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Toimetaja veerg

Nüüdisajal hävitab iga ini-
mene maailma, kus ta elab. 
Tegelikult ju iga elav isend 

hävitab, s.t tarbib ressursse teiste 
olendite, nii liigikaaslaste kui ka teis-
te liikide kulul. Loodus ongi nii üles 
ehitatud. 

Mida teha siis, kui üks liik krah-
mab liialt endale? Kui üks liik on oma 
heaolu ja arvukuse poolest teistest 
ees? Esimene mõte on, et mitte mida-
gi, kuna iga isendi loomulik käitumi-
ne on tagada endale võimalikult hea 
ja mugav elu ning võimalikult palju 
järglasi. 

Aga kui see liik ja iga selle liigi 
isend on teadlik sellest, mis tagajär-
jed ta tegevusel on? Mis siis, kui nad 
hävitavad teadlikult? Kui nad teavad, 
et lihtsalt nende elutegevus mis tahes 
vormis viib maailma rohkem tasakaa-
lust välja, kuna neid on juba praegu 
liiga palju ja nende mõju liiga suur.

Kas inimestel on vastutus maa-
ilma ees? Kas me loobume meie 
võimsatest bioloogilistest soo-
videst: piiramatust paljunemi-
sest ja maksimaalsest muga-
vusest? Kas me hävitame osa 
oma liigist teadlikult või piira-
me jõuliselt? Kas me liht-
salt jätkame mugavalt, 
kuna nii on loomulik?

Kas maailma hä-
vinemisest tead-
lik olend üldse on 
loomulik?

Kas sellises val-
guses on kõige õigem 
elada edasi, loobuda vei-
selihast ja autosõidust 
ning öelda, et mina ju 
olen eeskujuks? Kuigi 
tegelikult hävitab seesama 
inimene ikkagi edasi, liht-
salt natuke aeglasemalt.

Vahest on õige osta 
endale eralennuk, sõita 
mööda maailma ringi 

ning kuulutada teistele, et käituge 
mu sõnade, mitte tegude järgi, öeldes 
loosunglikult: „Mina ju pidin ennast 
ohverdama!“. Milline on ideaal, mille 
poole inimene indiviidina peab püüd-
lema, et päriselt tagada jätkusuut-
lik elu kõigile? Rohkem küsimusi kui 
üheseid vastuseid.

Kui mõelda, et kõik liigid kon-
kureerivad omavahel, siis arvan, et 
inimene on võitnud: praegu oleme 
kõige elujõulisem liik Maal. Palju 
õnne meile! Kuid millegipärast pole 
me võidurõõmsad.

Marek Strandberg on veendunud, 
et ajakohase tehnoloogiaga suuda-
me maailma päästa ning võimalikult 
palju inimesi elus hoida, võib-olla 
ei olegi kõik veel kadunud. Kaupo 
Vipp kirjeldab maailma süsteemsust 
ning muutumist ajas, mis avab selle 
hetkeseisu omamoodi vaatevinklist. 
Õnneks on märgalad suuresti või-

maldanud mitmekesisel elul jätkuda 
ja muu hulgas süsinikku siduda. 
Selle kohta loe lähemalt Kuno 
Kasaku artiklist.

Rõõm on tõdeda, et üha 
rohkem räägime ja tegutseme 

suure ülla eesmärgi – maa-
ilma päästmise nimel. 

Lõputu hulk inime-
si püüab leevenda-

da inimtegevusest 
põhjustatud taga-
järgi keskkonna-
le. Paljud töötavad 

uute tehnoloogia-
te kallal, mis võimal-

davad meil säästvamalt ja 
sõbralikumalt koos teis-
tega elada. Mõned neist 
mõtetest ja tegudest on 
koondatud sellesse ajakir-
janumbrisse.

Elupäästvaid tegusid!
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sest ja maksimaalsest muga-
vusest? Kas me hävitame osa 
oma liigist teadlikult või piira-
me jõuliselt? Kas me liht-
salt jätkame mugavalt, 
kuna nii on loomulik?
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ning öelda, et mina ju 
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inimene ikkagi edasi, liht-
salt natuke aeglasemalt.
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endale eralennuk, sõita 
mööda maailma ringi 
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Euroopa angerjas on äärmiselt 
ohustatud liik, kelle levila ula-
tub Euroopa Liidu territooriu-

mist kaugemale. Kuigi euroopa 
angerjas on oluline kalaliik nii Eesti 
kui ka Venemaa kutselises ja har-
rastuspüügis, ei ole angerjavarusid 
varem kahe riigi koostöös uuritud. 

2019. aasta kevadel sai alguse Eesti-
Vene piiriülese koostöö programmi 
projekt „Euroopa angerja kui ohus-
tatud liigi varu taastootmine ning 
loodusliku mitmekesisuse säilitamine 
läbi asustamise“. Selle käigus koguvad 
kahe riigi teadlased Narva jõe vesi-
konnas andmeid angerja kohta. Kaht 
riiki ühendavatel veekogudel hinna-
takse selle liigi arvukust uudsel moel. 

„Kuigi projektis kasutatav metoo-
dika on samuti suhteliselt uus – mõr-
rasüsteemi, mis aitab hinnata angerja 

arvukust järvepinna hektari kohta, on 
Eestis kasutatud vaid kolm aastat –, 
teeb uuringu uudseks selle tegemine 
Narva veehoidlal mõlemal pool riigi-
piiri. See annab võimaluse tulemusi 
paremini võrrelda,” rääkis projekti-
juht, Eesti maaülikooli peaspetsialist 
Priit Bernotas.

Kahe riigi koostööta on võimatu 
planeerida ja hinnata euroopa anger-
ja varusid aladel, mis jäävad Euroopa 
Liidu piiridest väljapoole. Projekti 
käigus saadud teave aitab tulevikus 
angerjavarusid paremini majandada 
ja ümberasustamise tõhusust täpse-
malt hinnata.

Aastani 2022 kestva kalakaitse-
projekti kulgu saab jälgida Twitteris: 
twitter.com/estruseel.

Eesti maaülikool / Loodusajakiri

Sõnumid
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Eesti ja Vene kalateadlased 
hindavad koos angerjavarusid

Projektijuht Priit Bernotas katsepüügil 
Narva veehoidlas  

Eesti Loodus on valinud Vereta Jahil 
oma lemmikuks pildi hänilasest

Fotovõistlus Vereta Jaht 
peeti tänavu 17.–19.  mail 
Viljandimaal. 39 osalenud 

fotograafi jahtisid kaameraga selle 
aasta looma kobrast. Žürii hinnan-
gul on parima foto autor Ingmar 
Muusikus, kes pildistas piibrit 
Tänassilma jõel.

Ingmar Muusikus on võit-
nud ka Eesti Looduse auhinna. 
Eripreemia saanud pildil on häni-
lane rapsipõllul. Fotograaf mee-
nutab foto sündi nii: „Võrtsjärve 
idakaldal on suured rapsipõllud, 
mis pole kõige loodussõbralikum 
keskkond, kuid just seal oli märki-
misväärselt kõrge hänilaste arvu-
kus. Tundus, nagu oleksid kollase 
kõhuga hänilased endale elukesk-
konna värvi järgi valinud.“

Näitust Vereta Jahi pari-
matest piltidest saab vaadata 
RMK Tallinna kontori aatriumis 

(Toompuiestee 24) kuni 8. novemb-
rini.

RMK/Loodusajakiri

Eesti Looduse lemmikfoto „Hänilane rapsipõllul“  
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Kaja Lotman 
on pälvinud 
Euroopa 
kaitsealade 
liidu kõrgeima 
tunnustuse

Keskkonnaameti nõu-
nik Kaja Lotman on saa-
nud esimese eestlasena 

Euroopa kaitsealade liidu meda-
li. Liidu asutaja Alfred Toepferi 
(1894–1993) nime kandvat meda-
lit on antud välja 2008.  aastast 
erakordse panuse eest Euroopa 
looduse kaitsesse ja säästvas-
se arengusse. Autasu anti kätte 
27.  septembril Lätis Jūrmalas 
peetud liidu aastakonverentsi 
pidulikul lõpuüritusel.

Esile toodi Kaja Lotmani tee-
ned Euroopa Liidu põlluma-
jandusmeetmete loodushoidli-
kumaks muutmisel. Samuti on 
ta üks Eesti niitude ja puisnii-
tude riikliku toetusskeemi eest-
vedajaid. Toetus, mis on aidanud 
hoida liigirikkaid alasid Eestis, on 
eeskuju teistelegi riikidele. 

Kaja Lotman on hinnatud eks-
pert mitmes üleeuroopalises loo-
duskaitsetöörühmas. Aastatel 
2015–2017 kuulus ta Euroopa 
kaitsealade liidu nõukogusse.

Euroopa kaitsealade liit / 
Loodusajakiri

Keskkonnaagentuur 
ootab teateid lammutatud 
Sindi paisu ümbruse kohta

Keskkonnaagentuur palub 
kalameestel, loodushuvilistel 
ja terastel looduses liikujatel 

panna tähele Pärnu jõel Sindi paisu 
lammutamisega kaasnenud muutusi 
ja neist teada anda.

Aasta tagasi hakati keskkonna-
agentuuri eestvõttel lammutama 
Sindi paisu. Eesmärk on rajada sinna 
kärestik, mille suudavad läbida kalad 
ja veespordisõbrad. Septembri lõpus 
sai valmis oluline osa kärestikust. On 
ilmnenud esimesi märke, et kalad saa-
vad rändel vabalt liikuda, ja ka vee-
sportlased on leidnud uue meelispai-
ga. Jäädvustamaks märke, mõtteid ja 
emotsioone projekti tulemuste kohta, 
palub keskkonnaagentuur kõigi loo-
dusesõprade abi. 

