, et 
ei peaks neid tagantjärele kogu-
ma hakkama,“ kirjeldab Lukas üht 
vagu muuseumi tööpõllust
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lastelaste kogutud ja määratud rit
sikad. Kas ERMi näitusel on üleval 
mõni sinu laulva revolutsiooni aegne 
Tsärk või sulepea, millega sa oled 
kirjutanud üleskutseid tulla esimes
tele muinsuskaitsepäevadele?
Näitusele organiseerisin ma ikka teis-
te esemeid, ja mõne suurema eks-
ponaadi, just innovatsiooniga seotud 
eksponaadi üle pidasin läbirääkimisi 
ülikoolidega, pankadega, ettevõtetega. 
Nii et minu osa mõnede eksponaati-
de rakendamise juures on olnud kor-
ralduslik.

Isiklikke asju pole ma siia fetišeeri-
mise eesmärgil kokku tassinud, mõned 
esemed olen ma muuseumile tõesti üle 
andnud, aga näitusel neid ei ole.

Küll teeb mulle rõõmu, et laulva 
revolutsiooni aegsete särkide ekspo-
sitsioonis on üks omal ajal minu tel-
litud särk. Sel ajal olin ma väga vai-
mustatud Johansonide laulust: „Peipsi 
koha pealt lükkame lahti  …“, ja ma 
tellisin kunstnikult selle kohta motii-
vi. Seal on kujutatud sinises, mustas 
ja valges mehed, kes tõukavad Eesti 
Peipsi koha pealt lahti nagu parve. 
Kevadel 1988 ei olnud särgi tootmine 
nii lihtne kui praegu ja sinimustval-
ge ei olnud ka veel väga levinud. Selle 
särgi ekspositsioonis olek toob küll 
kaasa väikese uhkusevärina.

Muuseumis ikka teinekord juhtub, 

et asju ümber tõstma hakates lei
takse midagi uut ja väärtuslikku, või 
siis vaadatakse järsku mõnd ammu 
teada eset täiesti uue pilguga ja lei
takse, et selle tähendusest ja täht
susest on senini täiesti valesti aru 
saadud. Kas ERMi kolimise käigus 
on tulnud välja mingeid ootamatuid 
või ammu unustatud aardeid?
Teadurite kappidest tuli kindlasti välja 
omaaegsetest ekspeditsioonidest pärit 
huvitavaid asju, mis on nüüd arvele 
võetud, aga midagi suurt leitud pole. 
Kui välja arvata mõni kaart või graa-
filine leht, mille asukohas polnud me 
vahepeal kindlad, kuid leidsime ikka 
üles. Selles mõttes on kolimine, asja-
de kokkupakkimine, olnud kindlasti 
kasulik.

Seda juhtub teadlaste elus aga ikka, 
et mõnda eset vaadatakse uue pilguga: 
mõtestatakse ja leitakse sealt kas mõni 
sümbol või ornament, mida varem 
ei olnud osatud niimoodi lugeda. 
Kindlasti nähti kasvõi näituse koosta-
misel mõnda eset uues valguses.

Materjali poolest on meil olnud 
raskusi fotodega. Kui mingist oluli-
sest sündmusest on tuhat fotot, siis 
neist valiku tegemine ja väljavalitute 
legendeerimine on suur töö – kaas-
aegses muuseumis pole ju oluline 
ainult see ese või foto, teadur peab 
lisama kirjelduse: mis sa seal näed, 
kes seal on.

Kui sulle tuleb külla Läti või Soome 
või Kanada analoogse muuseumi 
direktor, siis mis eksponaadi või väl
japaneku juurde sa ta kõigepealt viid?
Väga kaugelt tulnud külalise viin ma 
kõigepealt soome-ugri näitusele, see 
on meie rahvusvaheline kohus ja vas-
tutus. Kindlasti saame rääkida meie 
kaasajast ja Eesti näost praeguses maa-
ilmas.

Skype ja ESTCube?
Need ka, aga seal jookseb ekraanil näi-
teks Lennart Meri kuulus Tallinna len-
nujaama peldikus peetud pressikonve-
rents, mille ta korraldas pärast visiiti 
Jaapanisse ja mis kujunes mõnes mõt-
tes läbimurdeks Eesti peldikukultuuris: 
hüppeks nõukogude ajast tänapäeva.

Muide, Eesti peldikukultuur ei ole 
praegu veel sadat aastatki vana.
Praegu vist juba on. See oli ikka juba 
tsaariaegne, ilmasõjaeelne korraldus, 
et iga maja juures peab olema väli-
käimla. Aga, jah, meie peldikukul-
tuur on sadakond aastat vana. Ja seda 
Lennart Meri pressikonverentsi on 
alustuseks väga hea külalistele näidata.

Muidugi viime me külalise Eesti üli-
õpilaste seltsi sinimustvalge lipu juur-
de, mille ümber on riikluse väljapanek. 
Lipp on meie suur reliikvia, sest ena-
mikul rahvastest ei ole säilinud kõige 
esimest lippu.

Seda tuleb eraldi selgitada, sest pal-
jud rahvad arvavad, et neil on see esi-
mene lipp alles. Hiljuti just Itaalia suur-
saadikule rääkisin, et neil on olemas see 
lipp, mis õmmeldi siis, kui lepiti kokku, 
et sellest värvikombinatsioonist saab 
Itaalia lipp, aga need värvid olid juba 
varem kasutusel. Meil on alles esimene 
sinimustvalge värvikombinatsiooniga 
lipp – see on natuke teine asi.

Mida me veel näitaks? Raamatu-
kultuuri arengut, muidugi Kukruse 
memme – tema panuste tõttu on see 
rekonstruktsioon väga hästi õnnestu-
nud: ta on eksponeeritud maakamara-
ga, kust see naine omal ajal leiti.

Õllekannude kollektsioon on prae-
gu väljas – tuhat õllekannu kahest ja 
poolest tuhandest, mis meie kogus 
olemas on. Asju, mida ühekaupa näi-
data, on muidugi veel. 
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Intervjuu

Volga-äärsete hõimlaste keskel. „Väga kaugelt tulnud külalise viin ma kõigepealt 
soome-ugri näitusele, see on meie rahvusvaheline kohus ja vastutus,“ ütleb Lukas, 
kes nimetab ErM-i tagasihoidlikult ka soome-ugri rahvaste saatkonnaks
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Panin tähele  / Uus liik Eestis 

siberi raat: uus linnuliik Eestile

Tänavu 14. oktoobril vaa-
deldi Ruhnu saarel Eestis 
esimest korda siberi raati 

(Prunella montanella). Veel üks lind 
rõngastati 18.  oktoobril Pärnumaal 
Kabli linnujaamas ja kolmas 
Saaremaal Sõrve säärel, 
Saaremaal on kohatud 
veel kolme isendit.

Siberi raat pe-
sitseb põhiliselt Uurali 
mägede ümbruses ja talvitub 

Kagu-Aasias. Enne tänavust sügist 
oli seda liiki kogu Euroopas nähtud 
vaid 32 korral, ent sel sügisel leidis 
teadmata põhjusel aset enneolematu 

invasioon: kogu Läänemere 
ümbruses ning 

Norras, Hollandis ja Suurbritannias 
oli 24. oktoobri seisuga neid vaa-
deldud ühtekokku juba 148 korda. 
Uue liigi said endale kirja neli riiki: 
peale Eesti veel Läti, Saksamaa ja 
Suurbritannia. 

Invasiooni põhjuste üle alles mur-
takse pead, kuid kindlasti on selle-
le kaasa aidanud pikka aega kirdest 
puhunud tuuled, mis on meile sel 

aastal sealtpoolt toonud ohtralt ka 
pasknääre, tihaseid, vööt-lehelinde 

jt. Siberi raat on 387. Eestis koha-
tud linnuliik.

EOÜ uudiskiri 
Margus Ots, Riho Kinks

Kabli linnujaamas 18. oktoob-
ril rõngastatud siberi raat

Kabli linnujaamas ja kolmas 
Saaremaal Sõrve säärel, 
Saaremaal on kohatud 
veel kolme isendit.

Siberi raat pe-
sitseb põhiliselt Uurali 
mägede ümbruses ja talvitub 

ümbruses ning Suurbritannia. 
Invasiooni põhjuste üle alles mur-

takse pead, kuid kindlasti on selle-
le kaasa aidanud pikka aega kirdest 
puhunud tuuled, mis on meile sel 

aastal sealtpoolt toonud ohtralt ka 
pasknääre, tihaseid, vööt-lehelinde 

jt. Siberi raat on 387. Eestis koha-
tud linnuliik.

Margus Ots, Riho Kinks
Kabli linnujaamas 18. oktoob-

ril rõngastatud siberi raat
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Kommenteerib ornitoloog Riho Kinks:
Väga tore pilt. See on suur-kirjurähn. Pole karta, et ta sinna kevadeni elama jääb, ja pesitsema kindlasti mitte. Nad kasutavad 
pesakaste ööbimiseks. Küll võib juhtuda, et tema või mõni teine suur-kirjurähn kevadel kuldnokapojad ära sööb.

Ootamatu 
sissetungija

Septembris avastasin, et minu 
paigaldatud kuldnokapesa-
kastis on uus asukas, kuld-

nokast suurem lind, kes ei kavatsegi 
oma uuest kodust kuhugi lahkuda. 
Algul arvasin, et see on puukoris-
taja, sest lind on tubli puusepp ja 
kuldnoka pesakasti ava enda mõõ-
tudele vastavaks toksinud. Lindu 
täismõõdus pildi peale saada ei 
õnnestunud, kuid linnumajast pea 
väljas istuvana küll. Kes võiks olla 
see hõivaja? Ja kas kuldnokapere 
kevadel ikka oma koju naaseb, kui 
teine lind on seal toimetanud?

Georg Poslawski 
Veerenni asumi elanik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tööjuhend

Arne Ader, Urmas Tartes

Me elame maastikul. Maastik hõl-
mab kõike, mida me enda ümber taju-
me: pinnavormid, veekogud, taimka-
te, elustik ja inimtegevus. Erisugused 
kohad mõjutavad meie mõtteid ja 

tundeid isemoodi. Seetõttu peaks 
õnnestunud maastikufoto kätkema 
nii paiga (loodus)lugu kui ka selles 
kohas tekkivaid mõtteid ja tundeid. 

Maastikku on keerulisem jäädvus-
tada kui teha pilti taimest või loo-
mast. Põhjus on selles, et foto peab 

korraga edasi andma mitut olulist 
tunnust, mis vaid üheskoos kirjelda-
vad paiga olemust. Kõigepealt tuleb-
ki need iseärasused välja selgitada. 
Seejärel on tarvis otsida sobiv võt-
tekoht ja teha kindlaks parim pildis-
tamisaeg (◊ 1). Tõenäoliselt ei pruu-

◊ 1. Vaade Lajassaare järvele Karula kõrgustikul. Näeme piirkonnale tüüpilist pärandmaastikku: kuplikujulised künkad, pisike 
soo, järvesilm ja inimese kodu mäenõlval. Foto on tehtud oktoobrikuus, kui osa kaselehti on juba varisenud, mistõttu sinine 
järvepeegel paistab selgemalt. Õhtuvalguses tuleb kuppelmaastik veel paremini esile

Maastike lugu pildis: 
kuidas teha ja valida maastikufotosid?
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gi parimad pildid tulla esimesel kat-
sel: heale maastikufotole võib mõnel 
juhul kuluda suisa aastaid.

Maastikke pildistades ei tasu juhin-
duda üksnes kaardist. GPS-i järgi on 
näiteks väga lihtne sõita tuntud huvi-
paika Karula kõrgustikul. Märksa 
suurem proovikivi on saada pildi-
le selle koha võlu: tuleb leida vaade, 
kust avanevad maastiku iseärasused 
kõige ehedamalt ja inimsilmale pari-
mal viisil. Sellise vaate oskab leida 
vaid inimene, kes tunneb piirkonda 
väga hästi ning on seal liikunud eri 

aastaaegadel.
Detailirohke maastikufoto eeldab, 

et kujutis on võimalikult terav kogu 
kaadri ulatuses. Kui pilti soovitakse 
kasutada ajakirjas või näidata arvuti-
ekraanil, on paslik kasutada väikest 
ava (◊ 2). Suuremate seinafotode tar-
vis tuleb appi võtta võimekam (soo-
vitatavalt tilt-shift’i) objektiiv (◊ 3) 
või teha pilt teravuspanoraamina. 
Viimasel puhul pannakse foto kokku 
paljudest üksikpiltidest, mis erinevad 
teravustamiskauguse poolest (loe ka 
seenefoto tööjuhendit EL 2016, nr 9).

Keskendu pinnavormidele, jät-
tes ruumi ka taevalaotusele! 
Maastiku foto selgroog on pinna-
mood. Seepärast tasub kõigepealt 
keskenduda sellele, kuidas tuua 
esile pinnavorme. Alles siis tuleks 
vaadata, mismoodi paigutada pil-
dile teisi iseloomulikke objekte 
(◊ 4).

Maastikufotodel on soovitatav näi-
data ka taevalaotust. Päike, kuu ja pil-
ved asuvad meist küll kaugel, kuid on 
ometi maastiku loomulikud osad ja 
meeleolu loojad (◊ 5).

◊ 2.  Koorküla maastik Sakala kõrgustikul. Tähtsad tunnused on rapsipõld, külatee 
ja rohelised saarekesed põllul. Üleni terava foto saamiseks on kasutatud statiivi ja 
väikest ava (f/13) 

◊ 3.  Vaade rammu saarele selle lõunatipust. Pilt on terav esiplaani kukeharjadest 
taamal oleva metsaviiruni. See on saavutatud tilt-shift’i-objektiivi abil (f/11)
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Vaatetornid, droonid ja lennuk. 
Neist on maastike pildistamisel kind-
lasti abi, sest võimaldavad näidata 
ulatuslikumat vaadet. Siinjuures on 
õpetlik võrrelda kahte samal päeval 
ja samas paigas tehtud fotot, millest 
üks on pildistatud maa peal inimsil-
made kõrguselt ja teine vaatetornist. 
Pilte kõrvutades pole üks foto teisest 
parem: nad kannavad sarnast sõnumit, 
ent rõhuasetused on erinevad (◊ 6).

Kui pildistada kõrgemal asuvast 
vaatepunktist, tuleb arvestada võima-
liku moonutusega, mille tõttu paistab 
künklik pinnamood lameda tasandi-
kuna. Eriti kipuvad sedasorti moonu-
tuse all kannatama õhusõidukitelt teh-
tud ülesvõtted (◊ 7). Kui meil on tar-
vis maastikufotol edasi anda ulatuslike 
mõõtmetega pinnavormi, tasub kõr-
gelt pildistamise asemel kaaluda kau-
gemalt tehtavat ülesvõtet (◊ 8).

Pildistamise aeg ja ajapanoraamid. 
Maastikuilme muutub alatasa ja ka 
seda saab piltidel kajastada. Eestimaa 
arhiivides on tallel rohkesti maasti-
kuvaateid, mis on pildistatud viima-
se saja aasta jooksul. Põnev on oma 
kodukoha vanad pildid üles otsida ja 
proovida samu paiku uuesti jäädvus-
tada (◊ 9).

Praegusajal on lihtne sääraseid pil-
diridu luua: see on hõlpus, kui salves-

Tööjuhend

◊ 4.  Kuriku 
pank Saaremaal. 
Pildistamiskoht on 
valitud järsu pae-
kiviseina lähedale, 
et rõhutada sellele 
paigale iseloomu-
likku pinnamoodi. 
Silmapiiri suunas 
madalduv paekallas 
ja puude varjud kivi-
klibul tugevdavad 
foto ruumilisust. Ka 
meri, klibune rand 
ja pangal kasvavad 
männid on olulised 
tunnused

◊ 5. Mulgi heinamaa 
Soomaal. Ülesvõte 
on tehtud suveöises 
täiskuuvalguses. 
Oluline osa sellel 
fotol on kuu, mille 
võlu aitab võimen-
dada Lemmjõe vee-
peegel
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tame valitud pildistamiskoha koordi-
naadid. Kasutada saab ka maamärke, 
näiteks pildistada vaatlustornist või 
mõne suurema kivi juurest.

Pildistamisaega on oluline arvesta-
da ka siis, kui valime looduskirjutise 
juurde maastikufotosid. Kui 20 aastat 
tagasi tehtud loomaportree võib täna-
päevase loodusteksti juurde kenas-
ti sobida, siis sama vanad maastiku-

pildid ei pruugi enam kasutatavad 
olla. Ja ka vastupidi: ajalooliste lugu-
de juurde ei pruugi sobida tänapäe-
val tehtud kaadrid. Niisiis, maastikke 
käsitlevate looduslugude jaoks tuleks 
võimaluse korral teha värskeid foto-
sid, lähtudes artikli eesmärgist.