Kui olete alates möödunud aasta 
oktoobrist märganud Pärnu jõel, selle 

lisajõgedel, kallastel ja lähialadel mida-
gi huvitavat, andke sellest teada kesk-
konnaagentuurile. Tähelepanek võib 
puudutada nähtud või püütud kala 
seal, kus ammu pole sellist liiki koha-
tud, uusi veespordivõimalusi, põnevaid 
retki Sindisse, Jändjasse või Vihtrasse 
jne. Oodatud on kõik lood, fotod ja 
pisimadki tähelepanekud. Teabe saab 
edastada keskkonnaagentuuri projek-
tijuhile Külli Tammurile e-posti aad-
ressil kulli.tammur@envir.ee.

Ühtlasi palutakse ära märkida, kas 
saatja on nõus oma nime ja fotod 
avalikustama. Infot võidakse kasuta-
da artiklites, ettekannetes ja projekti 
„Pärnu jõestiku elupaikade taastami-
ne“ kokkuvõtvas materjalis koos vii-
tega autorile.

Keskkonnaagentuur/Loodusajakiri

Sindi linnas paiknenud pais asus Pärnu jõe suudmest 14 kilomeetri kaugusel ja 
takistas veeliikide rännet 
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Kaja Lotmanit õnnitleb Euroopa 
kaitsealade liidu president Ignace 
Schops 



TOIDA VÄIKSEID 
SÕPRU!

Peale selle, et aialinnud meid oma armsa kohalolu ja kauni lauluga rõõmustavad, 
on nad suureks abiks kahjurite hävitamisel. Ära unusta külmal ajal oma väikseid 
sulissõpru! Talvine lisatoitmine on väikestele aia- ja metsalindudele oluline 
ja suurendab paljude lindude ellujäämisvõimalusi, eriti karmi külmaga talvel. 
Missugune linnutoit valida? Paku lindudele võimalikult mitmekesist toitu. See 
toob aeda ka rohkem linnuliike.

Osale mängudes ja loosimistel!

facebook.com/balticagrokoduaed

Loe lähemalt:

koduaed.balticagro.ee/linnutoit

Rasvatoru 
Energiarikas segu 
keskkonnasõbralikus 
biolagunevas pakendis. 
Kasutusvalmis – ei vaja 
eraldi söödamaja.

Maapähklid
Energiarikas lisasööt 
lindudele ja oravatele.
200 g.

Võrguta rasvapallid
90 g x 30 tk ämbris.

Maiuspala aia- ja 
metsalindudele
Mugavas pakendis 
päevalilleseemned, 
maapähklid ja nisuhelbed 
rasvaga. 
600 g.
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Tänavu leiti Eestist 
veel teinegi kiililiik

Väike-Maarja gümnaasiu-
mi õpetaja Jaanus Uibu 
pildistas 12.  septemb-

ril Tartumaal Ilmatsalus kiili, 
kelle määras punasilm-liidrikuks 
(Erythromma najas). Tartu ülikoo-

li loodusmuuseumis töötav hea kii-
litundja Mati Martin kinnitas hil-
jem, et fotol on hoopis Erythromma 
viridulum. See on Eesti kiilifaunas 
63.  liik, kes sai eesti keeles nimeks 
väike-punasilmliidrik.

Väike-punasilmliidrik on Euroopas 
kiirelt põhja poole levinud. Lätist on 
selle liigi isendeid leitud juba varem. 
Seetõttu on see üks neid kiile, kelle 
Eestisse jõudmist on Mati Martin 
mõnda aega oodanud. Mati Martini 
sõnul on see kiil hiline lendaja; Eestis 
tavalise punasilm-liidrikuga võrreldes 
on ta pisem ja sinisem.

Uudis jäi oktoobri alguses silma 
ka Tartu ülikooli ökoloogia ja maa-
teaduste instituudi linnuökoloogile 
Marko Mägile, kes sel suvel tabas 
Kilingi-Nõmme lähedal esimest korda 
suure sinikiili. Marko Mägi otsustas 
üle kontrollida oma suvised puna-
silm-liidriku vaatlused ja selgus, et 
16.  augustil Pärnumaal Saarde vallas 
Veelikse külas oli ta pilti teinud hoo-
pis väike-punasilmliidrikust. Niisiis 
on linnuteadlane leidnud sel suvel 
koguni kaks uut kiililiiki.

Väike-punasilmliidriku kahe leiu-
koha vahele jääb ligi 130 kilomeet-
rit. Seega võib see liik olla tänavu 
Eestisse jõudnud suure lainena või 
on ta meil juba mõnda aega elutse-
nud, kuid kiilihuvilised pole teda seni 
kohanud.

Facebooki rühm „Eestimaa kiilid“ / 
Loodusajakiri

Väike-punasilmliidrik jäi Marko Mägi kaamera ette Pärnumaal Veeliksel 

Eesti ornitoloogiaühing 
otsib uut logo ja 2021. aasta lindu

Eesti ornitoloogiaühing on 
kuulutanud välja logokon-
kursi, mille eesmärk on luua 

Eesti ornitoloogiaühingule nüüdis-
aegne kuvand. Ka uuel logol peab 
olema kujutatud Eesti ornitoloo-
giaühingu vapilind suitsupääsuke. 
Konkursil võivad osaleda nii juriidi-
lised kui ka füüsilised isikud. Osaleja 
võib esitada kuni kolm ideekavan-
dit, tähtaeg on 17.  november 2019. 
Kavandid tuleb saata e-posti aadres-
sil eoy@eoy.ee. Täpsemad konkursi-
tingimused on üleval ornitoloogia-
ühingu kodulehel. Lisainfot jagab 
Eesti ornitoloogiaühingu juhataja 

Margus Ots (margus.ots@eoy.ee).
Samuti on Eesti ornitoloogia-

ühing välja kuulutanud ideevõist-
luse, mille siht on leida 2021.  aasta 
lind. Ühing ootab kuni ühe A4 lehe-
külje pikkusi ettepanekuid, kus on 
kirjas aasta linnuks pakutava liigi või 
liigirühma nimi, põhjendus, aastaks 
kavandatavate tegevuste kirjeldus ja 
võimalike teostajate nimed. Esitatav 
liik ei tohi olla varem aasta linnuks 
valitud. Varasemate aasta lindude-
ga saab tutvuda ornitoloogiaühingu 
veebilehel. Ettepanekud tuleb saata 
28. novembriks 2019 e-postiga aad-
ressile eoy@eoy.ee. 2012.  aasta lind 
avalikustatakse traditsiooniliselt 
järgmisel aastal ornitoloogiaühingu 
suvepäevadel.

Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri

Eesti ornitoloogiaühingu logo prae-
guse kujunduse tegi 1994. aastal Läti 
kunstnik Maris Strazds 

Allikas: Eesti o
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Sõnumid

tänavusel 
maailmakoristusel 
on püstitatud uusi rekordeid

Tänavu võttis 21.  septembril 
suurtest prügikoristustalgu-
test osa 20 miljonit inimest 

180 riigist. Koristati üle kogu maail-
ma, sealhulgas Arktikas, kus prahti 
korjasid ristluslaevade meeskonnad 
ja reisijad.

Ka Eestis osales väikeprügi koris-
tusel peaaegu kolm korda rohkem 
inimesi kui mullu: vähemalt 28  038 
talgulist. Eestis koguti kokku vähe-
malt 333  000 liitrit prügi, sealhul-
gas 2200 liitrit ehk 1,1 miljonit suit-
sukoni.

Kõige rohkem osalejaid oli 
Indoneesias: esialgsetel andmetel ligi 
10 miljonit inimest. Pakistanis osales 
2,5 miljonit ja USA-s 2 miljonit ini-
mest. Täpsed andmed peaksid selgu-
ma novembris.

Ettearvatult oli plast peamine 
jäätmeliik, mida loodusest leiti. Sri 
Lankal koguti ainuüksi ühest rannast 
250 kg plasti ja 15 kg ranna jalatseid. 
Peale plasti leidsid tee prügikotti-

desse miljardid sigaretikonid, mille 
koristamisele pöörasid paljud riigid 
tänavu eriti suurt tähelepanu. Sageli 
peetakse konisid loodusele kahju-
tuks, kuid tegelikult on need mür-
gised.

Eestist alguse saanud plogging ehk 
prügijooks oli sel aastal menukas 
ka mujal. Meil olid prügijooksude 
eestvedajaks näiteks sportlane Kelly 
Sildaru ja muusik Jalmar Vabarna, 
Rootsis osales prügijooksus kroon-
printsess Victoria. Suurbritannias, 
Tšehhis, Hollandis ja paljudes teis-
tes riikides valisid inimesed prügi 
koristamiseks just selle sportliku viisi. 
Hiinas korraldati prügikoristusjooks 
ligi viie kilomeetri kõrgusel.

Tänavu juhiti maailmakoristuspäe-
va kõne- ja meediakeskust Kosovo 
pealinnast Prištinast. Järgmine maa-
ilmakoristuspäev on 19.  septembril 
2020.

„Let’s Do It! World“ / Loodusajakiri
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Süürias korjati prügi kokku keeruka poliitilise olukorra kiuste  

Valitsus toetab 
elektri tootmist 
Linnamäe paisul

Valitsus jõudis 10. oktoob-
ri nõupidamisel järeldu-
sele, et Linnamäe paisu 

keskkonnahuvid ei kaalu üles 
majanduslikke ega sotsiaalseid 
huve. Samuti toetasid ministrid 
ettepanekut anda paisu elektri-
tootjale ajapikendust, et ta saaks 
keskkonnaametilt taotleda uue 
vee-erikasutusloa.

Vana luba kaotas septembri 
alguses kehtivuse ja keskkonnaamet 
ei pikendanud seda, kuna soovib 
muuta Jägala jõe looduslikumaks. 
Elektritootja OÜ Wooluvabrik 
taotles omakorda Tallinna haldus-
kohtult õiguskaitset. Kohtu määru-
se järgi ei tohi riigiasutused elektri 
tootmist takistada.

Valitsus arutas Linnamäe paisu 
küsimust keskkonnaminister Rene 
Koka ja kultuuriminister Tõnis 
Lukase ettepanekul, kuna muin-
suskaitsjad ja keskkonnaametni-
kud on paisu asjus eri meelt.

Keskkonnaameti plaanide järgi 
tuleb hüdroelektrijaama tammi 
tagune paisjärv tühjaks lasta, et 
lõhelised saaksid rändel liikuda. 
Sellega pole nõus muinsuskaitse-
amet, kelle hinnangul peab kesk-
konnaamet silmas üksnes rände-
kalade seisundit, ent arvesse ei 
ole võetud teisi keskkonnamõju-
sid. Linnamäe hüdroelektrijaam 
on 2016.  aastast olnud kultuuri-
mälestisena kaitse all.

Vabariigi valitsus / Loodusajakiri
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Jägala jõel asuva Linnamäe hüdro-
elektrijaama saatuse üle on vaiel-
dud pikka aega 
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Kes on kõige 
häälekam lind?
Õige vastus on 
Lõuna-Ameerikas 
elav valge-kel-
lalind (Procnias 
albus), kelle hää-
litsuste valjus ula-
tub 125 detsibellini 
ehk ületab inimese 
valuläve. Pisut üle 
200 grammi kaalu-
va linnu salarelv on 

tugevad kõhulihased ja laialt avanev nokk. Tavaliselt 
teevad loomad kõva häält selleks, et suhelda kauge-
mal olevate liigikaaslastega, kuid isane valge-kella-
lind muutub lärmakaks emase juuresolekul.

Allikas: Current Biology

Valminud on maailma 
vihmaussiatlas
Rahvusvaheline uurimisrühm, 
millel on liikmeid 35 riigist, 
on avaldanud ajakirjas Science 
ülevaate maailma vihmausside 
leviku ja elutingimuste kohta. 
Tavapäraselt on elurikkus 

kõige suurem troopilistes ökosüsteemides, ent vihmaussiliike leidub 
kõige rohkem hoopis parasvöötmes. Soojusel ja niiskusel on vihma-
usside levikule suur mõju, seetõttu võivad ka kliimamuutused nende 
loomade levikumustrit muuta.

Allikas: BBC

USA keerab Pariisi kliima-
lepingule kindlalt selja
President Donald Trump kin-
nitas Pittsburghis peetud ener-
giakonverentsil, et USA taan-
dab end kindlasti Pariisi 
kliima lepingust. Sellest plaa-
nist on president rääkinud ka 

2017. aastal. Nüüd väitis Trump, et tema valitsuse fossiilkütuseid soo-
siv poliitika on muutnud USA maailma energiamajanduse ülijõuks, aga 
Pariisi kliimaleping on riigile kahjulik. Trumpi valitsus alustab ametlik-
ke ettevalmistusi, et vabaneda Prantsusmaal võetud kohustustest.

Allikas: New York Times Nobeli komitee on tunnustanud 
rakubioloogide tööd
Nobeli füsioloogia- ja meditsiini-
auhinna on tänavu pälvinud amee-
riklased William Kaelin ja Gregg 
Semenza ning britt Sir Peter 
Ratcliffe. Nende uurimused on 
aidanud selgitada, kuidas reagee-
rivad rakud hapnikupuudusele ja 
mis siis kehas toimuma hakkab. 

Allikas: Nobeli komitee

Siberi katk ohustab 
Botswana elevante
Viimase kahe kuu jooksul on 
Botswanas hukkunud üle saja ele-
vandi. Looduskaitseametnike 
sõnul on põhjuseks põud ja tõe-
näoliselt ka Siberi katku puhang. 
Kuivaperioodi ajal toitu otsides 
võivad elevandid kokku puutuda 
mullas olevate Siberi katku teki-
tajate spooridega. Leitud korju-
sed põletatakse, et vältida nakku-
se levikut. Botswanas elab ligi kol-
mandik kogu Aafrika elevantidest 
ehk umbkaudu 140 000 looma.

Allikas: Reuters

BOtsWANA

BRAsiiLiA
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Rumeenia metsade pindala 
kahaneb ohtlikult kiiresti
Keskkonnaorganisatsiooni 
Green peace Rumeenia haru 
hinnangul võtavad metsa-
vargad riigis iga loaga raiu-
tud puu kohta maha veel ühe. 
Seetõttu kahaneb väärtuslike 

vanade metsade pindala ülikiiresti ning hävivad haruldaste looma-
de elupaigad ja taimede kasvukohad. Sel sügisel on metsavargad tap-
nud kaks metsnikku, kes on läinud ebaseaduslikke raieid uurima. 
Metsakaitsjaid on korduvalt rünnatud.

Allikas: Greenpeace
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Austraalia põliselanike pühale 
mäele on nüüd keelatud ronida
Austraalia Põhjaterritooriumil 
asuv 348 meetri kõrgune Uluru 
mägi on põliselanike püha koht. 
Seetõttu ei roni aborigeenid mäe 
otsa ning juba mitukümmend 

aastat on palutud samamoodi toimida ka turistidel. Tunamullu lange-
tas kohaliku rahvuspargi nõukogu otsuse keelata alates 26. oktoobrist 
2019 ronimine Uluru mäkke. Ent enne, kui keeld jõustus, tekkis mäe 
otsa ronida soovijatest suur järjekord.

Allikas: BBC

Sead oskavad kasutada tööriistu
Filipiinidelt pärit endeemne metssea-
liik Sus cebifrons kasutab vangistuses Sus cebifrons kasutab vangistuses Sus cebifrons
tööriistu, et põrsastele pesa teha. Pariisi 
loomaaias elutsevaid sigu filminud bio-
loogid panid tähele, et mõned loomad 
pruukisid muda kaevamiseks puukoo-

retükke ja keppe. Kas seda teevad ka nende looduses elutsevad liigikaaslased, 
pole praegu teada. Samuti ei osata seletada, miks sead songivad suus oleva 
kepiga, kui kärss on kaevamiseks palju tõhusam. 

Allikas: Sci-News

AUstRAALiA
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Sõnumid
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itaalia jahituristid rikkusid Eestis seadust

Keskkonnainspektsiooni teatel 
sattusid Itaaliast pärit kütid 
septembris Eesti jahiseaduse 

ja -eeskirjaga pahuksisse viiel kor-
ral. Kaks juhtumit oli Saaremaal, kaks 
Pärnumaal ja üks Ida-Virumaal.

Kihnus linnujahti kontrollides sel-
gus, et oli lastud kaks lindu, keda ei 
oleks tohtinud küttida. Üks ebasea-
duslikult kütitud lindudest oli val-
gepõsk-lagle, keda tohib heidutuseks 
küttida ainult viljapõldudel. 

Ida-Virumaal Kalvi rannas avas-
tasid plaanilist kontrolli teinud ins-
pektorid elektroonilise peibutus-
vahendi. Kaks itaallasest jahimeest 
olid jahivarjendisse üles seadnud val-
juhääldi, millest kostvate linnuhää-
litsustega meelitasid linde lähemale. 
Kontrollimise ajaks olid jahimehed 
küttinud 18 viuparti. 

Ka Saaremaal tehti kindlaks 
kaks rikkumist, kus oli kasuta-
tud elektroonilist peibutusvahendit. 
Keskkonnainspektsiooni Saaremaa 
büroo juhataja Jaak Haameri sõnul 
olid mõlemad Itaalia jahituristid 
kogenud jahimehed, käinud mitu 

korda Eestis linnujahil ning oleksid 
pidanud meil kehtivaid nõudeid tead-
ma. Samasugune juhtum tuvastati 
septembri alguses ka Pärnumaal, kus 
Peerni sadama läheduses jahti pidanud 
itaallasest jahiturist tõi mobiiltelefoni 
kaudu kuuldavale linnuhäälitsusi.

Ilmnes, et nii Ida-Virumaal kui ka 

Saaremaal seadust rikkunud jahituris-
tid on seotud ühe ja sama jahikorral-
dajaga. Keskkonnainspektsioon saa-
tis Eesti jahimeeste seltsile juhtumite 
kohta märgukirja.

Keskkonnainspektsioon/
Loodusajakiri

Eesti 
geograafia 
100
Geograafia õpetamine ja 

õppimine Tartus sai algu-
se koos eestikeelse Tartu 

ülikooli avamisega 1919.  aas-
tal. Geograafidel on tava tähista-
da detsembri teisel nädalavahetu-
sel osakonna aastapäeva. Tänavu 
korraldatakse üritused 7.  det-
sembril. Juubeliaastal peetakse 
Vanemuise  46 ringauditooriumis 
traditsiooniline teaduskonverents, 
õhtusel pidulikul üritusel eesti 

rahva muuseumis aga saab üle vaa-
data noored ametikaaslased ja koh-
tuda vanade tuttavatega.

Täpsemat infot jagab korralda-
ja, Eesti geograafia dotsent Taavi 
Pae (pae@ut.ee), ajakava on toodud 

Tartu ülikooli geograafiaosakonna 
kodulehel ja Facebookis.

TÜ ökoloogia ja maateaduste 
instituudi geograafiaosakond / 

Loodusajakiri

Valgepõsk-lagled. Jahieeskirja järgi võib neile jahti pidada kohtades, kus nad põl-
lul kurja teevad 
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Külli Kalamees-Pani 
seenetundja

Tänavust 
s e e n e -
aastat on keeruline hinnata. 

Eelmine aasta oli Eestis igal  pool kuiv 
ja seenesaak ühtviisi kehv. Tänavu 
oleneb kõik piirkonnast, mõnes kohas 
on rohkem seeni ja teises vähem. 
Kindlasti on 2019. aasta parem kui 
2018, kuid siiski tuleb seeneaastat 
pidada keskmiseks. Enamikus kohta-
des jäi saak pigem tagasihoidlikuks. 

Võimalik, et mullune põud mõju-
tas ka tänavust saaki, sest pinnase 
veevarud pole taastunud. Kui on väga 
ebasoodsad olud, võivad mõned see-
neliigid jätta isegi aasta vahele ja vil-
jakehi ei pruugigi tekkida. 

Juulis sadas suhteliselt palju ja nii 
mõneski paigas oli augusti alguseks 
suur hulk seeni korjamiseks valmis. 
Ent augusti keskpaigas ja teisel poolel 
sadas vähe ning septembri alguseks oli 
kesksuvine seenelaine mööda saanud. 
Vähemalt Lõuna-Eestis tekkis olu-
kord, kus seeni oli mõnda aega vähe. 