Maastikufotod nagu tikutopsi-
etiketid. Maastikufotod on detai-

lirohked ja nõuavad enamasti kül-
laltki suurt pinda, näiteks trükis. 
Väiksena avaldades kaob nende 
kasutegur kiiresti. Seega tuleb 
fotod esitada või trükkida piisavalt 
suurelt. 

Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963) 
on bioloogid, mõlemad on pikka aega 
tegelnud loodusfotograafiaga.

◊ 6. Mustjõe luht inimsilmade kõrguselt ja vaatetornist. Kaks samal päeval tehtud pilti erinevad rõhuasetuse poolest. Maa pealt pildis-
tatud fotol tuleb esile põneva mustriga taevas, mis annab fotole rõõmsa ja pisut erilise tundevärvingu. Veised on lähedal: me eristame, 
et nad joovad, söövad või vahivad niisama. Vaatetornist pildistatud fotol puudub taevas ja loomade tegevust on raskem jälgida. Ent 
see pilt annab vaatajale selge ettekujutuse luha veestikust: saame teada, et luhal paiknevad veesilmad on kevadise tulvavee jäänukid 

◊ 9. Vaade Otepää linnamäele ja kirikule aastatel 2016 ja 1921. Maastikulugudes saab vanu vaateid kasutada vaid juhul, kui 
kirjutis kajastab ajalugu. Muul juhul tuleb eelistada aga võimalikult värskeid pilte 

◊ 7. Vooremaa maastik, pildistatuna lennukilt. Foto annab 
hästi edasi voorte ja järvede mustrit, kuid voortest on saa-
nud siin tasandik. Parema ülesvõtte saaks madalalt lendava 
drooni abil

◊ 8. Kallukse otsamoreen Lääne-Virumaal. Haruldase pin-
navormi tõepäraseks näitamiseks on valitud kaugem võt-
tekoht. Lähemalt pildistades muutuks piklik küngas liialt 
ümaraks, kõrgemalt pildistades liiga lamedaks 
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Matkarada

Eestimaa lõunapiiri äärest leiab omapärase nimega paiga, 
mis on legendidega sedavõrd vürtsitatud, et ainuüksi see-
pärast tasub seal käia. Kas Paganamaal tõesti leidub paga-
naid, on küllap iga inimese enda uskumise asi, kuid pagana 
toredat ja vaheldusrikast maastikku kohtab seal kindlasti.

Timo Palo

Viguriga paik ja rahvas. Vanakuri on 
eesti rahvapärimuses tuntud tegelane, 
kes on jätnud jälje paljudesse muis-
tenditesse. Vanatühjal on omad vigu-
rid, aga Paganamaa inimestel jätku-
vat naljasoont. Selle maanurga nime 
päritolu kohta on teada mitu rahva-

likku põhjendust, sest siinsed inime-
sed ei olevat leppinud pelgalt geo-
loogilise seletusega. Kodumaastiku 
silmapaistvaid pinnavorme hakatud 
seostama vanapagana seiklustega.

Teise tõlgenduse järgi olevat nimi 
saanud alguse sajatusest „Pagana maa!“. 
See olnud tsaariajal seadusesilmade 
huulil, kui nad raskesti läbitaval maasti-

kul siia pakku pugenud hobusevargaid 
ja salapiiritusevedajaid jahtinud. 

Vanapaganaga seotud legendidel 
on Paganamaa kultuuriloos tähtis 
osa. Ent vaevalt oleks see kujune-
nud sedavõrd värvikaks ilma paiga 
põneva geoloogilise minevikuta. 
Valdav osa Eestimaa pinnamoest on 
kujunenud viimase mandrijäätumi-
se lõpus umbes 12  000 aastat tagasi. 
Sama mandriliustik on kujundanud 
ka Paganamaa maastiku üldilme. Jää 
haardest vabanes see piirkond esi-
meste seas Eestimaal. 

Tundub, nagu olnuks liustik siin 
kandis iseäranis rahutu või lustlik, 
sest võrdlemisi väikest ala iseloomus-
tab hämmastavalt suur pinnavormide 
mitmekesisus ja vaheldusrikas reljeef. 
Seepärast võib Paganamaad pidada 
omamoodi jääaja vabaõhumuuseu-
miks.

Paganamaa paikneb Haanja kõr-
gustiku edelaservas, kus absoluut-
kõrgused on tublisti väiksemad kui 
kõrgustiku keskosas. Kõrgustikule 
omased ulatuslikud ovaalsed kõr-
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See auk on üks vanapagana jalajälgedest. Geoloogiliselt on tegu sulglohuga ehk sölliga, neid on Paganamaal õige mitu
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gendikud ehk vaarad jätkuvad mõne-
võrra siingi, kuid künklikus pinna-
moes annavad pigem tooni väikse-
mad eri suuruse ja kujuga moreen-
künkad ja mõhnad ning nendevahe-
lised nõod. 

Künklikku maastikku rõhutab 
veelgi enam sügav Piiriorg, mis lahu-
tab Paganamaad Lätist ja Haanja 
kõrgustikku Aluksne kõrgustikust. 
See on mandrijää sulavee uurista-
tud 40–45 meetri sügavune uhtorg, 
mille põhjas asub Paganamaa järve-
de ahelik. Järvede alal on org laiem 
moldorg, kuid jätkub lääne pool 
kitsa sälkoruna, mille veerude kalle 
ulatub isegi 45 kraadini.

Eesti esimesed matkarajad. Üle-
eestilise tuntuse tõi Paganamaale 
siin kandis tegutsenud metsamees 
ja looduskaitsja Vello-Taivo Denks. 
Tema algatusel rajati looduse õppe-
rajad juba 1964. ja 1972. aastal. Need 
olid omataoliste seas esimesed Eestis. 
1979.  aastal loodi maastikukaitse-
ala, et hoida siinset kaunist loodus- 
ja pärandkultuurmaastikku. Praegu 
võtab kaitseala enda alla 1030 ha.

Jalgsi või jalgrattal liikuja pääseb 
Paganamaale peaaegu igast ilmakaa-
rest. Autoga tulijad peavad põhja 
poolt saabudes läbi sõitma Krabi asu-
last, misjärel näitab teeviit vasakule. 
Mõnevõrra üllatuslikuna võib tun-
duda niitude vahel kulgev asfalttee, 
kuid oli aegu, kus seesuguse kattega 
teid sai rajada isegi sellistes kohtades. 
Asfaltkattega lõigust saab peagi pin-
nastee, mis viib metsa vahele. 

Peagi hakkab vasakul pool teed 
silma sügav lohk, mille juures on tea-
betahvel. Selliseid lohke on siin met-
sas suisa kolm tükki järjestikku, kõik 
eri kuju ja suurusega. Tegemist on 
Paganamaale väga omaste sulglohku-
de ehk söllidega. Need 15–20 meetri 
sügavused ja kohati isegi üle 25-kraa-
dise nõlvakaldega lohud on kujunenud 
mandrijää taganedes moreeni sisse jää-
nud jääpankade sulamisel. Rahvasuus 
kutsutakse neid vanapagana jäljehau-
dadeks; nende tekkeloo kohta saab 
lugeda infotahvlilt. Sulglohud olid ka 
ühed esimesed maastiku üksikobjek-
tid, mis siin kaitse alla võeti.

Tee jõuab metsa vahelt niidule. 
Siin Piirioru pervel asub parkla, ette-
valmistatud lõkkekoht, Paganamaad 
tutvustav tahvel ja kõigi matkaradade 
alguspunkt. 

Viis rajavalikut. Teabetahvlil olev 
kaart annab aimu matkamisvõima-

lustest Paganamaal. Valida on suisa 
viie eri pikkusega matkaraja vahel, 
mis  paljuski kattuvad. 

Kõik kolm looduse õppera-
da (0,9  km, 2,7  km ja 4,7  km) kul-
gevad Piirioru serva pidi ida poole. 
Lühematel radadel saab varem tagasi-
teele pöörduda. Peale kolme õpperaja 
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Matkarada

on kaks jalgrattarada (4,3 ja 3,8 km), 
mida mööda saab liikuda lääne poole, 
kuni lõpuks jõutakse kaitseala juur-
depääsuteed pidi tagasi alguspunkti. 

Pikem rattaradadest kulgeb algul 
mööda Piirioru järsku veeru. Mõni 
rajalõik sügavas sälkorus pakub isegi 
kogenud ratturile närvikõdi. Küllap 
paljudel tuleks mitmes kohas jalgra-
tast käekõrval lükata, eelkõige märja 
ilma korral. Paganamaa reljeefi arves-
tades on otstarbekas eelistada maas-
tikujalgratast. 

Mõistagi võib rattaraja läbida ka 
jalgsi. Ent ka jalgsimatkajal tasub siin-
se reljeefi raskust arvesse võtta: kanda 
sobivaid matkajalatseid ja mugavat 
riietust. 

Enne seda, kui siirdute valitud 
rajale, tasuks teha mobiiltelefoniga 
ülesvõte infotahvlil olevast kaardist. 
Metsade vahel on nii tähistatud kui 

ka tähistamata radu õige mitu. Peale 
selle kulgeb läbi Paganamaa RMK 
Aegviidu-Ähijärve matkatee, mis siin 
hargneb lausa kaheks: jalgratta- ja 
jalgteeks. Osaliselt kattub rohevalge-
te triipudega tähistatud matkatee ka 
teiste radadega. 

Nõnda võib retkeline sattuda rada-
de ristumiskohta, kus mõni teetähis 
osutab igasse suunda. Mobiili salves-
tatud kaart aitab segadust vältida ja 

õiget suunda leida.

Raadimäe vaated. 
Kõik kolm õppe-
rada suunduvad 
esmalt põhja poole 
Paganamaa kõrgei-

masse punkti Raadimäele (176,7  m 
üm). Parklast liikuma hakates paistab 
puude vahelt mäe tipus vast valminud 
vaatetorn. Esimese, 1972. aastal mets-
konna ehitatud tulevalvetorni hävitas 
1981. aasta juulikuus möllanud keeris-
torm. Teine, 1996.  aastal rajatud torn 
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Mobiili salvestatud kaart aitab sega
dust vältida ja õiget suunda leida.
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pidas vastu 12 aastat. Praegune puit-
torn valmis mullu.

Nagu võib eeldada, avaneb tor-
nist kaunis vaade. Põhja ja lääne 
poole jääb ulatuslik Hargla nõgu, 
teisel pool paistab Karula kõrgustik. 
Horisondil on selgelt äratuntavad 
Kaika kuplid. 

Kirde ja ida suunas reljeef ker-
kib ning maastikuvaadet ilmestavad 
Haanja ja Aluksne kõrgustiku tipud, 
näha on nii Suur Munamägi kui ka 
Korneti mäed. Just sinnapoole ava-
nevast vaatest on kujunenud oma-
moodi Paganamaa sümbolvaade. 
Esiplaanil lookleb võimas Piiriorg, 
taamal avaneb pilgule Kikkajärve 
veesilm ja selle idakaldal, ehkki juba 

Läti poolel, siinsele piirkonnale tun-
nuslik talumaastik. 

Paraku pole nüüdsed vaated 
Raadimäelt enam kaugeltki need, mis 
sadakond või isegi mõnikümmend 
aastat tagasi. Ajapikku on suur osa 
lähiümbruse kultuurmaastikest met-
sastunud. Praegu võtab mets enda 
alla üle 80% Paganamaast.

Saamaks aimu, kui palju on maas-
tik muutunud, võib näiteks heita pilgu 
19.  sajandi lõpu verstakaardile või 
sõjajärgsele Nõukogude Liidu topo-
kaardile ja kõrvutada neid praeguse 
kaardiga. Toona oli Paganamaa valda-
valt lage põllumajanduspiirkond, mida 
vaid paiguti ilmestas mõni metsatukk.

Isegi minu, võrdlemisi noore ini-

mese mälusopist kerkib esile poisi-
põlvest pärit tornivaade. Nüüd uues 
tornis seda meenutades tajun selgelt 
metsa pealetungi. Kaunis järveahe-
lik Piiriorus on suuremalt jaolt metsa 
rüppe peitunud. 

Liivakraavid. Kel ei ole soovi teha 
pikemat matka, võib kohe torni juu-
rest allamäge suunduda. Rada las-
kub piki Suure Liivakraavi serva 
Piiriorgu. Neid nn liivakraave on 
Piirioru veerudel mitu, ent Suur 
Liivakraav ja selle vahetus läheduses 
asuv Väike Liivakraav on Paganamaal 
enim tuntud. Tegemist on Kagu-
Eesti ürgoruveerudele üsna iseloo-
mulike uhtorgudega, mille on uuris-
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Suur Liivakraav. Nn liivakraavid – uhtorud ehk tsorid – on Paganamaale tunnusli-
kud maastikuelemendid

Piirioru serval kulgev rada viib üle endiste niitude, mille mets on ajapikku oma 
valdusse võtnud
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tanud vooluvesi. Võrumaal on neil 
oma nimetus: tsori.

Uhtorgude teket on soodusta-
nud Piirioru järsud veerud ja hõlp-
sasti uuristatav liivane pinnas. Suur 
Liivakraav hakkas põllukraavis voola-
nud vee toimel kujunema juba sada-
kond aastat tagasi. Kevadine voolu-
vesi on nüüdseks kujundanud üsna 
sügava sälkoru.

Liivakraavid on sulglohkude kõr-
val teised Paganamaale omased pin-
navormid, mis varakult kaitse alla 
võeti. 

Pärandmaastikud kui Paganamaa 
väärtus. Kaks pikemat matkarada 
kulgevad Raadimäelt metsa ja seejä-
rel mööda Piirioru serva kirde poole. 
Rada lookleb võrdlemisi noores kuu-
sikus, mille korrapärased read ree-
davad, et mitte kõik metsad pole siin 
looduslikult tekkinud. 

Edasi muutub mets hõredamaks 
ja teiseneb ka selle ilme. Selgelt võib 
tajuda, et tegemist on kunagiste niitu-
dega, mille mets on järk-järgult oma 
valdusse võtnud. 

Eemal vasakul hakkavad silma veel 
lagedad rohumaad, seevastu parema-

le, Piirioru veerule, jääb salumets. 
Mõnikümmend aastat tagasi ulatusid 
põllu- ja rohumaad siin Kikkajärveni. 
Laia võraga põlispuud, kivivare ja 
üksik puude vahelt paistev taluhoone 
on inimesest maha jäänud jäljed. 

Paganamaa hakkas suurel määral 
metsastuma nõukogude ajal pärast 
teist maailmasõda, põhjuseks rasked 

põllundusolud ja ääremaine asupaik, 
mistõttu inimasustus ajapikku hõre-
nes. Mõnevõrra saab kunagisest talu-
maastikust veel aimu infotahvlitele 
paigutatud must-valgete fotode põhjal.

Reljeef on siin kandis põllupida-
jatele alati parajat peavalu teinud. 
Põldu ei olnud kerge harida ei hobu-
sega ega ka suurte põllutöömasina-
tega. Väheviljakas muld andis kesist 
saaki. Esmalt loovutati metsale järse-
mad künkanõlvad ja Piirioru veerud, 
kus põldu on iseäranis raske harida. 

Mida aeg edasi, seda enam loobu-
ti varem kasutuses olnud maalappi-
dest lamedamatel künkalagedel. Nii 
on kunagine pärandkultuurmaastik 
nüüdseks täielikult muutunud. Vanu 
talukohti ja endisi põllupeenraid 
tähistavad nüüd metsa rüppe kadu-
vad põlispuud. 

Maalilist liigendatud kultuur-
maastikku võib 
Paganamaalt leida 
üksnes piiratud alal. 
Kunagistest vaade-
test saab ehk ette-
kujutuse, kui käia 
Kerikutsi ja Sokari 
külas, mis jäävad 

matkaradadest läände.

Paganamaa metsad. Valdavalt on 
siinsed metsakooslused kujunenud 
endistele põllumajandusmaadele. 

Põliseid metsaalasid leidub Paga-
namaal väga vähe, peamiselt põllun-
duseks sobimatutel järskudel nõlva-
del ja oruveerudel. Neis paigus on 
levinud laanemetsad. Looduslikult 
metsastunud endistele põllumaade-
le osutavad praegu peamiselt kaa-
sikud ja lepikud, millest on haka-

Matkarada

|792|  

Fo
to

d:
 T

im
o 

Pa
lo

Liivajärv, siinse järveaheliku parim suplusjärv. Teisel kaldal on juba Läti territoorium

Vanu talukohti ja endisi põllu
peenraid tähistavad nüüd metsa 
rüppe kaduvad põlispuud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



NOVEMBEr  2016   EEsti LOODUs                    57

nud kujunema liigirikkad salumetsad. 
Mitmel pool lohkudes ja madalama-
tes kohtades on kujunenud soomet-
sad. Läänepoolsed jalgrattarajad see-
vastu viivad matkaja ka Piirioru ser-
val kasvavasse palumetsa. 

Metsade mitmekesisust on suu-
rendanud reljeefi liigestatus ja pin-
navormide vaheldusrikkus. See on 
tinginud erisuguse mullastiku ja niis-
kusrežiimiga kasvukohatüübid, mis 
omakorda soodustavad taimestiku 
mitmekesisust ja loomadele sobivate 
elupaikade rohkust.

Peale üldlevinud puuliikide lei-
dub Paganamaa puistutes laiale-
hiseid puid. Alusmetsas näeb roh-
kelt sarapuud, pihlakat, toomingat, 
kuslapuud, türnpuud ja lodjapuud. 
Võõrliikidest on laialt levinud punane 
leeder ja toompihlakas. 

Vorotka kivid. Lühem, 2,7 km pikku-
ne õpperada, laskub alla Kikkajärve 
äärde ja pöördub kallasrada pidi taga-
si, pikem kulgeb aga mööda ürgoru 
kaldapealset. Rada viib taas vanema 
laanemetsa rüppe Vorotka mäel. 

Mäe astanguliselt nõlvalt leiab 
sarapuude alt salapärased sammal-
dunud kivid. Need nn Vorotka kivid 
mäletavad kaugeid aegu: tegemist on 
I–II aastatuhande vahetusest pärit 
muistse kivikalmega. Kuid ka vana-
paganaga seotud legendist pole see 
arheoloogiamälestis jäänud puutu-
mata. Teine samalaadne kivikalme 
(Kalmu) jääb Raadi mäelt põhja poole. 

Piiriorg ja järveahelik. Matkarada 
viib alla Kikkajärve äärde ja siis selle 
kallast pidi tagasi. Nüüd on võima-
lik tutvuda Paganamaa suurima pärli, 
Piiriorgu läbiva järveahelikuga.

Aga enne kui asute tagasiteele, soovi-
tan võimaluse korral minna mööda kal-
lasrada hoopis vastassuunas ja põigata 
korraks üle piiri Lätti. Sissetallatud rada 
viib Kikkajärve selle osani, kus pinnas-
tee ületab oru põhjas voolava Piirioja. 
Nüüd oletegi jõudnud Lätimaale. Siin 
asub juba vaatetornist nähtud maalili-
ne talukoht. Suurepärane vaade avaneb 
Piirioru Eesti-poolsele veerule ja taa-
mal üle Kikkajärve paistab Raadimäe 
vaatetorn. 

Järve kaldal paikneb Korneti-Pelli 
kaitseala läbiva matkaraja peatuspaik, 
kust leiab infotahvli ja lõkkekoha. See 
on sobiv paik, et teha väike peatus. 
Siinse kaitsealaga tutvumiseks tasub 
siiski eraldi aega varuda.

Tuldud teed tagasi minnes jõuab 
juba tuttavale matkarajale, mis jätkub 
Kikkajärve kallast pidi. Järve kõige 
kitsama koha juures on hiljuti taasta-
tud pikk puidust purre, mida mööda 
saab peaaegu järve keskele jalutada. 
Siit avaneb hea vaade mõlemas suu-
nas piki Kikkajärve.

Peaaegu kilomeetri pikku-
ne Kikkajärv on Paganamaa järve-
dest suurim ja sügavaim (22,5  m). 
Järveaheliku järgmine veekogu on 
märksa väiksem ja mudase põhjaga 
Sarapuu- ehk Suur-Mudajärv. Järve 
kaldapealsel ja järsul oruveerul kas-
vab alusmetsas rohkesti sarapuupõõ-
said, mis ongi järvele nime andnud. 
Kallasrada on märjema ilma korral 
omajagu porine, kuid siis saab liikuda 
kõrgemalt mööda oruveeru.

Kolmas on Liivajärv. Nagu 
nimestki ilmneb, on sel järvel lii-
vased kaldad. Siit leiab toreda sup-
luskoha koos purdega ja Paganamaa 
selgeima järvevee, mille läbipaistvus 
ulatuvat 3,7 meetrini. Veekogu on 
üsna sügav: suurim mõõdetud süga-
vus on 19,8 m. Supluskoha on kujun-

danud loodus ise: liiva on kohale 
kandnud piki Väikest Liivakraami 
voolav vesi.

Järveaheliku viimane lüli on 
Mudajärv, oma nime vääriliselt mudane 
taimestikurohke veesilm, mis ei ole kuigi 
sügav. Kõik järved on omavahel ühenda-
tud Piirioja ehk Peeli jõega, mida mööda 
kulgeb Eesti –Läti piir. Mudajärvest väl-
judes kannab suure langusega (6 m/km) 
oja oma vee Vaidava jõkke.

Liiva- ja Mudajärve vaheliselt maa-
ribalt leiab kaskede varjust kena lõk-
kepaiga. Mööda oruveeru üles look-
lev pinnastee viib tagasi oru servale, 
kust matk oli alguse saanud.

Paganamaa maastik peaks rõõmusta-
ma igat matkaselli. Enne kui matkajalat-
sid jalga tõmbate, soovitan läbi lugeda 
õhukese raamatu: Julius Ungru „Minu 
lapsepõlve Paganamaa“ (1987). See 
kogumik koondab humoorikaid lühi-
jutte 19.  sajandi algusest. Autor paja-
tab seiku oma lapsepõlvest ning annab 
muheda ettekujutuse sajanditagusest 
maastikust ja siin elanud inimestest. 

Hiljem Paganamaale tulles on 
põnev teada saada, kas mõni raama-
tus kirjeldatud paik on veel nüüdki 
pärandmaastikul äratuntav. 

Timo Palo (1979) on geograaf ja rännu-
mees.
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Sammaldunud kivid, nn Vorotka kivid, tähistavad muistse kivikalme asukohta. Ent 
rahvasuu räägib, et vanapagan kandnud need siia sillaehituseks
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Lofoodid on saarestik, kus kohtuvad drastilised vastuolud, 
taluvuse piirini viidud kohalikud, turistihordid ja sõnulsele-
tamatu ilu. See asub samal laiuskraadil paikadega, kus loo-
dus pole olnud inimeste vastu ülemäära armulik.

Mirjam Nutov

Tuul keerutab tihedat sadu 
nii, et pole vahet, kuhupoo-
le end keerata: ikka pritsib 

näkku. Ent läänerannikul ongi nee-
tult tuuline isegi siis, kui ei peaks 
olema. Mõnes teises olukorras ehk 
veel, aga nüüd, kui seis on sant, ei 
mõju see sugugi innustavalt. Oleme 
saanud kõigist kämpingutest vastu-
se, et ruumi ei ole. Seegi on omaet-
te matkavõlu: surud aga märjad rii-
ded telginurka, et need siis hommikul 
niisketena selga ajada.

Enne mäkketõusu koputame veel 
viimasele uksele, soovides üksnes 
vett paluda. „Jah, loomulikult saate 
vett,“ kostab halli habemega vanahär-
ra ja ilmub varsti täidetud pudelite-
ga uksele tagasi. Tunnen, kuidas mu 
pulss kiireneb. „Ma lihtsalt mõtlesin, 
et äkki on teil siin mõni vaba tuba või 
ruum, kus me saaksime oma riideid 
kuivatada. Meie magame loomulikult 

telgis, aga riided …“ Mu tuhmis hää-
letoonis kuuldub lootusetust. 

On ebamugav. Ta oli just öelnud, et 
me ei saa tema maal telkida, sest ta ei 
tea, mida naabrid sellest arvaksid. Ja 
nüüd siis selline küsimus. Vanahärra 
kaob ukse vahelt toa soojusesse. 
Jääme seisma, läbivettinud, ent ometi 
õhevil.

Umbes niisama suure põnevu-
sega olin mitu kuud tagasi pannud 
nimetissõrme kaardil põhjapooluse-
le ning tõmmanud pöidlaga mõtteli-
se joone mööda 14. pikkuskraadi üle 
Teravmägede alla kuni esimese silma-
ga loetava maismaani Norra meres: 
Lofoodid. Maismaalt vaadatuna mee-

nutavad need ilvese jalga, koosnedes 
kuuest suuremast saarest ja väikse-
matest saarekestest Põhja-Norra ran-
nikul. See on jääaja rahutu leidlikkuse 
taies, kujutamas merest välja kasva-
vaid kaljurünkaid. Koletuid ja õelaid, 
kummargil üle orgude, varjamas päi-
kest ja heitmas varju, pakkudes siiski 
ka kaitset ja tröösti. 

Vastuolu ongi märksõna Lofootide 
kohta. Siin leidub ühtaegu Norra 
vanimaid ja kõige nooremaid kalju-
sid. Kõik kenasti ritta seatud maakera 
ühe vanima, s.o umbes kolm miljardit 
aastat tagasi tekkinud platoo põhjale.

Valge koer. Sel 
hommikul, 26. juulil, 
on meil kindel siht 
jõuda ühele neist 
mägedest, mis asu-
vad iidsel platool. 
Nagu ikka matka 

esimesel päeval, on vaimustus hari-
punktis. Pärast kahepäevast rännakut 
auto, laeva, rongi ja siis jälle autoga 
oleme lõpuks kohal: otse Lofootide 
südames Vestvågøy saarel 2647 elani-
kuga Leknese linnas. Rahvaarvu poo-
lest on see Lofootide teine linn. 

Leknes asub üsna saarestiku kes-

Jalgsi üle ilvese jala ehk    
Matk Lofootidel
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Üks asi on lugeda polaarpäeva müs
tilistest võludest, aga hoopis teine 
lugu seda ise kogeda.
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kel, mistõttu sobib see suurepära-
selt ka matka keskpunktiks. Plaanime 
siia viie päeva pärast tagasi jõuda, et 
uuesti matkavarusid täiendada. 

Puurin pilgu asfaldisse, et siis taas 
bussijuhile silma vaadata. Ootan ikka 
veel tema otsust valge koera kohta. 
Tundub, nagu tahaks ta hakata rää-
kima reeglitest ja sellest, et Norras ei 
sõida koerad bussiga. Aga bussijuht 
leebub, silmitsedes meie matkarüh-
ma kolmandat liiget, valge kasuka-
ga samojeedi koera Isabeli, kes näeb 
oma väikese seljakotiga haletsusväär-
selt kurb ja armas välja. 

Nõnda alustasimegi oma sõitu 
mööda maanteed E10, mis ühtla-
si kannab kuningas Olav V (Norra 
kuningas aastail 1959–1991) nime. 
Teedeehitust tähtsaks pidanud rii-
gipea lähtus oma plaanides ilmselt 
ennekõike praktilistest nüanssidest, 
kuid tuleb möönda, et tee kulgeb väga 
kaunil maastikul. Oru põhjas look-
lev kitsas magistraal viib tasandikult 
tasandikule, kus igal vähegi lame-
damal maalapil laiub küla või lausa 
linn. Suurim neist on 4378 elaniku-
ga Svolvær, kus teeme oma esimese 
ümberistumise.

Jätkame reisi järgmise peatuseni, 
et veel kord bussi vahetada. „Olemegi 
kohal,“ teatab bussijuht. Jääme keset 
asustamata loodust tee äärde. Meid 
ei heiduta, et bussijaama ei paista. 
Asume soovitud suunas kõndima, 
olles täiesti veendunud, et kohe järg-
mise kurvi taga paistab jaamahoone. 

Kurv järgneb kurvile ning kilo-
meetrid kaovad, kuid ei ole bussijaa-
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Norrale kuuluvad Lofoodid jäävad kaugele põhjapolaarjoone taha

rajakesed mägedes on kas olematud või täpselt nii laiad, kuivõrd lambad on 
need sisse tallanud
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ma ega bussi, õigupoolest ei ole isegi 
autosid. Kell on tublisti pärast lõu-
nat. Loodus on küll ilus, aga meele-
olu morn, sest lootsime täna matka-
rajale jõuda.

Lõpuks vean pöidla püsti, et neid 
väheseidki mööduvaid autosid pea-
tada. Mõistagi ei ole Norras lubatud 
hääletada. Teate küll: kurvilised teed, 
ohtlikud olukorrad. Aga häda on 
varemgi härja kaevu ajanud. Lõpuks 
peatubki hall buss. Pressime ennast 
kolmekesi pisut tõsise ilmega saksa 
pere vahele ja saame paar kilomeet-
rit priiküüti. 

Õnn kaasa! Kuid sellest ei piisa. 
Sandsletta, külake, mida Google’i 
otsing seostab üksnes seal asuva 
menuka kämpinguga, peaks olema 
meie selle päeva lõpp-punkt. Lollil 
kombel olemegi sinna täpselt õhtuks 
kohale jõudnud, aga sellele ei eel-
nenud matkaplaanides ette nähtud 
päevane rännak. Selgub, et buss on 
ammu läinud, ja järgmine tuleb alles 
homme. Ühtlasi selgub, et kämpin-
gupidaja on meiesugustega harjunud, 
ning juba ongi kuuekümnendates len-
nukas daam päevinäinud maasturi-
ga platsis. Kümne kilomeetri pikkuse 
reisi hind on 50 Norra krooni – õig-
lane hind, arvestades, et positiivse 
esmamulje sõbralikest, inglise keelt 

mõistvatest kohalikest saame kauba 
peale.

„Good luck!“ [Õnn kaasa! – toim] 
rajale kaasa pandud, alustame lõpuks 
oma matka. Kohati püstloodis tõu-
sev matkarada võtab kiirelt hingelda-
ma. Samas saame igal natuke kõrge-
mal oleval kaljueendil imetleda hin-
gematvaid vaateid. Jõudes aga vähe-
malt kolme jalgpalliväljakut mahuta-
vale platoole, rullub meie ees lahti 
mägede tegelik olemus. See on põh-

jamaa inimese ja looduse võrdkuju, 
mis kaugelt vaadates on kalk ja hirmu-
äratav, enesekindlalt endassetõmbu-
nud, ligipääsmatu. Olles aga piisavalt 
tark, leidmaks rada selle südamesse, 
on raske ette kujutada midagi sõbrali-
kumat ja suuremat õnnistust pakkuva-
mat kui see hunnitu ilu ja vaikus. Pikka 
aega imetleme silmapiiril ühte sulavat 
taevast ja merd ning arutleme ümber-
kaudsete mägede kuju ja välimuse üle. 

Mööda mäenõlvu ja üle seljandike 
kulgev lambakarja sissetallatud rada 
on omaette proovikivi. Sama kee-

rukas on laskuda üle kivikülvi nõl-
vast alla. Ometigi kilomeetrid kao-
vad, nagu ka tunnid. Kell tiksub hili-
seid õhtutunde, aga õues on ikka veel 
täiesti valge. Tõesti, üks asi on luge-
da polaarpäeva müstilistest võludest, 
aga hoopis teine lugu seda ise kogeda. 
Igavikulises päevas ei saa päev kuna-
gi otsa. Seega on teisel pool pööri-
joont asuvatel Lofootidel täiesti tava-
line kohata teisi matkajaid ühe paiku 
öösel ja otsida laagripaika fjordi ääres 
napilt enne kahte. Aeg kaotab tähen-
duse − edaspidi me ei vaatagi enam 
kella. Pole lihtsalt vahet.

Ilu udu taga. Lofootide ilm on heit-
lik, seda tõestab matkapäeva tei-
sel hommikul meid tervitav vihm ja 
udu. Õudusunenägu, mida olin kõige 
enam kartnud. See on ilmselt esma-
ne hinnang, mida võib „palju näi-
nud sõprade“ suust Lofootide kohta 
kuulda: saarestik on küll ilus, kui vaid 
õnnestuks seda läbi udu näha. Nõnda 
olin minagi jõudnud kodus olles oma-
jagu muretseda, kas meil veab ilmaga 
või mitte. 

Tegelikult ei saagi Lofootide puhul 
nii mõelda. Heitlik tähendab siin kii-
resti muutuvat. Sadu tuleb ja läheb: 
kui ühel päeval ongi udu, siis järgmisel 
paistab päike. Seega võib ilm olla küll 
heitlik, aga kliima seevastu on sta-

biilne. Selle tagab 
Põhja-Atlandi hoo-
vus, mis muudab 
Lofootide suved 
võrdlemisi jahe-
daks ja talved üsna 
soojaks. Lofootidel 
on märksa soo-

jem kui mõnes teises 68.  laiuskraa-
dil paiknevas piirkonnas, näiteks 
Kanada inuittide asualal Nunavutis 
või Gröönimaal Aasiaatis. Lausa 
nii, et siinset kliimat peetakse maa-
ilma suurimaks positiivseks tempe-
ratuurianomaaliaks laiuskraade pidi. 
Lõpuks jõuame meiegi läbi udu päi-
kesepaistesse.