Kui hiljem hakkas sadama, siis 
ilmusid seened üsna ruttu jälle näh-
tavale. Seevastu Pärnumaa ja näiteks 
ka Karula kant oli kuni septembri 
kolmanda nädalani seenevaene, kuna 
seal ei tulnud vihma. 

Muidugi ei kehti see hariliku kuke-
seene kohta. Kukeseeneaeg hakkas 
pihta jaanipäeval ja kestis pikalt. 
Esimesi kukeseeni võibki tavaliselt 
leida juba juuni lõpu poole. Sel aastal 
on olnud tuntud kukeseenega väga 
hästi, selle liigi kasvu ei ole kuivus 
eriti takistanud. 

Seenerikkus olenebki niiskusest ja 
soojusest. Septembri lõpus, kui ööd 
hakkavad jahedamaks muutuma ja 
tulevad öökülmad, siis liikide arvu-
kus väheneb.

Tänavu saabusid septembri tei-
sel poolel öökülmad, kuid  pärast tuli  
uuesti soe vihmane aeg ning seened 
hakkasid jälle kasvama. Oktoobriks 
olid välja ilmunud hilissügise seened, 
leida võis selliseid huvitavaid liike nagu 

udulehtrikud, sügis-limanutid, suits-
kollanutid, mitmesugused heinikud 
(näiteks hobu- ja triibuline heinik). 

Hiliste seente hulgas on häid söö-
giseeni, kuid neid peab hästi tundma. 
Seenenäitustel hilissügise liike tavali-
selt pole, sest näitused korraldatakse 
varem, septembri esimesel poolel, kui 
öökülmaoht on väike. 

Tänavu oli näiteks Lõuna-Eestis 
kivipuraviku, kitsemampli, soopilviku 
ja tuhmuva pilviku kasvulaine augus-
tis ära. Augusti teine pool oli kuivem 
‒ puravikud ei hakanud paljudes koh-
tades enam hiljem hulgi  kasvama. 
Seevastu mõnes kohas Pärnumaal tuli 
vihmaperiood alles septembri teisel 
poolel ja kasvama hakkas palju pome-
rants-puravikke ja haavapuravikke.

Ka männiriisikad ilmusid tänavu 
välja väga hilja. Septembris olid see-
nenäitustel väljas vaid üksikud  män-
niriisikad, ometi on see liik, mida 
võiks kõikjal rohkesti leiduda. 

Kännuseentest on sel aastal olnud 
väga vähe külmaseeni. Samas lei-
dus ohtralt suits-kollanutti ja kännu-
mamplit. 

Oktoobri lõpus sai veel korjata ka 
must-torbikseeni ja lehterkukeseeni, 
mis ongi hilisemad liigid. Need on head 
söögiseened, aga inimesed ei tea tihti 
leiukohti, sest neid on raske märgata.

Selle aasta seenel soomustindikul 
on olnud hea aasta ja seda liiki lei-
dus sügisel kenasti. Tuletan meelde, 
et soomustindik on hea söögiseen ja 
kõlbab süüa siis, kui seen on lumival-
get värvi ega ole tumedaks (tintjaks) 
muutunud.

Mükoloogile on tänavu huvitav 
seegi, et inimesed tunnevad aktiivselt 
huvi ja paluvad määramisabi hiliste 
liikide kohta, kuna sel sügisel on olnud 
pikalt soe. See on päris suur oht, kui 
inimesed soovivad süüa seeni, mida 
nad harilikult ei tarvita.  Hilissügisel 
enam ei leidu tavalisi puravikke ja 
muid tuntud söögiseeni, ja siis haka-
takse korjama kõike muud ning lii-
gid võivad sassi minna. Määraja pildi 
järgi ei pruugi aru saada, milline tun-
nus on kõige olulisem. 

Hilissügisel kasvavad näiteks vöö-
dikud ja heinikud, mille seas on mür-
giseid liike.  Näiteks seepheinik sar-
naneb triibulise heinikuga. Ent seep-
heinik on halva maitsega ega ole söö-
dav, aga triibuline heinik on väga hea 
söögiseen.

Seente suhtes tasub olla ettevaat-
lik. Kauneid seeni võib metsas nii-
sama vaadata, nende ilu nautida ja 
pildistada, aga need liigid, mida ei 
tunne, võiks jätta söömata, siis on 
muret palju vähem. 

EL küsib
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Üks levinumaid hilissügise seeni on kändudel hulgaliselt kasvav suits-kollanutt, 
mis on söögiseen, ent algajal seenetundjal ei maksa seda korjata. Liik võib kerges-
ti segi minna mürgise sälk-kollanutiga

Külli Kalamees-Pani 

Milline oli tänavune seeneaasta?
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1952. aasta koletu sudu
Tööstusrevolutsioon oli loonud palju uusi võimalusi. Elu edenes ja mugavused suurenesid. 
Londonis said toad soojaks kivisöega, seda kasutati energiaallikana ka tehastes jm. 
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DETSEMBER 1952

SUDU
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Surmade
arv päevas

Vääveldioksiidi 
sisaldus õhus, 
mg/m3

INIM-
SURMAD

VÄÄVEL-
DIOKSIID

Linn oli varemgi kummalises 
uduvines olnud, ent 5. detsembril 
1952 saabus katastroo�line päev. 
Ilm oli muutunud tuuletuks ja 
niiskeks ning suurlinn mattus 
aina tihedamasse kollasesse 
uttu. 

Kollasus tulenes kivisöe põletusest, 
mille käigus paiskus õhku ka väävel-
oksiide, kuid õhus lendus veel suur 
kogus tahmaosakesi. Kõige selle 
koosmõjul kahanes tänavatel nähta-
vus kohati ainult paari meetrini. Liik-
lus seiskus, jalakäijadki olid hädas. 
Sudu tungis 
isegi hoo-
netesse. 

Üsna pea täitusid haiglad hingamis-
raskustes inimestega. Suremus suu-
renes hüppeliselt: mitu päeva kestnud 
sudu tõttu sai surma üle 4000 inimese. 
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Londoni sudu põhjustada suisa 12 000 
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Inimtegevus on tekitanud 
suuri looduskatastroofe

Foto: Flickr Foto: Stobbs / Wikimedia Commons

Inimene on nutikas liik, kes leiutab ja otsib lahendusi, et luua endale mugav ja tulus elu. Sageli ei suuda 
me selles valguses arvestada kõiki asjaolusid, tihti võib meie tegevusel olla ulatuslik mõju elukeskkonnale. 
Inimkonna paturegister on pikk; siin on esitatud vaid mõned meenutused suurimatest hädadest, mille oleme 
põhjustanud nii endale kui ka looduskeskkonnale.

Niisutussüsteemid on hävitanud Araali mere
Araali mere, õigupoolest umbjärve hävingu taga on otseselt inim-
tegevus ning üha suurenev nõudlus nii rõiva- kui ka toiduainetöös-
tuses. Veel eelmise sajandi keskpaigani oli tegu suuruselt maailma 
neljanda järvega. Nüüd on kunagisest veeväljast alles vaevu küm-
nendik.

Selline ulatuslik mahukaotus on seotud põllumaade niisutusega: pea-
miselt puuvillaistandusteks kuluv niisutusvesi ammutatakse Amudarja 
ja Sõrdarja jõest, mis enne tõid oma vee Araali merre. Suurt veetaseme 
alanemist hakati märkama juba 1960. aastatel. Endise järve asemel 
laiub nüüd ulatuslik soolakõrb. Ent Araali kokkukuivamisel on olnud 
veel üks tagajärg: kohalik kliima on muutunud märksa mandrilisemaks. 
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1986. aasta tuumakatastroof
Kõige hullematest katastroo-
�dest on meil lähim kokku-
puude 1986. aasta 
26. aprillil Ukrainas 
Tšornobõlis aset 
leidnud õnne-
tusega. 

Foto: Délmagyarország / 
Karnok Csaba / Wikimeda 
Commons

Foto: Wendelin Jacober / FlickrFoto: Wendelin Jacober / FlickrFoto: Wendelin Jacober / FlickrFoto: Wendelin Jacober / FlickrFoto: Wendelin Jacober / FlickrFoto: Wendelin Jacober / Flickr

1976. aastal pääses 
Itaalias valla mürgiseim dioksiin
Itaalias Milano lähedal juhtus 10. juulil 1976 õnnetus 
keemiatehases, kust lekkis atmosfääri kuus tonni mür-
giseid kemikaale. Gaasipilv sisaldas hinnanguliselt ka 
ühte kilogrammi TCDD-d ehk 2, 3, 7, 8-tetraklorodi-
benso-p-dioksiini. See lõhnatu aine on keskkonnas 
väga püsiv ja dioksiinidest kõige mürgisem. 
Tööstusõnnetuse tõttu kandis suurimat kahju Seveso 
linna piirkond, kus paljud inimesed said tervisekahjus-
tusi ja suri tuhandeid loomi. Dioksiin TCDD tekitab 
vähki, paljunemis- ja arenguhäireid, nahapõletikku 
ning muid tervisehädasid. 
Selle tööstusõnnetuse järgi on Euroopa Liit andnud 
nime ka ühele oma dokumendile: Seveso direktiiv, mis 
aitab ära hoida ohtlikest ainetest tingitud suurõnnetusi. 

2000. aasta lõppes tsüaniiditragöödiaga

Radioaktiivne pilv liikus kaugemale, jõudes 
Eestissegi. Paljud meie mehed saadeti õnne-
tuspaika reostust tõrjuma, ka nemad said 
tervisekahjustusi. Kogu õnnetusega kaasne-
nud radioktiivsusel on olnud pikaaegne mõju: 
see on põhjustanud väärarenguid, vähki jm.

Õhku lendas tuumaelektri-
jaama neljanda ploki reak-
tor, toimus auruplahvatus. 
Katastroo� tõttu muutus 
elamis- ja kasutuskõlbma-
tuks peaaegu kolmveeran-
di Eesti suurune ala, hävis 
loodus ja surma sai tuhan-
deid inimesi. 

2010. aasta aprill: ajaloo suurim naftakatastroof
Mehhiko lahel on tuhandeid naftaplatvorme. 
Ühel neist, British Petroleumile (BP) kuulunud 
Deepwater Horizonil kõmas 20. aprillil 2010 
plahvatus, platvorm süttis põlema ja uppus. 
Oli hukkunuid ja vigastatuid. 

Plahvatus tingis tohutu 
naftalekke, mida ei suu-
detud kuude viisi pea-
tada. Hinnanguliselt 
lekkis merre umbes 
viis miljonit barrelit 
naftat (1 barrel on 
159 liitrit!). Osa sel-
lest õnnestus BP-l 
kinni püüda.
Hävitav mõju mere-
keskkonnale ja tu-
rismimajandusele 
on olnud tohutu, 
reostuse tagajärgi 
ilmneb praegugi.
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Rumeenias Baia Mare linna lähedal tegutsevas Auruli kompanii 
kullakaevanduses juhtus 30. detsembril 2000 õnnetus: jäägihoid-
la tammi tagant pääses Someşi jõkke umbes 100 000 m3 suure 
tsüaniidisisaldusega reovett. Hinnanguliselt oli loodusesse 

sattunud 120 tonni tsüaniidi. See 
põhjustas ökokatastroo�: mürgine 
vesi jõudis ka Tisza ja Doonau jõk-
ke, hukka sai väga palju kalu ja 
muud elustikku nii Rumeenias kui 
ka Ungaris ja Serbias. Reostus rik-
kus miljonite inimeste joogivee. 
Vabatahtlikud püüdsid jõgedest 
surnud kalu, et mingilgi viisil pidur-
dada loomastiku hävingut: mürgi-
seid kalu sõid omakorda teised 
loomad. 
Baia Mare tragöödiat peetakse Tšor-
nobõli järel koleduselt teiseks kesk-
konnakatastroo�ks maailmas.

Loe ka Eesti Loodus 2000, nr 6: 
Viire Viss, Egle Kaur, „Kulla hind“
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Protestid Eestis: kuidas 
oleme püüdnud maailma päästa?
1960.–1970. aastad: soosõda

Foto: Ann Marvet

1972. aastal kuivendati Kõrvemaal 
Tartussaare raba, kuhu tõmmati 
metsa istutuseks ka vaod

1972. aastal kuivendati Kõrvemaal 
Tartussaare raba, kuhu tõmmati 
metsa istutuseks ka vaod

1972. aastal kuivendati Kõrvemaal 
Tartussaare raba, kuhu tõmmati 
metsa istutuseks ka vaod

Foto:
PM/Scanpix

Loe veel: 
Eesti Loodus 1970, nr 7: 
Viktor Masing, „Kas rabad on 
tõesti nii kohutavad?“, 
nr 8:  „Mida teha rabadega?“, 
nr 9:  „Mida teha rabadega, 2?“ 
Eesti Loodus 2010, nr 9:  
Ann Marveti intervjuu 
„Soodesõda ei lõpe kunagi“

Loe veel: 
Eesti Loodus 2019, nr 5: Kärt Vaarmari, „Süvasadama saaga 
juriidiline retrospektiiv“

Ajaloost tasub meenutada 1960. aastate lõpus vallandunud soodesõda: 
hakati vastu seisma stalinlikule looduse ümberkujundamise plaanile kui-
vendada sood ja metsad. Maaparandajad hõivasid aina suuremaid alasid; 
rahapuudust kraavitajatel ei olnud. Muret tekitav olukord ajendas soo-
kaitsjaid tegutsema. Viktor Masingu sulest ilmus tollal väga suure lugejas-
konnaga Eesti Looduses mitu kirjutist rabade tähtsusest. Teema leidis 
üha laiema kõlapinna. 
Soosõda lõppes mitme olulise saavutusega: soid hakati uurima 
(soode inventuurid), kuivendusplaanidest arvati välja ligi sada 
sood ning 1981. aastaks oli loodud umbes kolmkümmend soo-
kaitseala. Ent asjaosalised on nentinud, et vastuhakku tulnuks 
alustada märksa varem: liiga palju sooalasid oli juba hävitatud.

1980. aastate lõpp: 
fosforiidisõda
Meie ajaloo legendaarseim keskkon-
naprotest on seotud fosforiidi kae-
vandamisega. Usutavasti sai sellest 
aktsioonist koguni alguse meie ise-
seisvusliikumine.
Esimesi arutelusid peeti 1986. aasta 
lõpus. Eesti Loodus hakkas siis ette 
valmistama fosforiiditeemalist eri-
numbrit (1987, nr 5). 
Protestilaine sai hoogu juurde 
1987. aasta talvel ja jõudis haripunk-
ti kevadel. Fosforiidisõjaks nimeta-
tud ettevõtmise siht oli veenda või-
me loobuma plaanist rajada Viru-
maale Toolsesse ja Kabalasse kae-
vandused, mis tekitanuks suuri kesk-
konnaprobleeme. Teemat käsitleti 
televisioonis ja ajakirjanduses, koos-
tati protestikirju ja korraldati meele-
avaldusi. 
Fosforiidisõda lõppes rahva võiduga: 
kaevandusplaanid pandi kalevi alla. 
Uuemal ajal on teema jälle päeva-
korral: taas on peetud arutelusid, kas 
Eestis tuleks fosforiiti kaevandada.

2000. aastate algus: 
teeme Saaremaale süvasadama!
Saaremaa süvasadama rajamine on hea näide selle kohta, 
miks tasub looduskeskkonna eest häälekalt võidelda, sest 
mõnigi suurejooneline plaan ei 
pruugi loodetud kasu tuua. 
Süvasadama üle hakati arut-
lema 1990. aastate teisel poo-
lel. Vaieldi rajatise asupaiga ja 
potentsiaalse merereostuse 
üle, samuti oli kõne all mõju 
linnustikule.

Loe veel: 
Eesti Loodus 1987, 
nr 5;  Eesti Loodus 
1988, nr 5–8:
 „Mis on juhtumas 
Virumaaga 1–4?“ 
(sarja autorid on 
Edgar Savisaar,
 Andrus Ristkok, 
Rivo Noorkõiv, 
Marju Lauristin). 
Eesti Loodus 1997, 
nr 7: Aare Mäemets, 
„Võit fosforiidisõjas 
päästis kaunid 
Kantküla järved“Foto: maa-ameti geoportaal

SA AR EMA A

Kuressaare

Saaremaa
sadam

Ometi sadam rajati: Küdema lahe poolsele Ninase 
poolsaare rannale. Pidulik avamine oli 2006. a juunis. 
Paraku oli peagi ilmne, et sadamat ootab kuulsusetu 
lõpp: kaua oodatud arvukad ristluslaevad Saaremaa-
le ei tulnud. Umbes viis aastat tagasi laienes sadama 
tegevus ka kaubaveole, ent sellegi vastu on huvi olnud 
leige. Vähene kasutuskoormus teeb rõõmu vaid lin-
nustikule, kes saab seal üsna häirimatult edasi tegut-
seda, kuigi osa endisest elupaigast on omajagu muu-
tunud. 
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Emajõe kett Kaarsillal 19. mail 2018 Foto: Oop / Wikimedia Commons

Loe veel: 
Eestimaa looduse fondi 
metsablogi: elfond.ee/mets#tags=
MAK2030
Keskkonnaministeeriumi 
MAK 2030 veebileht: www.envir.ee/
et/eesmargid-tegevused/metsandus/
metsanduse-arengukava-aastateks-
2021-2030

2010. aastate teine pool: metsasõda

Plaan rajada puidura�neerimistehas jäi sahtlisse
Metsasõjaga on tihedalt seotud ka Est-For 
Investi plaan rajada Eestisse moodne puidu-
ra�neerimistehas. Ettevõte teatas kavatsu-
sest 2017. aasta jaanuaris. Tegu olnuks suu-
rima tööstusinvesteeringuga Eestis (miljard
eurot); arendajate sõnul oleks rajatud või-
malikult keskkonnahoidlik tehas, mis peale-
gi elavdanuks tunduvalt Eesti majandust. 
Rajatist planeerides lubati teha tihedat koos-
tööd üldsuse, teadlaste ja teiste huvirühma-
dega.

Metsade kui meie suurima rikkuse üle on vaieldud ajast aega. Mõttevahetus 
ägenes 2016. aasta teisel poolel, kui tuli ilmsiks plaan vähendada kuuskede 
raievanust seniselt 80 aastalt 60–70 aastale. Riigikogu võttis metsaseaduse 
ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse vastu 2017. a juunis. Muudatu-
sed ei hõlmanud üksnes raievanust, kuid see tekitas suurimat vastuseisu. 
Metsandusteema on püsinud päevakorral ka edaspidi, kuna hakati koosta-
ma uut metsanduse arengukava (2021–2030) ning seati siht teha seda ühis-
kondliku kokkuleppe vormis. Koos hakkas käima eri huvipooltest koosnev 
töörühm, kelle esimene kohtumine peeti märtsis 2018. Senise aja jooksul on 
metsade ja ökoloogilise mitmekesisuse eest seisjad teinud palju ettepane-
kuid, pööranud tähelepanu puudustele, avaldanud rahulolematust ning 
suurt muret Eesti metsade tuleviku üle. 
Nüüdseks on jõutud nii kaugele, et arutletakse nelja stsenaariumi üle. Valit-
suse kätte peaks arengukava jõudma tuleval suvel ning riigikogusse kinni-
tamiseks 2020. a sügisel.