Sellepärast, et me saame. Matka 
esimesed viis päeva liigume saares-
tiku keskosas. Üles ja alla, üles ja 
alla. See ei lõppegi. Enamasti vestle-

reisikiri

Lofoote läbiv matkarada pakub lõputut vaheldust: metsa- ja mägiteed, kaljusei-
nad, redelid ja köied. Siin tulevad kasuks julgus ja füüsiline tugevus 

tõepoolest, inimesed võtavad ette 
mida tahes, ainuüksi sellepärast, et 
nad saavad.
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me selle üle, kui palju tõusumeetreid 
täna rühkida tuleb ja kui palju on 
veel ees. Merest välja kasvavad mäed 
pakuvad küll võimsat elamust, kuid 
neid ületada on vaevarohke.

Kolmandaks päevaks oleme 
mägede ilu suhtes muutunud üks-
kõiksemaks ja päevakorda tulevad 
praktilisemad küsimused, näiteks, 
kas mäe otsas olevas mägijärves 
saab ujuda või mitte. Norra joogi-
vesi tuleb mägijärvedest, seepärast 
on osa neist muudetud reservuaari-
deks, kuhu ennast sisse kasta on ran-
gelt keelatud. Aga oluliseks saavad 
ka küsimused, kuidas mahutada kõik 
hiidmurakad kiirelt täituvasse kõhtu 
ja kas lõputuna paistvat raba on ikka 
ohutu ületada.

Olime oma matkateeks valinud 
168 kilomeetri pikkuse matkara-
ja, mis läbib suure osa Lofootidest. 
Rada kätkeb kõike, mida saaresti-
kul on pakkuda: Alpe meenutavad 
mäenõlvad, tihe võsastik, lirtsuvad 
rabad, külad ja linnad, rajakesed ja 
suured teed. 

Sestap hoiamegi neljanda päeva 
hommikul üsna lootusetult kuningas 
Olav V tee ääres pöialt püsti. Üksikul 
naisterahval oleks lihtne auto peale 
saada. Ent kui lisada habetunud 
meesterahvas ja pikakarvaline koer, 
haihtub edulootus. Lõpuks pressivad 
lõbusad surfarid meid oma väike-
sesse Peugeot’sse ja päev ongi pääs-
tetud. 

Maandume tõenäoliselt maail-
ma kõige peenemas maakohvikus 
Rebecca. Noobel koht pakub hin-
gekosutust nii kunstisõbrale, koh-
vijanusele kui ka muidu esteetikast 
lugu pidavale rändurile. See on suisa 
hädavajalik tsivilisatsioonipuudutus 
enne lõputuna näivat üles- ja alla-
ronimist.

„Miks me seda teeme?“ küsin 
poolhingetuna kuskil teekonna kes-
kel, kui selja taga on juba üle tuhan-
de tõusumeetri ning ma olen just 
uhkes kaares lambasita sisse pikali 
käinud. „Sellepärast, et me saame,“ 
kostab vastuseks. Tõepoolest, inime-
sed võtavad ette mida tahes, ainuük-
si sellepärast, et nad saavad. Näiteks 
on üks Oslo härra ehitanud enda-

le üksildasse ligipääsmatusse kohta 
uhke suvila. 

On matka viienda päeva õhtu. 
Otsime järjekordset sobivat telki-
mispaika. Lõpuks näemegi mäge-
de vahel, otse fjordi ääres olevat 
tasandikku. Ja siin see suvila ongi. 

Tegelikult on neid lausa kolm. Üks 
majake on pärit otsekui muinasju-
tust: paikneb eenduval kaljuserval, 
seltsiliseks kõveravõitu üksik puu.

„Elektrit siin pole, aga generaa-
torid ajavad asjad ära,“ teatab noo-
bel Oslo härra. Tuleb välja, et kunagi 
oli siin, Andopeni-nimelises kohas, 
päris küla saja elaniku ja taludega. 

Tuntuim turskade kudeala. Lofoo-
did on tõepoolest koht, kus koha-
likud räägivad uhkusega vanadest 
leidudest ja esimeste inimeste tege-
vusest 6000 aastat tagasi. Mõistagi 
keerleb siin saarestikul kõik ümber 
kala. Mõni ime: Lofoote peetakse 
maailma parimaks tursapüügipai-
gaks.

Tinglikult jagatakse Lofoodid 
kaheks: välisrannik ehk Norra mere 
äär ja siserannik ehk Vestfjordeni- 
äärne ala. Just saarte ja maismaa 
vahel asuvat Vestfjordenit peetakse 
kogu Norra suurimaks „sünnitus-
majaks“, kuna just siia tuleb Norra 
tursk igal talvel kudema. 

Edasist on isegi teadlased pidanud 
looduse müsteeriumiks: seitsmen-
dal-kaheksandal eluaastal, kui tursk 
on saavutanud suguküpsuse, rändab 
ta Barentsi merest tagasi oma sünni-
kohta ehk Vestfjordenisse, pakkudes 
seega jaanuarist aprillini kaluritele 
rikkalikku saaki.

Diana rakverest rõõmustab ja üllatab 
Eestist pärit matkajat nii eesti keele kui 
ka maailma parimate vahvlitega Norra 
vanimas rannakülas Nusfjordis. Endine 
rannaküla on neil päevil turismimeka

Andopen – mahajäetud org, kus veel 1950. aastate alguses elas sadakond ini-
mest. Nüüd on siin vaid kolm suvilat

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajad aga muutusid ja ühes selle-
ga inimeste tahtmised. Ka Andopeni 
elanikud hakkasid rääkima suurtest 
kallitest soovidest, nagu teed ja elek-
ter. Norra valitsus, kes sel ajal veel ei 
supelnud mustas kullas, pidas ots-
tarbekamaks kohalikud oma põlis-
aladelt välja osta. See oli 1950. aasta-
te keskpaigas.

Kuni 1960. aastate keskpaigani 
oli kohalike peamine elatusallikas 
kalandus ja põllumajandus: tegeldi 
mõlemaga korraga. Edaspidi pühen-
dusid mehed vaid kalandusele, aga 
naised otsisid tööd väljaspool maja-
pidamist. Põllumajandus hääbus, ka 
kalanduses ei saadud jätkata vana-
viisi. Selle tõestus on Norra vanim 
kaluriküla Nusfjord, mis on nüüd-
seks muutunud vabaõhumuuseu-
miks. Endistest aegadest on järel 
üksnes jalgupidi fjordides seisvad 
punased rorbu’d ehk kalurimajake-
sed, mida turistid meelsasti üürivad. 

Reostatud mets. Kunagised kala-
laadungid ongi praegusel ajal asen-
dunud turistide hordidega. Kalaga 
on ju teadagi kuidas: traalerid, load, 
piirangud, lepingud − kehtivad kõik 
läänemaailmas välja nuputatud reeg-

lid. Tegelikkuses pärsivad need tun-
duvalt traditsioonilist eluviisi. Selle 
vastu ei saa ka siin, 68.  laiuskraadil. 
Sestap seisavad kohalikud silmitsi 
uute raskustega. 

Kokku on Lofootide pindala 
umbes 1350 ruutkilomeetrit. Piisav, 
et rahvaloenduse andmetel mahu-
tada umbes 24  500 elanikku. Teine 
lugu on aina suureneva turismiga. 

Infovoldikute põhjal käib siin aas-
tas kuni veerand miljonit turisti. 
Tegelikkus on hoopis midagi muud: 
Lofootide tee võtab jalge alla märksa 
rohkem huvilisi. 

Nimelt vallutas kolme aasta eest 
kinoekraanid Disney animafilm 
„Frozen“, mille tegevus leiab aset just 
imekaunitel Norra maastikel. See 
asjaolu suurendas kogu riigis turis-
tide arvu umbes 20%. Siinses saares-
tikus käis läinud aastal koguni kuni 
miljon turisti. Tänavused numbrid 

on hinnanguliselt veelgi suuremad. 
Kohalikud kurdavad liiklusprob-

leemide üle, mis väljenduvad eelkõi-
ge selles, et keskpäraste sõiduoskus-
tega turistid, kes ei ole kuigi hästi 
kohanenud kuningas Olav V tee kur-
videga, aeglustavad üldist liiklusvoo-
lu. Siin peitubki põhjus, miks me 
oma bussist maha jäime. 

Loomulikult pole see kõik. 
Hüppeliselt suure-
nenud turistide arv 
on koormav ka loo-
dusele. Mägedes on 
sisse tallatud laiad 
mudased teerajad, 
rääkimata sellest, 
et hooletud turistid 

kasutavad loodust avaliku käimla-
na. Kohaliku ajakirjanduse andmeil 
on ühe mäenõlva metsatukk ristitud 
suisa „sitametsaks“. 

Nõnda saab seljakotimatkajate 
õudusunenägu peatselt teoks, ehkki 
turismikorralduse ja olude poolest 
on Lofoodid iga matkaja unistus. 
Näiteks telkida võib praegu veel üks-
kõik kus. Kehtib üksnes soovitus, et 
kui telk püstitada kellegi eluasemele 
liiga lähedale, siis on viisakas küsi-
da luba. 

reisikiri

|798|  

Saarestik on tuntud hunnitute vaadete poolest, iseäranis menukas on Munkeni mägi. Enamik turiste võtab ette matka selle 
770 meetri kõrguse mäe tippu, et imetleda Munkeni postkaardilikku vaadet

Lofoote peetakse maailma parimaks 
tursapüügipaigaks.
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Ühtlasi on puhas vesi igal sammul 
olemas: seda saab ammutada mägi-
järvedest, ojadest, jõgedest ja alli-
katest. Me isegi ei filtreerinud vett, 
sest senini on Lofoodid olnud üsna 
puutumata kant. Kohalikud elanikud 
on üdini sõbralikud ja avatud. Ent 
arvestades muutuvat olukorda, on 
linnavõimude sõnul oodata ümber-
korraldusi: „vanaviisi enam ei saa“. 
Muutused ongi juba alanud. 

Õnnepäev. Siin me siis seisame. 
Vantsinud 19 kilomeetrit vihma ja 
tuule käes, üpris märjad ja külmu-
nud, palumas vanahärralt võima-
lust oma riideid kuivatada. Adudes, 
et maja peremees on juba hakanud 
turiste umbusaldama. 

„See on teie õnnepäev,“ teatab 
meie üllatuseks end Norra haridus-
ministeeriumi endise kantslerina 
tutvustanud härra, ja juhib meid 
oma vanavanemate majja. Selle piir-
konna ühte vanimasse, aastast 1850. 
„Ma ei taha teilt raha, lihtsalt tund-
ke end mugavalt. Ma olen ka noor 

olnud ja matkanud, ma tean, mida 
tähendab sellise ilmaga mägedes kül-
metada,“ teatab ta, ise samas veek-
raane avades, radiaatoreid ühenda-
des ning naisega meile linu ja räti-
kuid korraldades. Me ei suuda oma 
õnne uskuda. Aga riided kuivavad, 
soe tee aurab ja kõht on matkatoi-
tu täis.

Järgmisel hommikul tehakse 
meile ettepanek jääda veel paa-
riks ööks. Aitäh, aga ei! Lähme 
edasi. Ikka üles ja alla. Lõputuna 
kulgev teekond igavikulises päe-
vas, kus aeg ei loe. Turnime üle 
kaljude, laskume mööda kivikülvi 
ookeani äärde ja siis tagasi mäest 
üles. Sõidame paadiga mööda fjor-
di ja ronime jälle. Veedame öö 400 
meetri kõrgusel mägedes, ahmi-
des pilkudega hunnitut vaadet üle 
terve ilma. Kui lõpuks oleme jõud-
nud päris lõppu, tahaksime, et see 
oleks alles algus.  

Mirjam Nutov (1986) on ajakirjanik ja 
matkahuviline.
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Loodusretked Kesk- ja Põhja Norra
Talvine ja sügisene Lapimaa 

Rattaretked Ahvenamaale, Kirde-Poola ja Gotlandile

Info: loodusretked.ee 
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Tööjuhend

Õigesti valitud matkariietus 
hoiab keha sooja ja kuivana
Kristiina Viiron

Raamatus „Väike Tjorven, 
Poots man ja Mooses“ paneb 
seitsmeaastane Pelle imeks 

onu Nisse ütlust „Igasugune ilm on 
ilus ilm“, kuid usub teda sellegipoo-
lest. Eks tea ju meiegi hästi tõde-
must: ei ole halba ilma, on vaid vale 
riietus. Küllap on ka Astrid Lindgren 
Nisse tegelaskujule omistatud ütlu-
se kaudu pidanud silmas sedasama. 
Vaevalt saanuks saarel elav mees läbi 
säärikute, kummimantli ja süüdvest-
rita ning samamoodi ei maksa mat-
kasellil sügisel teele asuda ilma vee-
kindla sooja riietuse ja jalanõudeta. 

Sügisese matkariietuse märksõnad 
ongi kihilisus ja veekindlus, et hoida 
keha sooja ja kuivana, jagab õpetus-
sõnu Matkaspordi Ülemiste kaupluse 
juhataja Jana Põldver.

Esimene kiht on pikk soe pesu, 
mis juhib higistamise korral niiskuse 
välistesse riidekihtidesse. Puuvillane 
aluspesu ei sobi, sest puuvill läheb 
niiskeks ja riie ei pea enam sooja. 
Seevastu villakiudu sisaldavad pesu-
materjalid annavad sooja ja juhivad 
niiskust eemale. 

Teise kihi võib kokku sobitada 
paksemast (pool)villasest kampsu-
nist või fliisjakist. Ka siin ei sobi 
puuvillane seetõttu, et ta imab niis-
kust ega pea sooja, ent ka teise kihi 
riided peavad juhtima higistami-
sega kaasneva niiskuse kehast 
eemale. Kolmanda kihina pan-
nakse ülle veekindel koorik-
jope, külmapelglikum paneb 
sooja pesu ja fliisjaki peale 
veel sulejope ja kõige peale 
koorikjope. Kindlasti kuulub 
siia juurde vihma- ja tuulekindel 
peakate. 

Veepidavus ja õhuläbilaskvus. Kui 
Lindgreni raamatu Nissel tuli kait-
seks vihma eest kasutada kummi-
mantlit, siis matkajale see hästi ei 
sobi, sest niisugune rõivas ei lase 
õhku läbi: seda kandes ei pea pelga-
ma vihma ega lund, kuid see-eest on 
keha higist läbimärg. Samal põhjusel 
ei kõlba aktiivse tegevuse korral peal-
miseks kihiks kilekeep. 

Riide õhuläbilaskvust mõõdetak-
se selle järgi, kui palju vett aurus-
tub materjali kaudu ühe ruutmeetri 
kohta 24 tunni jooksul. Väga kvali-
teetsetel (ja ka kallitel) toodetel on 
see näitaja peaaegu võrdne veekind-
luse omaga. Õhuläbilaskvus võiks 
olla vähemalt 6000 g/m². 

Riiete veepidavust väljendatakse 
veesamba kõrgusega millimeetrites, 
mille puhul vesi 24 tunni jooksul 
materjalist läbi ei imbu. Kui ülerii-
de veepidavus on 3000–5000  mm, 
annab see vihma eest kaitse lihtsama-
tes oludes. Ekstreemsemates oludes 
saab edukalt hakkama jopes, mille 
veepidavus on 10 000 – 15 000 mm. 
Kuid on ka jopesid, mille veepidavus 
on 30 000 mm – see kaitseb matkajat 
ka siis, kui läheb pikaks ajaks sajule. 

Ka püksid võiks jalga tõmmata 
kihiti ja vihma korral kasutada kat-
tepükse.

Aga olgu ülakeha riietatud kui-
tahes soojalt ja vettpidavalt, ei ole 

sellest abi, kui var-
bad saavad märjaks, 
sestap kehtib sama 
nõue: jalatsid peavad 

pidama vett ja laskma 
õhku läbi. Selle 
tagavad spetsiaal-
sed matkasaapad.

Et matkajalats 
saaks korralikult 
toimida, on oluline 
kanda ka spetsiaal-
seid matkasok-

ke. Need 

koosnevad samuti mitmest kihist 
ja tagavad selle, et niiskus koguneb 
soki pealispinnale. Ühtlasi võib olla 
hooleta, et jalats ei hakka hõõru-
ma. Mõnikord tasub hõõrumise väl-
timiseks panna jalga kaks paari mat-
kasokke. 

Ka tavalised kodukootud villasokid 
sobivad matkale hästi. 

Öö veeda soojas. Kui loodusret-
kel on plaanis ööbida õues, siis on 
soojem magada termopeegelduse 
ja munaresti struktuuriga vahtma-
til, millel on suletud poorid. Selline 
matt ei lase maapinnast õhkuval 
külmal magajani tungida ja peegel-
dab kehast eraldunud soojust matilt 
tagasi.

Veelgi mugavamad ja soojemad on 
isetäituvad madratsid.

Magamiskotti valides on tähtis 
teada, et sellel märgitud mugavus-
temperatuur näitab, milliste kraa-
dide korral on mugav kotis sirgelt 
sooja pesu väel magada. Sügisesse 
sobiva magamiskoti mugavus-
temperatuur võiks olla –10 kraadi. 
Mugavustemperatuuri ei tohi sega-
mini ajada ekstreemkraadidega: need 
näitavad temperatuuri, mille puhul ei 
teki selles magamiskotis alajahtumi-
se ohtu.

Magamiseks piisab soojast alus-
pesust (puuvillane, nagu öeldud, ei 
sobi), siis hoiab magamiskott keha-
soojust.

Ja muidugi tasub alati juhindu-
da isiklikest kogemustest: kui min-
gis rõivastuses on teatud olukor-
ras edukalt toime tuldud, siis tõe-
näoliselt teenib see niisama hästi 
ka edaspidi. Või vastupidi: kui sai 
omajagu lõdisetud, tuleb järgmisel 
korral midagi soojapidavamat selga 
panna. 
Kristiina Viiron (1971) on lõpetanud Luua 
metsanduskooli loodusretkejuhtimise eri-
ala; ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.

Sügisese matkariietuse märksõnad 
on kihilisus ja veekindlus, et 
hoida keha sooja ja kuivana
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nist või fliisjakist. Ka siin ei sobi 
puuvillane seetõttu, et ta imab niis-
kust ega pea sooja, ent ka teise kihi 
riided peavad juhtima higistami-
sega kaasneva niiskuse kehast 
eemale. Kolmanda kihina pan-
nakse ülle veekindel koorik-
jope, külmapelglikum paneb 
sooja pesu ja fliisjaki peale 
veel sulejope ja kõige peale 
koorikjope. Kindlasti kuulub 
siia juurde vihma- ja tuulekindel 

tepükse.
Aga olgu ülakeha riietatud kui-

tahes soojalt ja vettpidavalt, ei ole 
sellest abi, kui var-
bad saavad märjaks, 
sestap kehtib sama 
nõue: jalatsid peavad 

pidama vett ja laskma 
õhku läbi. Selle 
tagavad spetsiaal-
sed matkasaapad.

Et matkajalats 
saaks korralikult 
toimida, on oluline 
kanda ka spetsiaal-
seid matkasok-

Sügisese matkariietuse märksõnad 
on kihilisus ja veekindlus, et 
hoida keha sooja ja kuivana
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Triin Nõu

Kõrvitsaliste (Cucurbitaceae) 
sugukonda kuulub eri hin-
nangute järgi kuni 940 liiki ja 

122 perekonda. Troopilistelt ja lähis-
troopilistelt aladelt pärinevad taimed 
on kasvuvormilt enamasti ronivad või 
roomavad. Erand on Jeemenile kuu-
luva Sokotra saare endeemne taime-
liik kurgipuu (Dendrosicyos socotra-
nus), kes võib kasvada kuni seitsme 
meetri kõrguseks. 

Õied on kollased või valged, ühe-
sugulised. Tolmeldamiseks kasutavad 
taimed putukate abi. Kõrvitsaliste vili 
on botaaniliselt mari, puitunud välis-
kesta tõttu nimetatakse vilja ka kõr-
vitsviljaks. Vili on taimeriigi koguka-
maid, mõni suureviljalise kõrvitsa vili 
võib kaaluda koguni mitusada kilo.  

Mitmes piirkonnas on kõrvitsalised 
majanduslikult olulised toidutaimed. 
Paljusid liike kasvatatakse ilu pärast. 
Tuntumad kõrvitsalised on kurk, 
melon, arbuus, harilik kõrvits, rullkõr-
vits, käsnkõrvits ja pudelkõrvits. 

Kõrvitsa (Cucurbita) perekon-
da kuulub 15 liiki rohttaimi, kes on 
pärit Ameerika aladelt. Harilik kõrvits 
(Cucurbita pepo) on üks vanemaid kul-
tuurtaimi, keda on Mehhiko aladel kas-
vatatud juba 9000 aastat. Indiaanlastele 
oli kõrvits maisi ja ubade kõrval täh-
tis toidutaim. Need kolm taime katsid 
põlisrahvaste põhilise toitainevajaduse, 
võimaldades neil keerulistes oludes tai-
metoiduga ellu jääda. 

Esialgu kasvatati kõrvitsat ravitoi-
mega seemnete pärast: need sisal-
davad palju tsinki. Hariliku kõrvitsa 
looduslikud lähisugulased Mehhikos 
ja Guatemalas on kibeda maitsega. 
Ajapikku on välja valitud lihakamad 
ja maitsvamad vormid, millest on are-
tatud tänapäeva kõrvitsad. 

Euroopas hakati kõrvitsaid kas-
vatama 16.  sajandil, pärast seda, kui 
Kolumbus oli Ameerika avastanud. 
Kõrvitsaid kasvatatakse kõigil mand-

|802|  

Kõrvitsad: 
pisikestest patissonidest 
tuhandekiloste hiiglasteni

Ka Eestis kasvavad kõrvitsad 
tihti nii suureks, et neid tuleb 
käruga vedada

Fo
to

: T
rii

n 
N

õu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



NOVEMBEr  2016   EEsti LOODUs                    67

ritel peale Antarktise. Suurimad 
kõrvitsakasvatajad on Hiina, India, 
Ukraina, Ameerika Ühendriigid, 
Egiptus ja Mehhiko. 

Suvikõrvits, kabatšokk või tsukiini? 
Otsetõlkena soome keelest (kesäkur-
pitsa) on eesti keeles laialt kasutusel 
mõiste „suvikõrvits“, mille all peetakse 
tavaliselt silmas rullkõrvitsat ehk kabat-
šokki ja selle tuntuima sordi ’Zucchini’ 
vilju. Suvikõrvits on tegelikult laiem üld-
nimetus, mis hõlmab lühikest aega säi-
liva rullkõrvitsa ehk kabatšoki, spageti-
kõrvitsa ja taldrikkõrvitsa ehk patissoni. 

Toiduks tarvitatakse nende noori 
vilju, süüa kõlbavad ka õrnad seem-
ned ja vilja väliskest. Vanemate vil-
jade puitunud kest tuleb enne toidu 
valmistamist eemaldada. 

Rullkõrvits ehk kabatšokk (Cucur-
bita pepo var. cylindrica) on hariliku 
kõrvitsa teisend. Kabatšokk kasvab 
põõsana ja seetõttu sobib neid viljelda 
ka väikeses aia. Olenevalt sordist on 
viljad rohelised või kollased, ühtlaselt 
värvunud või triibulised. Itaalias ja 

Prantsusmaal pruugitakse toiduks ka 
noori lehti ja isasõisi. 

Taldrikkõrvits ehk patisson (Cucur-
bita pepo var. clypeata) on väiksema 
viljaga hariliku kõrvitsa kiirekasvuline 
teisend. Nagu nimetuski ütleb, mee-
nutab ta kujult taldrikut. Viimasel ajal 
on teda hakatud kutsuma ka UFO-
kõrvitsaks. Tema viljad on harilikult 
valged, kollased või helerohelised. 

Toiduks tarvitatakse ainult noori 
pehmeid vilju, mille kaal jääb vahe-
mikku 100–500  g. Maitselt meenu-
tab kõnealune teisend artišokki. 
Täiskasvanud taldrikkõrvitsa kest pui-
tub ning viljaliha muutub kuivaks ja 
puiseks. Süüa nad siis enam ei kõlba, 
kuid nendega võib kodu kaunistada. 

Spagetikõrvitsa (Cucurbita pepo 
subsp. pepo var. pepo) viljad on tün-
nikujulised, kuni 25 cm pikad ja kaa-
luvad paar kilo. Vili on värvuselt hele-
kollane. Aurutatud või küpsetatud 
viljaliha eemaldub kesta küljest pik-
like niitidena, mis meenutavad spa-
gette. Heades oludes säilivad spageti-
kõrvitsad kuni kuus kuud. 

|803| 

Kõrvitsavaht
400 g kõrvitsa viljaliha
2 dl vahukoort
1,5 dl tarretisesuhkrut
1 tl vanilliekstrakti (või vanillsuhkrut)

Keeda ja püreeri kõrvits ning suru 
läbi sõela. Sega püreele juurde 
vahustamata koor ja tarretisesuhkur. 
Kuumuta segu keemiseni, 
maitsesta vanilliekstraktiga ja vala 
magustoiduvormidesse ning tõsta 
jahedasse tarretuma. Serveeri külmalt. 
D-kokaraamatu jaoks koostasid selle 
retsepti: Jaanika ja Signe Anton

Veel maitsvaid retsepte ja muud 
inspireerivat leiate meie kodulehelt 
www.dansukker.ee
või meie õhinapõhisest kokaraamatust 
www.dkokaraamat.ee

Dansukkeri tarreti-
sesuhkrutega käib 
tarretisetegu nii kiirelt, 

et ükski ootamatu külaline ei jää 
magustoiduta. Baasretsepti panime 
paki peale spikerdamiseks kirja. 
Head proovimist!

NB!

Erivärvilise viljaga sordid 
annavad omavahel hübrii-
de. Seetõttu võib ise kõrvit-

saseemneid võttes saada järgmisel 
aastal hoopis teistsuguse vilja.

Rekordkõrvitsad
Kõrvitsakasvatajad, kes püüavad 
kasvatada rekordiliselt raskeid 
kõrvitsaid, rajavad enne taime 
istutamist tilkkastmissüsteemi, 
olemaks kindel, et taim saab piisa-
valt vett ja toitaineid. Mõne suu-
reviljalise kõrvitsa sordi seemne 
hind võib ulatuda saja dollarini. 

Guinnessi rekorditeraamatu 
kõige raskem kõrvits on kasva-
tatud Euroopas Saksamaal. Beni 
Meieril õnnestus 2014.  aastal 
kasvatada 1054  kg kaaluv hiig-
lane. Enne seda oli tema nimel 
samast aastast olnud juba kaks 
rekordkõrvitsat. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Talikõrvitsate ehk kauasäilivate 
kõrvitsate rühma kuuluvad mõned 
hariliku kõrvitsa ja suureviljalise kõr-
vitsa (Cucurbita maxima) sordid. 
Saak kogutakse, kui viljad on täies-
ti küpsed. Talikõrvitsa viljaliha sisal-
dab vähem vett, on tihkem, kiudai-
nerohkem ja magusam. Kui seemned 
on pestud ja kuivatatud, sobivad nad 
röstimiseks. 

Suureviljalise kõrvitsa varred on 
pehmed ja ruljad, lehed aga üma-
rad, madalalt hõlmised või peaae-
gu terved. Kui keegi soovib kindlaks 

teha, kas tema aias kasvab harilik 
kõrvits või suureviljaline kõrvits, siis 
tasub tähele panna, et saagi koris-
tamise ajaks jääb suureviljalise kõr-
vitsa kuivanud vars ümaraks, hari-
likul kõrvitsal muutub see kuivades 
sooniliseks. Suureviljalise kõrvitsa 
sorte kasvatatakse palju Ameerika 
Ühendriikides ja Kanadas. 

Kõrvits eelistab viljakat ja päike-
selist kasvukohta, rohkelt vett. Meie 
oludes tuleb taimed ette kasvatada ja 
istutada avamaale pärast öökülmade 
möödumist. Paljudel kasvavad kõr-

vitsad kompostihunnikus, kuid see 
pole talle kõige õigem koht. Taimed 
kasvavad hästi, ent võtavad kom-
postist palju toitaineid, mistõttu on 
see aiamaa väetamiseks juba natuke 
lahja. Taimed tasub istutada hoopis 
kompostihunniku ümber ja suunata 
väädid hunniku peale. Suured lehed 
varjavad hunnikut ja hoiavad niiskust 
ning lämmatavad tärkavad umbro-
huseemned. 

Vältimaks haigestumist, soovita-
takse kõrvitsat (ka kurki ja kabatšok-
ki) samal kasvukohal viljelda iga kol-
me-nelja aasta tagant. 

Kasvuajal tuleb eemaldada umbrohi, 
vajaduse korral pealtväetada ja kasta. 
Lühiajalist põuda talub kõrvits tänu 
sügavale juurestikule paremini kui kur-
gitaimed, kuid vett tarbivad nad kasvu-
perioodil siiski rohkem kui kurgid. 

Kõrvitsal on kõik osad söödavad: 
lehed, õied ja seemned. Aafrikas 
armastatakse kõrvitsalehti hauta-
da. Õisi paneeritakse jahu ja munaga 
ja küpsetatakse kergelt. Õlikõrvitsa 
seemnetest saab maitsvat soolaka 
maitsega õli, mida pruukida toiduval-
mistamisel. Üsna tavaline on kõrvit-
saseemneid röstida. 

Triin Nõu (1986) on Eesti Looduse tegev-
toimetaja.

Kõrvitsa perekonna viljad on väga mitmekesised  nii suuruse, kuju kui ka värvi poolest

Eestis võib kõrvitsalis-
te sugukonnast metsistu-
nult kasvamas leida hari-

likku koeranaerist (Bryonia alba). 
Enamasti kasvab see taim taradel, 
elamute ümbruses ja prahipaika-
des. Köitraagude ja ronivarre abil 

võib ta küündida kuni nelja meetri 
kõrgusele. Kurgiõisi meenutavad 
õied paiknevad kobaratena lehe-
kaenaldes. Õitseb juunist augus-
tini. Viljad on kuni 1 cm läbimõõ-
duga mustad marjad, mis ei ole 
söödavad.

Kasvata kõrvitsat indiaanlaste moodi! 
Ameerika indiaanlased kasvatasid kõr-
vitsat, maisi ja uba viisil, mis on tuntud 
kolme õe meetodina (the three sisters). 
Mais on ubadele toeks, oad seovad 
õhulämmastikku ja muudavad selle tai-
medele kättesaadavaks ning kõrvitsa 
laiuvad lehed pärsivad umbrohu kasvu. 

Alustada võib näiteks kuuest 

maisitaimest, mille seemned tuleks 
külvata üksteisest sobivale kauguse-
le. Kui mais on tärganud, siis külvata 
maiside vahele uba, ja lõpuks istuta-
da nende ümber mõned kõrvitsad. 
Soovitatav on kasutada lattoa või 
põõsasoa sorte, mille varred võivad 
kasvada mitme meetri pikkuseks.
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Marineeritud kõrvits 
on kindlasti paljude-
le eestlastele jõulu-

laualt tuttav. Vahelduseks soo-
vitame kõrvitsat hoopis toorelt 
süüa, näiteks toorsalatina. 

Kõrvitsa toorsalat:
•	 300	g	riivitud	kõrvitsat
•	 peotäis	pohli
•	 1	sl	õunaäädikat
•	 veidi	oliiviõli	(soovi	korral)

Sega kõik kokku ja söö nautides! 
Õunaäädika võib asendada sidru-
nimahlaga, kuid siis peab arvesta-
ma, et salat on hapum. Pohlad võib 
meega purustada ja alles seejärel 
salatile lisada. 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Eesti loodus

|805| 

Naudi hetki kodumaiste teadus- 
ja loodusajakirjade seltsis!
Esita tellimus 1.11.–18.12.2016 ja võida ajakirjade kõrvale 

Põhjala teetalu tee või Loodusväe kodumaiseid mahetooteid.

Iga nädal loosime välja 5 teepakki! 

10 mahetoodete kinkekomplekti Loodusväelt
loosime kõigi tellijate vahel välja 19.12.2016

Kampaania tingimuste kohta loe täpsemalt 
www.loodusajakiri.ee
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Seened

Irja Saar

Septembri algul edastati mulle 
e-kiri pildiga puravikest, mis 
olid korjatud Luitemaa loo-

duskaitsealalt ja viidud Pernova loo-
dusmajja määramiseks. Pildilt vaa-
tas vastu Põhja-Ameerika liik män-
ni-kuldpoorik (Aureoboletus projec-
tellus), mida siiani ei olnud Eestist 
leitud (eElurikkuse andmeil). Sellest 
liigist rääkisid lätlased 2014.  aastal 
Balti mükoloogide ja lihhenoloogi-
de sümpoosionil kui neil vast leitud 
võõrliigist. 

Läti mükoloogiaühing kuulutas 
männi-kuldpooriku 2014.  aasta see-

neks, seejärel tuli teateid mitme uue 
leiu kohta Läänemere rannikult ala-
tes umbes 25  km Leedu piirist kuni 
30 km Eesti piirini. Enamik leide päri-
nes luitemännikutest, kolmel kor-
ral kasvas kõnealune seeneliik kuni 
51  km rannikust sisemaa poole kas 
liivasel pinnasel või kuivendatud tur-
barabas [3]. Meie naaberriikidest on 
männi-kuldpoorikut leitud Leedust, 
Lätist, Norrast ja Taanist.