Tehas taheti rajada Eesti 
ühe suurima vooluhulgaga 
Suure Emajõe äärde, kuna toot-
mises läheb vaja rohkelt vett. Vaidlusi peeti ja vas-
tasseise püüti siluda tele- ja raadioeetris, ajakirjan-
duses, meeleavaldustel, eri kohtumistel ja debatti-
del. Avalik huvi ja vastuseis oli väga suur, sest kaa-
lul oli loodus ja elukeskkond.
Lugu sai otsa mullu 8. novembril, kui vabariigi valit-
sus lõpetas riigi eriplaneeringu ja arendusprojekti, 
põhjendades seda ennekõike üldsuse vastuseisuga.
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Rail Baltic: kas vajame 
just sellist raudteed?
Loodussäästliku liiklusvahendina on rong kindlasti heas nimekirjas. Ent 
Eestis ja Läänemere regioonis laiemalt on võimalik kaubavedusid korral-
dada ka meritsi, mis on kokkuvõttes igati soodsam. See on olnud üks 
argument, miks RB-sse tehtavates kulutustes sügavalt kaheldakse. 
Kuid Eestist (Tallinn–Pärnu ja sealt Riia peale) läbi kavandatud uus raud-
tee halvaks ka hindamatu looduse ning käiku läheks väga suur kogus 
meie kruusa-liivavarust. Niisiis on RB mõttekus veelgi küsitavam. Pealegi 
ei edendaks see kuigivõrd riigisisest reisijatevedu, kuna kiirrongid ei tee 
arvukaid vahepeatusi. 
Vastaste ja skeptikute kiuste on hiigelprojekti hakatud täiskäigul ellu vii-
ma. Tänavu aprillikuus allkirjastati esimene RB Eesti põhitrassiga seotud 
ehitusleping: Saustinõmme viadukt. Rail Balticu põhiraudtee peaks val-
mima 2026. aastaks.

Loe veel: 
Eesti Loodus 
2016, nr 12: 
Arvo Järvet, „Millist 
raudteed vajab Eesti?“ 
ja Karli Lambot, „Prae-
guse Rail Balticu ma-
janduslikud riskid on 
arutult suured“
Eesti Loodus 2017, 
nr 1: Mati Kose, 
„Rail Baltic ei 
sobi loodus-
maastikku“

2019: kliimastreigid 
on jõudnud Eestisse
Kliimamuutuste muret 
tekitavat olemust on inim-
kond aasta-aastalt aine tuge-
vamini tunda saanud. Kunagi 
varem ei ole teema olnud nii iga-
päevane ega hõlmanud nõnda laia üldsust kui tänavu. 
15. märtsil peeti üleilmne kliimastreik, mille algatus on tulnud 
noortelt. Siinse streigi peakorraldaja oli samuti noor, gümnaa-
siumiõpilane Kristin Siil. Protestid on pärast seda jätkunud, vii-
mastel kuudel igal reedel (vt ka Facebooki-lehte „Fridays for fu-
ture Eesti“). Siht on olnud mõjutada meie valitsust ja poliitikuid
jõulisemalt tegelema kliima soojenemisega kaasnevate problee-
midega, ent juhtida ka avalikkuse tähelepanu teema tähtsusele. 

Foto: Ingmar Muusikus
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Maailma muutmine

Margus Menert, Kaia Solnik

Juhul kui toiduraiskamine oleks 
riik, oleks see kasvuhoonegaa-
side heite hulga poolest USA ja 
Hiina järel kolmas maailmas [4]. 

Praegusajal seisame silmitsi kliima 
muutuste, liigirikkuse kao, mulla- 
ja veekriisiga. Üks nende problee-
mide põhjusi on toidu raiskamine. 
Ökoloogiliste kriiside kõrval on oluli-
ne õigluse küsimus. Miks küll on nii, 
et iga päev lastakse raisku suur hulk 
toitu, samal ajal kui paljud lapsed 
Aafrikas nälgivad ja ka Eestis leidub 
inimesi, kel tuleb tühja kõhtu kanna-
tada. Miks saadetakse toit pigem prü-
gimäele kui abivajajatele?

Hukka lastakse üle miljardi tonni 
toitu. Igal aastal läheb toidujäätme-
tena või toidukao tõttu raisku umbes 

üks kolmandik ehk 1,3  miljardit 
tonni inimestele toodetud toitu [3]. 
Euroopa ja Põhja-Ameerika heaolu-
ühiskondades jääb tarbimise käigus 
üle või muutub aasta jooksul kõlbma-
tuks inimese kohta 95‒115  kg toitu. 
Seevastu Sahara-taguses Aafrikas ja 
Lõuna-Aasias, kus toitu toodetakse 
poole vähem, on see näitaja kõigest 
6‒11 kg aastas [3]. 

Selline rikaste ühiskondade pillav 
elustiil on otseselt üks globaalse nälja 
põhjus. Üle 820  miljonil inimesel ei 
ole piisavalt süüa [6], sest ühisel maa-
ilmaturul tekitavad jõukamad riigid 
oma tarbimisharjumuste tõttu suure-
ma nõudluse toidu järele. Sellesama 
nõudluse pärast tõusevad ka hinnad, 
muutes olukorra vaesematele riiki-
dele veelgi keerulisemaks, sest toidu-
ained ei ole taskukohased.

Meie liigne tootmine ja arutu tar-

bimine tundub eriti rumal, kui süü-
vida prognoosidesse, millal loodusva-
rad otsa saavad. Eeldatavasti kaheksa-
kümne aastaga ammenduvad fosfo-
rivarud [11], ilma selle elemendita 
ei kasva ükski taim. Ka magevesi on 
mõnel pool otsakorral, eriti Lähis-
Idas ja Lõuna-Aasias. Süü lasub suu-
resti põllumajandusel, mis nõuab igal 
aastal 70% kogu tarbitavast mage-
veest [5, 7]. Paraku ei kajasta need 
sünged tulevikuvaated veelgi sünge-
mat tegelikkust: rahvastiku kasvu ja 
hoogustuva tarbimise tõttu nõudlus 
üha suureneb ja tuleb toota rohkem 
toitu.

Raisku läinud toidu tarbeks on tul-
nud ju kasvatada toidutaimi ja loomi, 
aga selle ökoloogiline jalajälg on 
1,4 miljardit hektarit, s.o suurem kui 
Kanada või Hiina territoorium. Seega 
on inimkonda täiesti võimalik toita, 
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toiduraiskamine peab lõppema!

Inimkond on ühtaegu mitme kriisi lävel: meil on mure liigrikkuse kao, mulla ja vee pärast, samuti kliimaprobleemid. Paljuski 
on need seotud heaoluühiskondades aina suurema ulatuse võtnud toiduraiskamisega: me toodame ja tarbime palju ning 
viskame suure osa toodetud toidust lihtsalt prügikasti

Fo
to

d:
 M

ar
gu

s 
M

en
er

t



NOVEMBER 2019   EEsti LOODUs                    17

kui muuta väga ebaühtlaselt jaotunud 
tarbimist ning kasutada loodusvara-
sid säästlikult.

Rikkalik toidulaud rikub loodust. 
Toiduainetööstus eeldab palju tööd; 
tootmismaht on suur, samuti res-
sursi- ja ajakulu. Kui toit jääb min-
gil põhjusel tarbimata, on sellel alati 
suur mõju keskkonnale, kuna tootmi-
seks on kulunud ressursse ning paisa-
tud õhku kasvuhoonegaase. Näiteks 
ühe kilo veiseliha saamiseks kulub 
15  000 liitrit vett [7], peale selle on 
vaja naftat, mineraalväetisi, maad, 
tootmisruume ja -seadmeid ning loo-
mad kaotavad elu. 

Loomset päritolu toiduaine-
te (liha-, kala- ja piimatooted ning 
munad) tootmine iseenesest on loo-
dusressursside raiskamine ka seepä-
rast, et nõuab 83% maailma põlluma-
jandusmaast, toodab 56‒58% toidu-
süsteemiga seotud kasvuhoonegaasi-
dest, kuid annab ainult 37% inimkon-
na valgutarbest ja 18% kogu toidust 
saadavatest kaloritest [10].

Maailmas raisatava toidu hulgast 
hõlmab liha küll ainult 5%, kuid selle-
ga on seotud 20% toidujäätmete teki-
tatud kasvuhoonegaasidest [4]. 

Kuigi taimse toidu tootmiseks 
kulub vähem ressursse, kaasneb ka 
siin toidu raiskamisega suur kahju, 
sest tarneahela iga etapp (põllult 
tarbijani) kätkeb süsinikuheidet, 
mis lõppkokkuvõttes on võrdlemi-
si suur [4]. 

Seega saab muidu nii väärtusli-
kust toidust pärast äraviskamist 
hoopis reostaja. Kaup läheb koos 
pakendiga prügimäele, kus see rois-
kub, seejuures paiskub õhku süsi-
happegaas, aga ka metaan, millel on 
25  korda suurem kasvuhooneefekti 
põhjustav mõju.

Toidutarneahelas on palju lekke-
kohti. Esimene lüli, kus toitu kaotsi 
läheb, on põllumajandus. Seal või-
vad peale kahjurite ja haiguste saaki 
kahjustada ka halvad ilmastikuolud, 
mis ei võimalda õigel ajal saaki koris-
tada. Ühtlasi ei pruugi põllumajan-
dusseadmed olla nii tõhusad, et kõik 
saadused viimseni kokku koristada. 

Paraku visatakse osa ära ka viljade 
ebastandardse kuju või suuruse tõttu, 
iseäranis toimitakse nii kõrgema ela-
tustasemega riikides. Tegelikult need 
omadused toidu kvaliteeti otseselt ei 
mõjuta. 

Järgmised tarneahela lülid on seo-
tud laohoonete, toiduainetööstuse, 
transpordi, kaubanduse ja toitlustu-
sega. Teekond põllult lattu ja sealt 
tarbijani on enamasti niivõrd pikk, 
et isegi heade säilitusvõimaluste kor-
ral algavad toiduainetel loomulikud 
lagunemisprotsessid. Kehvema ela-
tustasemega riikides, kus raiskami-
ne on toiduahela esimeses osas kõige 
valdavam, tulenevad probleemid ka 
vähearenenud infrastruktuurist ja 
toidukäitlemise puudulikest teadmis-
test [4]. 