Männi-kuldpooriku kirjeldas amee-
rika mükoloog William Alphonso 
Murrill 1938. aastal Ameerika ühend-
riikide Virginia osariigi männikust 
kogutud materjali järgi Ceriomyces 

projectellus’e ja Boletus projectellus’e 
nime all [4]. Hilisemad autorid on 
arvanud selle liigi perekondadesse 
Boletellus [5] või Aureoboletus [1]. 

Männi-kuldpoorik on levinud 
Põhja-Ameerikas Ida-Kanadast (New 
Brunswick) kuni Põhja-Carolinani 
lõunas ja Michigani osariigini lää-
nes, seda liiki on leitud ka Mehhikost 
(gbif.org). Kõnealune seeneliik moo-
dustab ektomükoriisa mitme sealse 
männiliigiga (Pinus resinosa, P.  stro-
bus).

Euroopast koguti männi-kuldpoo-
riku esimesed viljakehad 2007. aastal 
Leedust Kura sääre põhjaosast hari-
liku männi ja mägimänni metsadest. 

Uus puravikuliik Eestis
Männi-kuldpoorikule on iseloomulik pikiribiline jalapind
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Juba 1990. aastatel olid kohalikud ela-
nikud seal kandis märganud tund-
matut seeneliiki, mis nüüdseks 
on seal muutunud enim levinud 
puravikuks. Leedu mandriosast 
ei ole viljakehi veel leitud [2]. 
Leedu kolleegide arvates on see 
liik Euroopasse arvatavasti too-
dud männiistikutega, aga eosed 
on võinud siia levida tuule kaudu 
või lindudega.

Esitan siin lühikirjelduse, et huvi-
lised saaksid männi-kuldpoorikut 
metsas ära tunda. Kübar on noorelt 
kumer, hiljem lamendub, 3–14  cm 
lai, kuiv, sametjas ja punakaspruun; 
kübaraserv on vaba, sirgelt alla rip-
puv; torukesed on rohekaskollased; 
jalg on kübara värvi, kuiv, alusel pak-
senev, pikitriibuline kuni -ribiline, 
7–12 × 1–3  cm; seeneliha on valk-
jas kuni kollakas; eospulber on oliiv-
pruun, eosed aga siledad, käävjas-
ellipsoidsed, kollakaspruunid ja era-
kordselt suured (suurimad puravi-
kel), 20–32 × 6–12  µm. Kirjanduse 
andmetel on männi-kuldpoorik söö-
dav.

Eesti Looduse 2008. aasta numb-
rites on sarjas „Meie puravikke 1–9“ 
ilmunud kõigi siiani Eestist leitud 

puravike kirjeldused ja pildid. Sealt 
leiab infot teise sama perekonna liigi 
kohta: tamme-kuldpoorik (Aureobo-
letus gentilis) on meil üsna haruldane 
ja kasvab koos tammega. 

Männi-kuldpoorikut tasub otsida 
liivastest männi- ja segametsadest. 
Kui keegi leiab kõnealuse seene vil-
jakehi, palume võimaluse korral teha 
värsketest seentest foto – on tähtis, et 
näha oleks liigile iseloomulik pikiribi-
line jalapind. Samuti on vaja täpseid 
leiukohaandmeid. Leiuinfo palume 
saata Tartu ülikooli mükoloogidele.

Tänan Katrin Virkus Sulge, tund-
matu puraviku esmamärkajat, kellel 

oli huvi ja tahtmist liigile nimi 
leida, ning Marika Koset: mõle-
mad käisid minu palvel tõendus-

eksemplari kogumas ja toime-
tasid selle Tartu ülikooli seene-

kogusse. 
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Irja Saar (1973) on Tartu ülikooli müko-
loog.
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Männi-kuldpooriku eosed 
mikroskoobi all

Foto: Irj
a Saar

1. Koori ja tükelda porgandid. Kui sul 

on lihtsamat sorti kannmikser, siis 

pead porgandid riivima.

2. Pressi apelsinidest ja sidrunist 

mahl välja.

3. Vala kõik koostisained peale keeva 

vee kannmikserisse ja mikserda 

kõige kõrgematel pööretel.

4. Vala suurde kuumakindlasse klaasi 

ja sega hulka keev vesi.

5. Joo kuumalt.

kaks klaasitäit

2 porgandit

5 apelsini

1 sidrun

1–2 tl värskelt riivitud ingverit

2 tl mett

200 ml keeva vett 

 Kuum apelsin, 
ingver ja porgand

p o o d . k o o l i b r i . e e
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In memoriam

Maie Toom
30. detsember 1935 – 4. september 2016

Kõledal septembripäeval lah-
kus meie hulgast vetikauuri-
ja ja pedagoog Maie Toom. 

Tartu ülikooli bioloogiat õppi-
ma astus Maie (neiupõlvenimega 
Männik) 1957.  aasta septembris. Ta 
hakkas varakult osa võtma algoloogia 
õppelaboratooriumi tööst. Toona oli 
moes tegelda vetikakultuuridega, esi-
mesed katsed selles vallas olid tehtud 
ka tolleaegses taimesüstemaatika- ja 
geobotaanikakateedris. Nii oli igati 
mõistetav, et noor üliõpilane kaasati 
uurimistöösse. 

Kolmanda kursuse nn tsonaal-
ne praktika viis botaanikatudengid 
Polaar-Uuralisse ja Komi põhjaosa 
tundrasse. Praktikat ette valmista-
des sai Maie loosi tahtel ülesande 
koguda tarnu ja kõrrelisi. Kui taimi 
Leningradis NSVL TA botaanikains-
tituudis üle vaadati, ei usutud esialgu, 

et tegemist on 
Polaar-Uuralist 
pärit taimede-
ga. Järgmisel 
suvel kontrollisid Leningradi botaani-
kud harulduste leiukohad üle, nõnda 
ongi teoses „Nõukogude Liidu arktili-
ne floora“ mitme taime esmakogujaks 
märgitud Maie Männik. 

Diplomitöö „Kõrge bioloogili-
se produktiivsusega algrohevetikate 
kasvatamine masskultuurides“ kait-
ses Maie Toom 1962.  aasta kevadel. 
Sama aasta sügisel astus ta aspiran-
tuuri, kus arendas edasi diplomitöös 
alustatud teemat. Palju vaeva ja aega 
nõudsid vetikakultuuride ümberkül-
vid ja bakterivabaks saamine, isegi 
seadmed tuli ise välja mõelda ja ehi-
tada. Seetõttu ei piisanud aspirantuu-
ri kolmest aastast ja väitekiri „Klorella 
produktiivsete tüvede esmane valik“ 

sai kaitstud 20.  detsembril 1968.  a. 
Sama aasta septembris abiellus Maie 
Jaan Toomega. 

Kuuekümnendate keskel selgus 
kateedri vetikauurijate pettumuseks, 
et kõrg- ja keskerihariduse komitee 
oli jätnud kinnitamata otsuse asuta-
da algoloogia probleemlabor. Sestap 
oli raske leida uurijatele palgaraha ja 
koormustunde. Seda sai omal nahal 
valusalt tunda ka Maie, kes osales 
nii vanemlaborandi kui ka assisten-
di kohusetäitjana kateedri õppetöös 
ja oli ühtlasi pedagoogilise praktika 
juhendaja-metoodik. 

Pedagoogilise töö kõrvalt osales 
Maie Toom haridusministeeriumi 
juures loodud bioloogia ainekomis-
joni töös. Ta on paljude põhikooli- 
õpikute ja õppevahendite autor või 
kaasautor. Tunnustusena pälvis ta 
16. veebruaril 2008 Eesti bioloogiaõpe-
tajate ühingu auliikme tiitli. Maie Toom 
oli ajakirja Eesti Loodus suur austaja ja 
püsitellija alates 1958. aastast.

Eeri Kukk, Mati Martin

Hella-Mare Männamaa
15. juuni 1936 – 24. september 2016
Inimene läheb aina, läheb ja läheb, 
ega tea keegi kindlalt öelda, kuhu. 
Kui laias laastus võtad. Kui täpse-
malt, kui üheainsa inimese kindla 
päeva tulevikust ja minevikust rää-
kida, siis tead küll. Ehkki ei tea alati, 
kas teekonnast rõõmu tunda või selle 
lõppemise üle kurvastada.

Nõnda kirjutasid Sa Eesti 
Looduses ligi neli aasta-
kümmet tagasi. Olid siis üks 

meist, selle ajakirja tegijaist. Sa olid 
kaaslane, kellele võis alati kindel olla: 
mis lubatud või Sinu hooleks antud, 
sai alati tehtud. Pigem kuhjaga. Ja põh-
jalikult: tabasin Sind sageli raamatutes 
tuhnimas, sest autorit võis küll usalda-
da, ent igaks juhuks oli ikkagi vaja üht-
teist kontrollida. Mõnigi kord poeta-
sid toimetatavasse artiklisse justkui 
muuseas üsnagi olulist lisateavet, mille 
autor tänuga omaks võttis. 

Ent Eesti Looduses on talletunud ka 
palju väärt lugemist Sinult endalt. Neis 
kümnes aastakäigus (1978–1987), 
mille kokkuseadmisel oled osalenud, 

on jäädvustunud väga mitmekesine, 
kuid samas väga isikupärane kogum 
üllitisi, mis panevad kaasa ja edasi 
mõtlema. Sest kõiges võib tajuda Sinu 
isiklikku suhet kirjeldatavaga: olgu see 
siis matkalugu, vastus lugeja küsimu-
sele või mõne teema põhjalikum käsit-
lus. Sa ei jäänud kunagi erapooletuks. 

Tagantjärele tundub eriti köitva-
na Sinu viimasel toimetuseaastal ava-
tud nõuandenurk noortele: igakuised 
viited looduses parasjagu toimuvale 
võiksid nüüdki olla abiks nii loodusega 
sõbrunejaile kui ka nende õpetajatele.

Aga siis, paraku, Sa tahtsid ära: 
ära toimetuse igapäevamelust, ära 
linnast, et olla omaette. Su elu vii-
mased kolm kümnendit möödusid 

metsatares Võrumaal Võhandu ääres. 
Seal, metsa ja luha piirimail, tund-
sid end vabana, seltsiks raamatud, 
mets- ja koduloomad, lilled ning kõik 
muu kodu ümber kasvav, õitsev ja 
viljuv. Kui Su tuppa jõudis lõpuks 
elekter, siis lõid sideme nii läheda-
se kui ka kaugema maailmaga juba 
interneti vahendusel. Ja küllap oli see 
Võrumaa kütkestav loodus, mis pani 
Sind vanuigi veel maalima.

Noortele mõeldud septembripala 
lõpetasid Sa omal ajal nii: Linnud lähe-
vad. Nüüd lähevad nad juba nõnda, et 
minek on linlaselegi märgatav. Taevast 
lõikab tihti kureader. Telefonitraatidelt 
kaovad pääsukesed.

Sel septembrikuul läksid ka Sina 
ise. Jäädavalt.

Ann Marvet
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Elvi Viira
16. aprill 1941 – 9. oktoober 2016

Elvi oli Tartu tüdruk. Ülikooli 
lõpetas ta bioloogina. Pärast 
seda, 1968.  aastal, tuli Elvi 

tööle Saaremaa koduloomuuseumi ja 
Saaremaale ta jäigi. Muuseumi jäid 
temast maha geoloogia ekspositsioon 
ja looduskaitse rändnäitus. Näituse 
jaoks oli vaja põhjalikult läbi mõelda 
looduskaitse olemus ja võib-olla just 
siis tärkaski Elvis süvendatud huvi 
loodus- ja keskkonnakaitseproblee-
mide vastu. 

Sel ajal liitus Elvi oma hilisema 
sõpruskonnaga. Tema mitmekülgsed 
huvid ja algatusvõime leidsid raken-
dust Saaremaa matkaklubis; ta oli 
Saaremaa omaaegse kõrghariduse-
ga spetsialiste ühendava klubi Osilia 
ja Saaremaa kunstiklubi asutajaid ja 
innukas kaasalööja nende tegevuses.

1974. aastal algas Elvi pikk ja tule-
muslik teekond looduskaitseametni-
ke ridades; töö selles valdkonnas kes-

tis 2000.  aasta-
ni. Hakatuseks 
t ag a s iho id l ik 
sekretär ikoht 
Kingissepa rajooni põllumajandusva-
litsuse keskkonnakaitsekomisjonis ja 
lõpp-punktiks Saaremaa keskkonna-
teenistuse juhataja. 

Sellel heitlikul perioodil olid loo-
duskaitsega tegeleva ametkonna 
struktuur, töötajate ametinimetused 
ja nende kohustused pidevate muu-
tuste keerises. Olenemata sellest, kus 
majas oli Elvi töökoht, milline oli tema 
ametinimetus või kui suures kollektii-
vis ta töötas, oli ta ikka tema ise: kom-
petentne, töökas, sihikindel ja nõud-
lik. Saarlaste legendaarne Viira, keda 
austati ja kelle seisukohti respekteeriti. 

Austust ja tänu väljendas Saare 
maavalitsus 2001. aastal oma teenete-
plaadiga. Hool ja mure meie keskkon-
na seisundi pärast käis Elviga kaasas 

tema elu lõpuni ja sellest oli kantud ka 
tema ilmselt viimane avalik esinemine 
Eesti looduskaitse seltsi kokkutulekul 
tänavu juulikuu lõpus Hiiumaal, kus ta 
nimetati seltsi auliikmeks.

Pärast riigitööst loobumist tuli 
Elvi ellu uus tegevusala: liikumine 
Kodukant. Ta oli Saaremaal liikumise 
Kodukant algataja ja selle hing, maa-
inimeste eestvõitleja, keda teati ning 
armastati ja kelle tegevust tunnustas 
põllumajandusminister 2011.  aastal 
hõbedase teenetemärgiga. 

Eriline koht Elvi elus oli tema tei-
sel kodul – Suure-Rootsi küla Tiisu 
talul. Elvi ja tema tütre Reeda töökate 
kätega kauniks maastikuks kujunda-
tud loopealse eest said nad president 
Ilveselt 2015. aastal kodukaunistami-
se auhinna. 

Jääme Elvile mõtlema ja teda 
tänus meenutama Tiisul ja kõigis neis 
Saaremaa paigus, kus looduse ilu ja 
inimväärset keskkonda on aidanud 
hoida tema hingestatud, asjatundlik 
ja energiline tegutsemine.

Mari Reitalu

Enn-Aavo Pirrus
24. november 1935 – 8. oktoober 2016

Mõistesse „Eesti ürgloodus“ 
mahuvad eeskätt meie 
aluspõhja süvakihtide pri-

mitiivsete organismide kivistised ja 
nende elukeskkonda iseloomustavad 
mineraalid ja kivimid. Nende tõen-
dite tekkeaeg jääb miljonite aasta-
te taha kahte ajastusse: Ediacarasse, 
mis algas 635 miljonit aastat tagasi, 
ja Kambriumi, mis vältas vahemikus 
542–485 miljonit aastat tagasi. 

Peab tõdema, et seda suurte muu-
tuste aega Maa ajaloos ei olnud Eestis 
kuni möödunud sajandi keskpai-
gani uuritud, kuni Enn Pirruse ja 
tema lähima kolleegi Kaisa Mensi 
uuringud aastail 1966–1990 tõid 
suure muutuse. See on nimetatud 
duo kõige tähtsam teadussaavutus, 
mille detaile ei ole võimalik järele-
hüüdes esile tuua. Mäletan 1980. aas-
tate lõpust ühte seisukohavõttu, mille 
järgi oli Kambriumi–Ediacara uuri-
tus jõudmas pikkade traditsioonidega 
Ordoviitsiumi-uuringute tasemele.

Selle saavu-
tamiseks oli vaja 
selgeid sihte, 
sügavaid tead-
misi ja ennekõike visadust, et kavan-
datud uurimistöö rasketes oludes ellu 
viia. Kõik need omadused olid Ennul 
olemas, sest sündinuna Tartus piira-
tud võimalustega kodus, sai ta tarmu-
kuse tõttu jätkata haridusteed Tartu I 
keskkoolis (Treffneri gümnaasiumis) 
ja TRÜ geoloogiaosakonnas. 

Lõpetanud edukalt stuudiumi, 
asus ta 1959.  aastal tööle TA geo-
loogiainstituuti. 1992.  a sai temast 
kümneks aastaks rakendusgeoloo-
gia professor TTÜ mäeinstituu-
dis. Geoloogiainstituudis tegi ta 
läbi kõik toonase teadlase arengu-
astmed: aspirant, teadur, vanem-
teadur, litoloogiasektori juhataja 
(1974–1992). 