Niisiis, toitu läheb raisku juba 
enne seda, kui tooted müüki jõuavad. 
Sellist toidukadu saaks vähendada, 
kui tarneahel oleks lühem, st eelista-
da tuleks kohalikku ja hooajalist toitu, 
osta kaupa otse talunikult. 

Praeguste põhjalikemate, kuid 
samas esialgsete uurimistulemuste 
järgi on viimane lüli ehk inimeste toi-
dulaud iseäranis suur toidujäätmete 
tekitaja: Euroopa Liidu maades hõl-
mab kodudes raisatud toit tervelt 53% 
kõikidest toidujäätmetest [12].

Toidukadu poodides ja toitlustus-
asutustes. Uuring kinnitab, et euro-
liidu maades jääb kahetsusväär-
selt palju toitu poodides müümata. 
Enamasti visatakse see prügikasti, 
vähemal määral annetatakse looma-
söödaks ning viimasest ligi kümme 
korda vähem läheb toidupankadesse 
[12]. Eestiski võime näha, et super-
marketite prügikastides on väga palju 
tegelikult kõlblikku toitu. 

Viimase kolme aasta jooksul on 
meil hulk noori ühinenud nn prü-
gisukeldujate liikumisega (ingl 
dumpster diving), nii mõnelgi on 
see lausa elustiil. Näiteks Tartus on 
aktiivseid prügisukeldujaid paarküm-
mend, huvilisi aga mitu korda roh-
kem. Tavainimesele seostub prügi-
kastidest toidu hankimine enamasti 
ebahügieenilise tegevuse ja vaesuse-
ga. Ent olles näinud, mis on peidus 
prügikasti kaane all, mõistab küllap 
enamik, et kaup on veel täiesti tarvi-
tatav. Nõnda hoomatakse selgemalt 
ka toiduraiskamise probleemi ulatust.

Prügisukeldujad leiavad poodide 
prügikastidest kõikvõimalikke too-
teid: puu- ja juurvilju, leiba ja pit-
sat, torte, pähkleid, lihatooteid jne. 
Ent kõik poed ei hoia oma kaste 
lahti. Leidub väga suuri kauplusi, mis 
lukustavad prügikaste või viskavad 
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Umbes kolmetunnine järelkorje kartulipõllul andis ühele inimesele suisa talvevaru 
jagu kartuleid. Toidu raiskamine saab paraku alguse juba põllult
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kraami otse prügipressi. 
Eesti poodide toiduraiskamise 

kohta tehtud uuring tugineb väga väi-
kese valimiga andmetele: 783 toidu-
kaubandusettevõttest vastas ankeet-
küsitlusele viis protsenti ning detail-
analüüs tehti üheteistkümnes kaup-
luses ainult ühe nädala jooksul [8]. 
Ent prügisukeldujate kogemuste põh-
jal teame, et jäätmete teke võib eri 
päevadel ja nädalatel suuresti erineda: 
mõni päev jääb üle paar kasti toma-
teid, teinekord aga tohutu kogus vii-
namarju ja muud kraami. Nähes toi-
duhulka isegi väikeste poodide prügi-
kastides, on ilmne, et tegu on märksa 
ulatuslikuma probleemiga, kui tava-
inimene suudab ette kujutada. Poode 
on palju, peale nende tanklad, resto-
ranid ja muud toitlustusasutused.

Näiteks Eesti restoranides visatak-
se keskmiselt veerand klientide telli-
tud einetest ära [9]. Sellist toidukadu 
on võimalik tunduvalt vähendada, kui 
portsjonid planeeritaks oskusliku-

malt. Juba valmis tehtud toidu kadu 
saaks vähendada, kui ülejääva toidu 
hinda aegsasti langetada või kinkida 
abivajajatele.

Eriti kurvaks teeb olukord kooli-
sööklates, kus aastane toidukadu on 
1900  tonni [9]. Samas leidub Eestis 
lapsi, kes on sunnitud õhtul tühja 
kõhuga uinuma: 15,9% meie lastest 
elab suhtelises vaesuses, ning 3,2% 
paraku absoluutses vaesuses [13].

Vajame tähelepanelikkust ja koos-
tööd. Ilmselt on toidujaotussüstee-
mide loomine ja haldamine olnud 
supermarketitele senini majandus-
likult kahjulik. Oletatakse, et toidu 
tasuta jagamine võib vähendada 
klientide hulka, kes muidu ostaksid 
täishinnaga tooteid, ühtlasi nõuab 
toidu annetamine lisatööd. Samas, 
arvutuste järgi võib toidupäästmis-
strateegia aidata poodidel kasumliku-
malt tegutseda [1].

Seni ainus toimiv süsteem, mis 

aitab poodidel tooteid õigel ajal tarbi-
jale müüa, on alandada nende hinda. 
See on väga hästi meelitanud inimesi 
ostma peagi müügitähtaega ületavaid 
kaupu. Näiteks Tesco hüpermarketi-
tes Slovakkias on peaaegu pooled toi-
duained 16‒70% alla hinnatud. Sama 
suuretevõte on Ühendkuningriigis 
viimase aastaga vähendanud oma toi-
dujäätmeid 17% ning kutsub super-
marketeid üles koguma ja avaldama 
statistikat oma toidujäätmete kohta. 
Tuleb loota, et ka meie ettevõtjad 
hakkaksid kasutama sama ulatuslikke 
mooduseid, et vähendada toidukadu.

Toidu raiskamine poodides, toit-
lustusasutustes ja kodudes leiaks 
lahenduse koostöö kaudu. Näteks 
Ühendkuningriigis on loodud mobii-
lirakendused Olio ja Too Good to Go, 
mille abil saab toiduülejääkidest anda 
teada neile, kes neid vajaksid ja tar-
biksid. Sealne heategevusorganisat-
sioon FoodCycle korraldab igal näda-
lal päästetud toidust valmistatud söö-
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Tuntud laulumehe Silver Sepa sõnad kajastavad praegust priiskavat olukorda väga tabavalt: „Eelmine sajand kõik kartulikoo-
red söödi ära tänaste päevade eest“. Fotol on vaade Tartu toiduhoovi varudele: sellega saaks ära toita terve küla!
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maaegu kogu Suurbritannias; toit on 
tasuta ning sööma on oodatud kõik. 

Ka Eestis on hakanud levima 
samalaadsed algatused. Toidupank on 
aidanud poodides üle jääva toidu viia 
vähekindlustatud inimestele. Nula 
inkubaatori abil hakkab tuult tiiba-
desse saama mobiilirakendus Pala, 
mis soovib ühendada toidujäätme-
te tekitajad ja tarbijad. Foodsharing 
Tartu ja Tallinna Facebooki-lehe 
kaudu saab aga kodumajapidamis-
tes seisma jäänud toitu pakkuda teis-
tele selle lehega liitunud inimestele. 
Ülejäävat sööki jagatakse käest kätte, 
nii paraneb ka meie ühiskonna sot-
siaalne sidusus. Tartus juba neli aas-
tat tegutsevasse väiksesse toiduhoovi 
jõuab toitu nii hulgilaost, kohalikelt 
toidutootjatelt, poodide prügikasti-
dest kui ka kogukonnaliikmete kappi-
dest, aedadest ja põldudelt. 

Hea näide on ka Ühendkuningriigis 
levinud kogukonnakülmikud, kuhu 
saab viia kodus üle jääva toidu ja 
sealt seda ka kaasa võtta. Ent neis-
se tuuakse toiduülejääke ka poodi-
dest ja turgudelt.  Selliseid külmkappe 
võiks olla Eestiski nii linnaosades kui 
ka korteriühistute juures; just sellise 
lahenduse plaanib luua Foodsharing 
Eesti. 

Toidutarneahelas äraviskamisele 
määratud toidu sööjaid jagub, kuid 
peamine mure on ettevõtted, kes 
praegu pigem viskavad toidu ära, kui 
seda annetavad: 66% Eesti kauplus-
test ei anneta toitu [8]. Põhjus pei-
tub ilmselt suuresti kartuses kaotada 

kliente, hirmus seadust rikkuda, lais-
kuses või suutmatuses näha, et sel-
line teguviis oleks neile kokkuvõttes 
kasulikum.

Peale eeltoodud kodanikualgatus-
te saaks probleemi leevendada sea-
dusemuudatustega. Meie praegu-
sed õigusaktid pigem toetavad toidu 
raiskamist, kuna karistada saab siis, 
kui müügikõlbmatu toit jõuab vaja-
ja kätte, mitte siis, kui veel kõlblikku 
toitu ära visatakse. Poliitika kujun-
damisel aitaks meid kõige paremini 
väärtushinnangute muutus: inimeste 
heaolu, ressursside õigeaegne ja mak-
simaalne kasutus peaks olema täht-
sam kui majanduslik kasu.

Millised on tulevikuväljavaated? 
Euroopa Parlamendi jätkusuut-
liku arengu 2030.  aasta eesmärki-
de vaheetapp on vähendada aastaks 
2025 toidu raiskamist 30% võrreldes 
2014.  aasta tasemega [2]. Selles val-
guses on lootust, et ka Eesti hakkab 
üha jõulisemalt probleemiga tegele-
ma. Probleemi lahendamiseks vajame 
mõistagi märksa põhjalikumat üle-
vaadet selle olemusest.

Selleks et süsteemi muuta, tuleb 
kõigepealt selgitada välja valupunktid. 
Kahjuks ei ole Eestis tehtud ulatus-
liku valimiga uuringut, mis hõlmaks 
kõiki toidutarneahela lülisid. Ainus 
ülevaade toiduraiskamise kohta päri-
neb kahest keskkonnaministeeriumi 
tellitud ning SEI Tallinna koostatud 
raportist [8, 9]. Nende põhjal teki-
tatakse 70% toidujäätmetest Eestis 

kodudes. See viitab selgelt, et üksik-
isikud saaksid probleemi lahendami-
sele märkimisväärselt kaasa aidata, 
tarbides säästlikumalt. 