Kandidaadiväitekirja viirsavi-
de litoloogiast kaitses Enn Pirrus 
1966. aastal (monograafia ilmus 1968) 

ja 1989. aastal Leningradis doktoritöö 
Kambriumi–Vendi litogeneesist; see 
väitekiri on tema Eesti ürglooduse-
le pühendatud uuringute kokkuvõte. 
Mäeinstituudis oli õppetöö koormus 
väga suur, mistõttu alusteadus taan-
dus, kuid aastail 2000–2002 avaldas 
ta kolm õpikut geoloogia ja maava-
rade kohta.

Nende tegevuste kõrvalt jät-
kus tal nii teadlase kui ka profes-
sori ja emeriitprofessorina jõudu 
ja tahtmist anda oma panus muu-
deski valdkondades. Nii sai Ennust 
1981.  a meteoriitika juhtisik, kes 
suunas ja uuris neid suurharuldu-
si Eesti looduses. Alates 1994.  aas-
tast sai tema ülesandeks koostada 
ja lõpetada „Eesti ürglooduse raa-
mat“ (2001). See mahukas andme-
baas sisaldab maakondade kaupa 
andmeid kõigi rändrahnude (üle 
2000), aga ka paljandite, pinnavor-
mide, karstialade ja muude geoloo-
giliste loodusobjektide kohta. 

Tunnustusena suure töö eest päl-
vis Enn Pirrus Kumari looduskaitse-
preemia.

Dimitri Kaljo
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Lehevärvi ja -saju aeg
38.–41. nädal

M
ihklikuu keskel järsult 
jahenenud ilm läks 
kuu lõpus korraks soo-
jemaks, aga oodatud 

vananaistesuve siiski ei tulnud. 
Esimesel viinakuunädalal lõhkus 
torm jälle elektriliine ja segas lae-
valiiklust. Saartele viivaid praame 
ahistas püsiv kirdetuul, mille tõttu 
alanes veetase.
Ilmateenistuse arvutused kinnita-
vad, et september oli pikaajalisest 
keskmisest tublisti soojem (13,2 °C 
vs 11,5 °C) ja päikeselisem (181,3 vs 
148 päikesepaistetundi) ning palju 
kuivem (28 vs 64 mm sademeid). 
Kõige soojem oli 11. septembril 
Valgas, nimelt 24,1 °C, kõige jahe-
dam aga 19. septembril Jõgeval 
ja 25. septembril Valgas: –0,8 °C. 
Kõige rohkem sadas 3. septembril 
Heltermaal: 29 mm.

19.09 SEI Tallinn korraldas rahvusva-
helise seminari madalsüsiniku 
energiasüsteemidest.

19.–25.09 Eesti maaülikool tähistas 
oma 65. aastapäeva, nädala 
kulminatsioon oli Eesti üle 
aegade suurim vilistlaspidu, 
mis tõi ülikoolilinnakusse 
ligi 3000 (endist) töötajat ja 
vilistlast. 

20.09 Tartus tutvustati keskkonna-
teemalise küsitluse „Tartlane 

Kroonika
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Luigeprojekt „Flight of the Swans“ Eestis

„Flight of the Swans“ on rah-
vusvaheline projekt, millega 
pööratakse tähelepanu pea-

miselt väikeluige, aga ka teiste ark-
tiliste veelindude seisundile ja kait-
se vajadusele (vt EL 2016, nr 9, lk 3). 
19.  septembril tõusis inglanna Sacha 
Dench tiibvarjuga õhku Venemaal 
Petšora jõe deltas, et lennata üle 
7500 km mööda väikeluikede rände-
teed nende talvitusalale Inglismaal.

Sacha lennu aegu korraldatak-
se rändetee paikades hulk üritu-
si, üks neist oli 10.  oktoobril Tartus 
Eesti maaülikoolis: luigekonverents 
ja perepäev. Kohal oli kaks Sacha 
Denchi kolleegi ja tugimeekonna lii-
get, Slimbridge’is tegutsevas vee-
lindude ja märgalade sihtasutuses 
WWT töötavad Julia Newth ja Eileen 
Rees. Mõlemad pidasid ettekande.

Eileen Reesi teema oli väikeluige 
alamliigi Cygnus columbianus bewic-
kii seisund. Eestist läbi rändava ja 
siinsetel rohumaadel energiavarusid 
täiendava asurkonna arvukus on vii-
masel paarikümnel aastal umbkau-
du 40% vähenenud ja küünib praegu 
parimal juhul 18 000 isendini. Eileen 
arutleski allakäigu võimalike põhjus-
te üle. Esialgu süüdistatud kliima-
muutused, mis mõjutavad ka luike-
de pesitsusolusid, pole ilmselt kõige 
määravam. 

Pigem juhtub midagi just rän-
deteedel. Üks ilmseid põhjusi on 
jaht. Slimbridge’is on röntgenikiirte-
ga läbi valgustatud suur hulk väike-
luiki ja ehmatava asjaoluna on selgu-
nud, et iga kolmandat lindu on tulis-
tatud. Jahi kohta Venemaal on teh-
tud huvitav uuring, mille tulemusi 
tutvustas Julia Newth. Ilmselgelt on 
liiga napp olnud valgustus- ja hari-
dustöö, näiteks oli suur hulk küsit-
letuid kindel, et väikeluige asurkond 
aina suureneb.

Väga sisuka ettekande „Pliid sisal-
dava jahimoona kasutusest tulenevad 
ühised ohud tervisele“ pidas Madis 
Leivits EMÜst, veel esinesid Eesti 
väikeluigetööde juht Leho Luigujõe ja 
Kaili Viilma keskkonnaametist.

Eks korraldajad lootnud, et Sacha 

Denchki jõuab luigepäevaks Tartusse, 
aga vahepealse ebasobiva ilma ja 
õnnetu jalavigastuse tõttu saabus 
ta Eestisse loodetust kümmekond 
päeva hiljem, kui selle ajakirjanumb-
ri toimetamine oli juba lõppjärgus. 
Looduskaitsjal olid kavas kohtumised 
Tartus, Matsalus ja Pärnumaal, edasi 
kulges lend Lätti.

Loodusajakiri
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Aktsiooni „Flight of the Swans“ täht-
saim osa on Sacha Denchi kohtumised 
luikede rändeteil elavate inimeste, eel-
kõige lastega

Inglanna Julia Newth rääkis luigepäe-
val Venemaal tehtud uuringust
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19. septembril olid vahtradki veel 
valdavalt rohelised
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ja keskkond 2016“ tulemusi.
21.09 Keskkonnaministeerium kor-

raldas Tallinnas infoseminari 
„Seire, mõõtmised ja efektiiv-
ne tootmine tööstuses“.

21.09 ja 12.10 Eesti rohelise lii-
kumise rohelise tee õhtud: 
Tartus teemal „Arenguabi – 
kas edendab või pärsib aren-
gut?“, Tallinnas rääkis Kati Lind 
mürgistest mikroplastidest.

21.–22.09 Läänemaal Laelatul ja 
Lihulas peetud ornitoloogia-
ühingu seminaril „Tekstid ja 
linnud“ keskenduti lindude 
kujutamisele kultuuris.

22. ja 29.09 ning 06. ja 13.10 Eesti 
loodusmuuseumi Öökulli 
akadeemia: Tõnu Ploompuu 
rääkis seentest, Ain Kallis klii-
mamuutustest, remek Meel 
mägrast ja Jekaterina Pesotski 
Läänemerest.

22., 23.–24. ja 30.09 ning 01.–02., 
08.–09., 12. ja 14.10 
Keskkonnaameti üritusi: loo-
dusõhtu Kuressaares (Margus 
Ots, „rasvatihane ja teised 
tihased“), hobutööpäevad 
koostöös Parmu ökokü-
laga Karula rahvuspargis; 
sooülikooli aastaseminar 
„Kultuuripärand“ Soomaa rah-
vuspargis koos Tipu loodus-
kooliga; kivimüüri ehitamise 
koolitus ja noore looduskaits-
ja sügisseminar Vilsandi rah-
vuspargis; Muuksi linnamäe 
talgud ja noore looduskaitsja 
sügisseminar Karula rahvus-
pargis, loodusvaatluste semi-
nar Kuressaares ja ajaloolise 
maakasutuse seminar Karula 
rahvuspargis.

23.09 Eesti loodusmuuseumi see-
nioride loodusklubi tänavuse 
sügise esimesel kokkusaami-
sel käidi muuseumi seenenäi-
tusel.

23.–25.09 Terioloogia sügiskool 
„Mammalia 2016 – Loodus & 
Kapitalism“ Laelatu bioloogia-
jaamas.

Rohelise kontori tiitli 
sai hoone Paldiski maanteel

Esimesel oktoobrinädalal selgus 
tänavune parim roheline kon-
tor: tiitli pälvis hoone Tallinnas 

Paldiski mnt  48A. Seal tegutsevad 
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, 
munitsipaalpolitsei amet, energia-
agentuur ja väiksemad sihtasutused. 
Rohelise kontori tunnistuse said ka 
JCDecaux, Raidla Ellexi advokaadi-
büroo, CWT Estonia, Tallinna lin-
navolikogu kantselei, Tallinna hari-
dusamet, Nõmme linnaosa valitsus ja 
Tallinna kesklinna valitsus.

Euroopa rohelise kontori süsteemi 
tunnistused antakse organisatsiooni-
dele, kes on silma paistnud kesk-
konnateadlike lahendustega oma töö-
keskkonnas, kus panustatakse tööta-
jate tervisesse ja vähendatakse konto-

rite keskkonnamõju, aidates organi-
satsioonidel seekaudu ka raha säästa. 
Mullu oli parim roheline kontor sta-
tistikaameti hoone.

SEI Tallinn / Loodusajakiri

Kalad vajavad kuderändeks 
hooldatud kalapääse

Keskkonnaamet tuletas 
10.  oktoobril meelde, et 
tagamaks kalade liikumist 

kudealadele, peavad paisude juures 
asuvad kalapääsud olema veega täide-
tud ja vabad risuummistustest.

Oktoobris ja novembris on lõhe ja 
meriforelli kudeaeg, mil meres elavad 
siirdekalad tulevad jõgedesse oma 
sünnikoelmutele kudema. Kõrgete 
või hooldamata kalapääsude tõttu 
väheneb siirdekalade arvukus paisu-
dest ülesvoolu ning mitmes veekogus 
on looduslikud populatsioonid see-

tõttu hävimisohus või juba hävinud.
2015. aasta kalapääsude tõhusu-

se seire järgi oli mitmel kalapääsul 
risuummistusi, mis takistasid kalade 
liikumist. Seire põhjal võib öelda, et 
looduslikku tüüpi kalapääsud, näiteks 
eri tüüpi kärestikud ja möödaviikpää-
sud, täidavad oma otstarvet, kui nad 
on korras ja hooldatud.

Märgates kalapääsudel takistu-
si, tuleks neist teatada keskkonna-
inspektsiooni valvenumbrile 1313.

Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Mõne päevaga on vahtrad punaseks 
värvunud
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Tapa paisu kalapääs

rohelise kontori tiitli saanud majas 
Paldiski mnt 48A tegutseb mitu linna-
ametit ja muid asutusi
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Vereta jahi tänavuseks 
meistriks tuli Ollar Kallas

Žürii otsus oli üksmeelne: 19. 
loodusfotovõistluse „Vereta 
jaht“ tänavune meister on 

Ollar Kallas oma fotoga urust välja 
astuvast õieli käpaküünistega mäg-
rast, kel vürtsiks kasukal kaks sääske 
(vt lk 40–41).

„Vereta jahti“ peeti 20.–22. mail 
Põhja-Kõrvemaal Simisalus, kaasa lõi 
33 fotograafi. Saak oli külluslik, pildi-
le õnnestus saada ka Eestis üliharul-
dane järvekaur ja väike vilgas metsnu-

gis, keda ei ole kerge fotol jäädvustada. 
Ka tänavust „Vereta jahi“ saaklooma 
mäkra tabati mitme rakursi alt. Peale 
peaauhinna jagati hulk eriauhindu, 
Tarmo Mikussaar pälvis Eesti Metsa, 
Kaupo Kikkas Horisondi ja Ingmar 
Muusikus Eesti Looduse auhinna.

Fotosid saab vaadata 14. novemb-
rini tööpäeviti 9–18 RMK Tallinna 
kontori aatriumis (Toompuiestee 24).

RMK/Loodusajakiri

24. ja 25.09 ning 01., 08., 15. ja 
16.10 Looduse Omnibussi 
retked Tallinnast: Matsallu; 
Haapsallu Hannu Hautala 
näitusele ja Nõva-Vihterpalu 
metsa seenele; lodjaretkele 
Emajõel ja sibularetkele (ka 
Tartust); pärimusmuusika 
lõikuspeole ja matkale ümber 
Viljandi järve; Muuksi linna-
mäele ja Näkiallika muuseumi 
ning laevaga Monica Aegna 
saarele.

25.09 Tallinna loomaaias tähistati 
ülemaailmset ninasarviku-
päeva.

26.09 Peipsi koostöökeskus kor-
raldas Tartus rahvusvahelise 
kliimamuutuste ja keskkonna-
rände teemalise konverentsi 
„SAME World“.

26.09 TÜ ÖMI zooloogiaosakonna 
pidulik ettekandekoosolek 
„Mati Martini jälg Eesti zoo-
loogias“.

28.09 Tartus algasid igal teisel kol-
mapäeval Tartu loodusmaja 
ja eesti kirjanduse seltsi koos-
töös korraldatavad loodus- ja 
reisikirjanduse lähilugemis-
seminarid, mis kestavad 
22. veebruarini.

29.09 Eesti looduseuurijate seltsis 
pidas Peeter Somelar ette-
kande „Kuidas Hannibal oma 
elevantidega üle Alpide pää-
ses?“.

30.09–30.10 TÜ botaanikaaia näi-
tusel „Läätseleemest autokü-
tuseni“ tutvustati ubasid-her-
neid ja nende sugulasi.

01.10 Algas uluksõralistele peetava 
ajujahi hooaeg.

03. ja 10.10 Loodusõhtud rah-
vusraamatukogus: rein 
Marani juubeliõhtu ja „Ei rail 
Balticule!“ ning „Gröönimaa – 
jää, vaalad ja inuitid“ (Hendrik 
relve).
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29.09 avati Tartus pidulikult eesti 
rahva muuseum.

Otsitakse kõige loomasõbralikumat 
ja vaenulikumat tegu

Eesti loomakaitse selts (ELS) 
kuulutas 4.  oktoobril tähis-
tatud ülemaailmsel loomade 

päeval välja lõppeva aasta kõige loo-
masõbralikuma ja -vaenulikuma teo 
konkursi.

Iga inimene võib saata oma arva-
muse tänavu Eestis aset leidnud kõige 
positiivsemast ja negatiivsemast loo-
madega seotud ning üldsuse tähelepa-
nu pälvinud teost. Lood tuleks edas-
tada e-posti 2016@loomakaitse.ee või 
ELS kodulehe kaudu www.loomakait-
se.ee/tegu2016/ kuni 30.  novembri-
ni. 1.–31.  detsembrini saab igaüks 
samal veebiaadressil hääletada saa-
detud lugude seast kõige loomasõb-
ralikuma ja -vaenulikuma teo poolt. 
Jaanuari alguses kuulutab ELS välja 

kaks enim hääli saanud lugu.
Rahvusvaheline loomade päev sai 

alguse 1931.  aastal, tunnustamaks 
kõiki maailma loomi ja tähistamaks 
seda positiivset, mida loomad meile 
annavad.

Eesti loomakaitse selts / 
Loodusajakiri

Ingmar Muusikuse foto sääske seiravast väiketüllist sai nii Eesti Looduse kui ka 
Fotoluksi eriauhinna
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Koerte paraad Tartus Supilinna päevadel

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Sügisesel linnuvaatlusel nähti 
ligi 220 000 lindu

Rahvusvahelistel linnuvaat-
luspäevadel „EuroBirdwatch 
2016“ lugesid Eesti linnuhuvi-

lised 1.–2. oktoobril kokku ligi 220 000 
lindu 168 liigist, mõneti alla varasemate 
aastate keskmise. Tänu soodsale rände-
ilmale toimus paljude liikide hulgirän-
ne juba septembris, kuid näiteks haned 
alles hakkasid meile jõudma, pealegi oli 
vaatluspäevadel kohati tormine ilm.

Siiski jätkus näiteks Pärnumaal 
Kablis jm sabatihaste erakord-
selt arvukas liikumine, Tartumaal 
Mehikoormas loendati kahe päeva-
ga rändel üle 35  000 linnu, sh vähe-
malt 6500 tihast, Läänemaal Puise 

ninal loendati 9300 kaelustuvi. Sündis 
ka üks vaatluspäevade rekord: Ranno 
Puumets, Kaido Nei ja Andrus Jair 
kohtasid Eesti lääneosas kahe päeva 
jooksul koguni 117 linnuliiki, mis üle-
tab eelmise rekordi nelja liigiga.

Kõige rohkem loendati viuparte 
ja valgepõsk-laglesid (mõlemaid üle 
21  000), kaelustuvisid ja kuldnok-
ki (mõlemaid ligi 14  000), sookur-
gi ja merivarte (mõlemaid üle 9000). 
Ülekaalukalt kõige sagedamini näh-
tud liik oli aasta lind rasvatihane.

Vt täpsemalt www.eoy.ee.

EOÜ/Loodusajakiri

06.–08.10 Lahemaa rahvus-
pargi 45. aastapäeva 
tähistati konverentsiga 
„Kogukonnad, kultuurmaas-
tikud ja pärand“.

05.10 TÜ loodusmuuseumi sarjas 
„Õhtu loodusteadlasega“ rää-
kis Mati Martin teemal „Need 
võluvad putukad“.

07.–09.10 Eesti ornitoloogiaühin-
gu praktiline sügislaager 
Järvamaal Lõõlas korraldati 
EOÜ mälumänguga kogutud 
annetuste toel.

08.10 Eesti loomakaitse selts kor-
raldas 4. oktoobri üleilmsele 
loomade päevale pühenda-
tud kogu pere heategevus-
ürituse. 

09.–12.10 Tartus peetud rahvus-
vahelise teaduskonverentsi 
„EcoBalt2016“ fookuses oli 
keskkonna jätkusuutlikkus.

10.–14.10 Eesti maaülikooli rohelise 
ülikooli nädala tähelepanu 
keskmes oli keskkonnahoidlik 
käitumine.

12. ja 18.10 TÜ loodusmuuseum 
tutvustas seminaridel 
Kuressaares ja Jõhvis loo-
dusvaatlusi kui üht õppetöö 
meetodit.

13.10 Pärnus Pernova loodusmajas 
avati Eesti loodusmuuseumi 
näitusest „Öised tiivulised“ 
pärit ööliblikate väljapanek.

13.10 Hiidlaste koostöökogu 
korraldas koos partneri-
tega Kärdlas konverentsi 
„Kogukond rakendamas 
biosfääri programmi“.

13.–15.10 Eesti geoinformaatika 
seltsi aastakonverents „ESTGIS 
2016“.

15.10 Lõheliste kudeaja tõttu algas 
lõhejõgedel kuuajaline püü-
girahu.

15.–23.10 Näitus „Taimeriigi staarid“ 
Tallinna botaanikaaias.

Fo
to

: A
in

ar
 U

nu
s

Mitu veelindu on fotol näha?
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rõuges on nüüd isemoodi vaatetorn

Rõuge Ööbikuorus avati 
10.  oktoobril Võrumaa kõr-
geim ja uhkeim vaatetorn 

Pesapuu ja tähistati suvel uue ilme 
saanud Ööbikuoru külastuskomplek-
si valmimist. Korrastatud külastus-
kompleksis on uued suunaviidad ja 
teabetahvlid, istumiskohad, ümbrus-
konna panoraamvaated, uus matkara-
jalõik, rauakaevu trepp ja Ööbikuoru 
värav. 10. oktoobril pidas Rõuge vald 
25. sünnipäeva ning kaks uut rajatist 
on nii vallarahvale kui ka külalistele 
ilus sünnipäevakink.

30-meetrine vaatetorn meenutab 
kahe linnupesaga puud. Torni idee 
autor on arhitekt Karmo Tõra osa-
ühingust ROK-Projekt. Vaatetorni ehi-
tust ja külastuskompleksi korrastust 

rahastasid Euroopa Liidu ühtekuulu-
vusfond, KIK ja Rõuge vald. Vaatetorn 
ja külastuskompleks on tasuta aasta 
ringi kõigi huviliste käsutuses.

KIK/Loodusajakiri

Teist rõuge Ööbikuoru Pesapuu sar-
nast vaatetorni Eestis ei ole
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10. oktoober: Lehekulda nii puus 
kui ka maas, ei puudu ka roheline 
värv

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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1.  Mitme aastaga võtavad hiidlased omaks?
2.  Kuidas on animafilm „Frozen“ mõjutanud Norra majandust?
3.  Kuidas käib kolme õe meetod?
4.  Kes või mis on söll?
5.  Kas ülikooligeen on olemas?
6.  Millised tähtsad tegelased kohtusid 1859. aastal Nebraskas?
7.  Mida tirib torutirimise vägi?
8.  Kelle käitumist ja rändeid ei tunne eriti keegi?
9.  Kellest tehti Eesti esisatanist?
10.  Kes on pildil?

Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist 
ja saatke hiljemalt 25. novembriks aadressil 
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga 
meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel 
heina kuhjas“. 

Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises, 
mis selguvad juba detsembrinumbris!

Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ja kaastööd. 
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!

Möödunud kuu vastused
1.  „Rabakanateadus“ tõestab tri-

viaalsusi, näiteks, et rabakana 
läheb õhtul magama ja ärkab 
hommikul üles (lk 42).

2.  Teravuspanoraam on mitmest 
eri kaugusele teravustatud fotost 
eriprogrammiga kokku pandud 
foto (lk 51).

3.  Esimesena matkas nii põhja- 
kui ka lõunapoolusele Ranulph 
Fiennes (lk 3).

4.  Rifilubjakivid laiuvad Hiiumaa 
lähedal meres sadadel ruutmeet-
ritel (lk 17).

5.  Ulukifarmid sulgevad vabade 
ulukite eest suure osa neile sobi-
likku maastikku (lk 10).

6.  Ühel õigel põlisel külal on olemas 
nii külavainu, matusepaik, püha-
paik kui ka paopaik (lk 63).

7.  1749. aastal koorisid kohalikud 
kalurid Aksi saare pärnad, puud 
kuivasid ja tähtis maamärk kadus 
(lk 20).

8.  Esimene kõrvalise abita toimiv 
allveelaev valmis 1866.  aastal 
(lk 13).

9.  Küünissabavallabite olukord on 
viimasel ajal paranenud (lk 6).

10.  Pildil on lehtsarv (lk 13).

Nõel heinakuhjas

Ei ole maad valgele mingile
See tore hõbedane loomake jäi 

fotograafi kaamera ette oktoob-
ri alguses Keila jõe ääres Keila-

Joal. Mink mis mink, ainult et kum-
malist värvi. Pidas kaldal jahti, vahel 
pikalt sukeldudes, ega lasknud end 
pildistamisest segada. 

Ilmselt oli loom pääsenud pakku 
mõne kilomeetri kaugusel asuvast 
karusloomakasvandusest. Koos veid-

rate värvustega on puurikaruslooma-
des püütud hoolega aretada ka puu-
rikõlblikkust. Nagu aretuse loogika 
ikka käib: kui praagime paljude põlv-
kondade vältel välja need loomad, kes 
ennast puuris halvasti tunnevad, ole-
megi lõpuks saavutanud täiesti uut-
moodi tundeeluga loomavormi. Kel 
pole vähimatki selle vastu, et lösutada 
kogu elu kitsukeses puuris.

Teooria kõlab uhkelt ja rahustab 
kenasti muhvikandjate südametun-
nistust. Ainult et sellel on üks puu-
dus: see ei toimi. Paarsada aastat 
aretust pole saanud vastu teravmeel-
se kiskja miljonite aastate pikkusele 
kujunemisele vabas looduses. Mink 
on mink ja tunneb end koduselt ikka 
ainult sealsamas – jõepervel jahti 
pidades. 
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Mikroskoop
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ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 21. novembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4, 
51005 Tartu. Lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute 
vahel loosime välja Eesti Looduse poolaastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus oli „ ... pohladest pohlad“, „ ... hulgaliselt pohli“, 
„ ... pohladest kunagi pohlad!“. Kokku saime 25 õiget vastust. Oktoobrinumbris meeldisid enim artiklid Pangodi matkaradadest ja 
maamärkidest; ristsõna auhinna võitis toomas Jüriado Tartust.

|815| autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ajalugu/sünnipäevad

165 (snd 1851)
09.11 Alexander von Bunge, zooloog, 

polaaruurija ja arst (srn 1930) 

120 (snd 1896)
08.11 Heinrich Albert Kurm, aednik ja 
 loodusvaatleja (srn 1999)

115 (snd 1901)
24.11 Silvia Talts, botaanik (srn 1992)
27.11 Hugo Salasoo, farmatseut, botaanik 

ja arhivaar (srn 1991)

110 (snd 1906)
06.11 Boriss Piip, eesti päritolu vulkano-

loog, NSVL TA liige (srn 1966)
09.11 Evald Keel, farmatseut ja biokeemik 

(srn 1969)

105 (snd 1911)
18.11 Paula Palmeos, keeleteadlane 

(srn 1990)
18.11 Artur Vassar, arheoloog ja ajaloolane 

(srn 1977)

100 (snd 1916)
03.11 Erik Saare, geoloog ja tehnika-
 teadlane (srn 1999)

95 (snd 1921)
14.11 Ea Jansen, ajaloolane (srn 2005)
26.11 Leonhard (Leo) Uuspõld, Eesti 

Looduse kauaaegne toimetaja 
(srn 2016)

90 (snd 1926)
01.11 Olaf Kopvillem, keemik, koorijuht ja 

vestekirjanik (srn 1997)
09.11 Ülo Kaasik, matemaatik
29.11 Tamara Sõrmus, matemaatik 
 ja baleriin

85 (snd 1931)
02.11 Mall Hõrak, keemik

22.11 Väino Lepasepp, geograaf (srn 1963)
27.11 Edgar Haak, puuviljandusteadlane 

(srn 2011)

80 (snd 1936)
20.11 rando Truve, kirurg, gastroentero-

loog

75 (snd 1941)
17.11 Uudo Pragi, inimgeograaf (srn 2015)
20.11 Ülo Kristjuhan, füsioloog, ergonomist

70 (snd 1946)
02.11 Taivo Arak, matemaatik (srn 2007)
03.11 Tiiu Aareleid, arstiteadlane
04.11 rein Laiverik, looduskaitsja
10.11 Mart Simm, hüdrobioloog
14.11 Vladimir Mirotvortsev, looduskaitsja
24.11 Heldur Sander, dendroloog ja maas-

tikuteadlane
26.11 Ludmilla raudla, kopsuarst ja arsti-

teadlane

65 (snd 1951)
21.11 Mari Ivask, bioloog
23.11 Eric Michael Suuberg, eesti päritolu 

keemik

60 (snd 1956)
03.11 Veiko Allikmaa, keemik
03.11 Mart Kull, otorinolarüngoloog 

(srn 2008)
29.11 Viktor Abramov, matemaatik

55 (snd 1961)
26.11 Indar Zeinet, Ida-Viru linnuklubi 
 juhatuse liige

50 (snd 1966)
11.11 Kadri Tali, taimeökoloog
26.11 Tarmo Niitla, botaanik ja fotograaf

45 (snd 1971)
30.11 Helle Järv, mükoloog
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Kirjanduses puuduvad peaaegu täieli-
kult andmed Emajõe laialise suudmeala 
linnustiku kohta. [---] Sõites 14. VII 1935 
laevaga Tartust Kaagverre nägin Emajõe 
porisel kaldaribal Pori- ja Savijõe vahel 
2 noort lennuvõimetut kalakajakat, 
kes nobedalt seal edasi-tagasi kõndi-
sid. Noored linnud olid ümmargused 
nagu sulekerad, mis tingitud rikkalikust 
toidust. Seal lendles ringi ka üks noor 
naerukajakas ja 5 jõetiiru. Samal kohal 
silmasin üht heledat tildrit (Tringa 
nebularia) ja nelja mudatildrit (Tringa 
glareola); paljudel kohtadel kuuldus 
jõetildri (Tringa hypoleucos) heledat 
hüüdu. [Mihkel Härms: Ornitoloogilisi 
märkmeid, 1936]

Mingit radikaalset tõrjevahendit too-
neseppade vastu pole teada. Nagu 
eespool mainitud, on kuivus nende 
suuremaks vaenlaseks. Seega ruu-
mide ja esemete kuivana hoidmine 
on parimaks kaitseks nende vastu. 
Puidus olevate kahjurite hävitamiseks 
on kasutatud mitmete vedelikega 
(näiteks petrooleumiga) immutamist. 
Veelgi paremaid tulemusi on saadud 
mürkgaasidega. Neid meetodeid on 
aga üsna raske individuaalses korras 
teostada. Niisiis ei kujuta toonesepad 
ette surma mitte korterielanikele, vaid 
majale või esemetele, mida need putu-
kad asustavad. [Juhan Vilbaste: Öine 
„külaline“ koputab..., 1961]

Otepää, Kääriku ja Harimäe lumi pole 
tänapäeva suusatajale enam uudis. 
Kuid sellest kõigest vaikib harilikult Eesti 
raadio ilmateada, mis suvel ütleb täp-
selt, missugune sel või teisel kellaajal on 
veetemperatuur Pirital ja Pärnu rannas, 
Narva-Jõesuus ja Anne kannelis – kõik-
jal, kus rohkem rahvast ujumas käib. 
Põhjus on selles, et Otepää kõrgustikul 
– võib-olla kõige vaheldusrikkamate 
tingimustega paikkonnas Eestis – on 
tehtud meteoroloogilisi ja agroklimaa-
tilisi mõõtmisi kõige vähem (kõrgustiku 
Valga rajooni osas on Kolga hüdroloo-
giapost, Aakre ja Hellenurme kolhoosis 
ning Keeni sovhoosis majandi vaatlus-
post ja vist ongi kõik). [Konstantin Ilm: 
Milline on ilm Otepääl?, 1986]

80 aastat tagasi

55 aastat tagasi

30 aastat tagasi

talvekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi

Hilissügisesel hommikul võib niisketes metsades kolades sattuda juusjääle ehk 
haldjajuustele. Haldjajuuksed hakkavad kasvama siis, kui temperatuur öö jooksul 
aeglaselt miinuskraadideni jõuab. Vettinud okste pinnal jäätub kapillaarides olev 
vesi. Jääniidid surutakse oksast välja, ja kapillaarjõu ehk torutirimise väe tõttu 
tõmmatakse pinnasest uut vett asemele

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



Pähklid, seemned ja 

kuivatatud puuviljad 

telli soodsalt ning 

mugavalt internetist otse 

endale sobivasse Omniva 

pakiautomaati

või postkontorisse!

Pähklite, seemnete ja kuivatatud puuviljadega 
eestimaalaste varustaja aastast 1995. 
Germund Hulgi OÜ • info@germund.ee • 609 8525 

www.germund.ee



Maailma  parimad

kummikud!käsitööna 
valmistatud 
kvaliteetsed

Iga ilmaga!

NOKIAN Kevo Outlast 
kummikud
art  88-573

HIND 139 €
Sportliku joone ja temperatuuri reguleeri-
va Outlast® voodriga kummikud. Uudne 
Outlast® vooder tagab jalgadele stabiilse 
temperatuuri  nii suvel kui ka talvel. Kõikides 
suundades libisemiskindel uue põlvkonna 
välistald. Talla mustrisse ei kogune muda 
ega pinnast. Naelte (libisemistõke) kinnitami-
se võimalus. Sääre küljel kergesti lukustatava 
klambriga reguleerimisrihm. Topelt tugevdu-
sega kanna-, külje- ja ninaosa. Põrutust nee-
lav termoisolatsiooniga sisetald. Stabilisaator 
sise- ja välistalla vahel. Mustust ja pori hül-
gav pinnaviimistlus. Väljaulatuv naga kannal 
lihtsustab kummikute jalast äravõtmist. 
Materjal talub –40 °C. Lai liist. 
Värv: must

NOKIAN TAMREX Winter  
talvekummikud
art  88-701

HIND 89 €
Talvekummikud karvase voodri ja vildist sise-
tallaga.Vastupidavad paksu voodriga talve-
kummikud ka libedaga kandmiseks. Valmis-
tatud 100% naturaalsest kummist. Naelte 
(libisemistõkke) kinnitamise võimalus. Paks ja 
karvane vooder. Madal sääreosa. Sääre kül-
jel kergesti lukustatava klambriga reguleeri-
misrihm. Eemaldatav vildist sisetald. 
Materjal talub –40 °C. Lai liist. 
Värv: must

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

 TALLINN
 Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
 Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
 Riia mnt 169a, Savi 3

 RAKVERE
 Pikk 2

 VILJANDI
 Riia mnt 42a

 JÕHVI
 Tartu mnt 30

 VÕRU
 Piiri 2

 VALGA
 Vabaduse 39

 NARVA
 Maslovi 1

 HAAPSALU
 Ehitajate tee 

 TÜRI
 Türi-Alliku

 PAIDE
 Pikk 2

 JÕGEVA
 Tallinna mnt 7
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