Tegelikkusele vastav ülevaade on 
ühtlasi tähtis, edendamaks säästvat 
arengut, sest ilma tõepäraste andme-
teta ei saa me täiel määral täita ÜRO 
kestliku arengu sihte: 12. eesmärk on 
seotud säästva tootmise ja tarbimi-
se ning jäätmetekke vähendamise-
ga. Seega on suur vajadus statistika 
järele, mis annaks ülevaate toidurais-
kamise kohta kõikides ahela lülides: 
alates toidutaimede ja loomade kas-
vatamisest kuni toodete jõudmiseni 
tarbija kätte. 

Eestis on peale kodanikualgatuste 
siiski mõningaid samme astunud ka 
riigiasutused. Näiteks veterinaar- ja 
toiduamet on tänavu suvel koosta-
nud heategevusasutustele ja -organi-
satsioonidele juhendi, kuidas tõhu-
samalt tegelda toiduannetusega [14]. 
Põhiliselt on nende suunised kesken-
dunud sügavkülmutamisele. Samuti 
on osa supermarketeid hakanud 
mõnda toiduartiklit müügitähtaja 
lähenedes müüma soodushinnaga. 

Igal juhul on vaja töötada välja 
paremad strateegiad, et lahendada 
toiduraiskamise probleem ja vähen-
dada toiduvaesust. Eestis on ligipääs 
toiduabile äärmiselt piiratud, kuigi 
toidu üleküllus on ilmselge. Näiteks 
Tartus valmistab Tartu Pauluse kiri-
ku supiköök abivajajatele sooja sööki 
kauplustelt annetusena saadud toi-
dust; tegu on ainsa korrapäraselt ja 
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Päästetud toiduga saab korraldada hõrgutavaid kogukondlikke söömaaegu, ja kui mõnel sellisel üritusel toitu üle jääb, saab 
vabatahtlike abiga kõik kiiresti teistelegi soovijatele toimetada 
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ametlikult tegutseva sedalaadi köögiga 
Tartus. Sooja sööki pakutakse paraku 
ainult kuuel päeval nädalas, ning kui 
abivajaja ei ole ennast ametlikult vae-
seks vormistanud, saab ta supiköögist 
süüa ainult seitse korda kuus. 

Ka kohalikud omavalitsused võik-
sid märksa aktiivsemalt probleemi-
ga tegeleda, aidates kaasa hooajalise 
ja kohaliku toidu tarbimisele, näiteks 
soodustades aiamaade pidamist, talu-
turgude teket jmt. 

Toitu raisata ei ole mõistlik. Toidu 
raiskamist ei saa kuidagi õigustada, 
kuna see toob kahju kõigile osalistele: 
igale toidusüsteemi lülile saab osaks 
kahju, sest toorme eest on makstud. 

Tihti arvatakse, et tegu on rikas-
te lääneriikide ja USA probleemiga 
ning et eestlaste kaine talupojamõis-
tus ajendab meid tarbima mõistlikult. 
Ometi see ei ole nii. Ka meie toidu-
laual valitseb aasta ringi suvehooaeg 
ja poodides on kaubavalik külluslik. 
Nõnda on enamikus kodudes külmi-
kutes toitu rikkalikult ja poes käiak-
se ka siis, kui varem ostetud kaup ei 
ole veel ära tarvitatud. Igaüks elab kui 
kuningas ning liigne söömine ja toidu 
raiskamine on reaalsus, kuigi selle 
kõrval näeme tohutut toiduvaesust. 

Oleme unustanud ajad, mil toidu-
nappus oli tavaline ja talveks oli ots-

tarbekas teha hoidiseid. Näib, et prae-
gusel ajal on kõige keskkonnasäästli-
kumad eelkõige vaesed inimesed, kes 
valivad, mida tarbivad, ning enamas-
ti midagi ei raiska. Ehk oleks ka jõu-
kamatel inimestel ja ettevõtetel aeg 
hakata keskkonnahoidlikumaks ning 
vähendada oma ökoloogilist jalajälge, 
raisates toitu vähem. 
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Margus Menert (1985) on Exeteri ülikoo-
li toidujulgeoleku ja jätkusuutliku põl-
lumajanduse magistrant ning tegeleb 
Eestis ja Ühendkuningriigis mitme orga-
nisatsiooni ja liikumise kaudu toidusüs-
teemi probleemidega.

Kaia Solnik (1996) on Tartu ülikooli bio-
loogiaüliõpilane, Tartu üliõpilaste loo-
duskaitseringi juhatuse liige, Fridays For 
Future Eesti, Eesti rohelise liikumise ja 
algatuse „Elav Tartu“ vabatahtlik. 

Maailma muutmine
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Tartu Maheaed võimaldab linlastel endale ise toitu kasvatada. Ühispõllul kasvav 
saak jagatakse ära, ilma et tekiks toidujäätmeid. Fotol on maheaia kõrvitsasaagi 
keskel üks kirjutise autor Margus Menert 

Mis on 
prügisukeldumine?
Prügisukeldumine (ingl dumpster 
diving) on viimasel ajal üha enam 
populaarsust kogunud liikumine, 
kus eelkõige poodide prügikasti-
dest hangitakse veel söögikõlb-
likku toitu. Varem eluheidikute 
pärusmaaks olnud tegevust pea-
vad nüüd otstarbekaks ka noo-
red, kes aktiivselt käivad toitu 
päästmas ja seda kogukonnas 
jagavad. Peale toidu leidub prü-
gikastides muudki poodides seis-
ma jäänud kaupa, näiteks kodu-
keemiatooted, riided, mööbel ja 
muu eluks vajalik. 
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Ökoloogilise jalajälje kontseptsiooni on rakendatud väga 
pikka aega. Võrdlemisi harva kasutatakse mõnda teadus-
likku mudelit nii kaua. See on kinnistunud igapäevaellu kui 
mõne toote või tegevuse iseenesestmõistetav keskkonna-
mõju mõõt. 
Mihkel Kangur

Üha sagedasem kriitika aga 
osutab sellele, et ilmselt on 
sedalaadi käsitusviis ajale 

jalgu jäänud. Me vajame tunduvalt 
paremaid mõõdikuid, millega kirjel-
dada inimkonna keskkonnasuhet.

Ökoloogilise jalajälje kontseptsioo-
ni esitasid 1990. aastal Briti Columbia 
ülikooli teadlased Mathis Wackernagel 
ja William Rees. Idee poolest on tegu 
lihtsa mudeliga, mis võimaldab kir-
jeldada, kuidas isik, kogukond, riik ja 
Maa inimkond tarbib loodusressursse. 

Seda käsitletakse viies kategoorias: 

kaubad, teenused, eluase, toit ja süsi-
nik. Näiteks süsiniku arvestus kajas-
tab, kui suur peab olema metsaga 
kaetud ala, et ära siduda atmosfääri 
paisatud süsinik, õigupoolest on tegu 
süsiniku jalajäljega. 

Samalaadset käsitusviisi on raken-
datud ka mõnede toodete korral, näi-
teks on arvutatud ehitusmaterjalide 
või tarbekaupade ökoloogiline jalajälg. 
Mõningal määral sarnaneb see toote 
elukaare analüüsiga (ingl life cycle 
analysis), kus võetakse arvesse loo-
dusest saadud ressursid, nende hanki-
misega seotud keskkonnamõjud ning 
lõpuks tekkivate jäätmete käitlus. 

Üldistatult võib öelda, et ökoloo-
gilise jalajälje arvutus sarnaneb pan-
gakonto väljavõttega, kus on loendina 
esitatud viimase kuu tehingud, mis 
on teisendatud universaalsele ühiku-
le rahale. Ökoloogilise jalajälje puhul 
on teisenduse aluseks pindalaühikud: 
globaalsed hektarid (gha).

Kõnealune mudel keskendub 
peamiselt eluslooduse hüvedele, 
kuna just nende kättesaadavus pii-
rab majandustegevust kõige enam. 
Mudeli loojad leiavad, et kuigi fos-
siilkütuste hulk maa sees on piiratud, 
määrab nende kasutust kõige enam 
eluslooduse võime siduda nende 
põletamisest tekkivat süsihappegaasi.

Jälg paisub aina suuremaks. 
Hinnanguliselt on maa elanik-
konna ökoloogiline jalajälg alates 
1961.  aastast suurenenud üha jõud-
samalt, umbes kaks protsenti aas-
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Maailma muutmine

Eesti ökoloogiline jalajälg inimese kohta on ülimalt suur: 7,1 gha. Oleme selle poolest maailmas suisa 11. kohal. Suuresti tule-
neb see siinsest energiamajandusest ja tööstusest üldisemalt: meil tekib võrdlemisi palju süsinikuheitmeid

Kas ökoloogilise jalajälje mudel 
tuleks ajakohasema vastu välja vahetada?
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Maailma muutmine

tas. 1961.  aastal oli see jalajälg seit-
se miljardit globaalset hektarit ning 
2014.  aastaks suurenenud 20,6  mil-
jardi hektarini. Samasuguses tem-
pos on suurenenud ka inimkond ja 
arenenud majandus, tööstustoodang 
on kasvanud aga veelgi kiiremini. 
Seetõttu võib öelda, et ökoloogilise 
jalajälje kasv on olnud isegi tagasi-
hoidlik. Oma osa on siin ilmselt aina 
tõhusamaks muutunud tootmisel. 

Kõige kiiremini on selles mude-
lis suurenenud süsiniku osakaal. See 
ei ole üllatav. Alates 1992.  aastast, 
kui sõlmiti kliimamuutuste tõrju-
mise raamkonventsioon, on fossiil-
kütuseid põletatud üha intensiivse-
malt. Kokkuleppe sõlmimisest prae-
guse ajani on ära kasutatud rohkem 
fossiilkütuseid kui kogu varasema 
inimkonna ajaloo vältel [6].

Ökoloogilise jalajälje mudelil 
põhineb ka Maa ülekasutuse päeva 
kontseptsioon. See näitab, millisel 
päeval aastas saavad Maal terviku-
na või konkreetsel riigil ära tarvita-
tud selle territooriumi ökosüsteemi-
de loodud hüved. 

Nagu arvata võib, saabub ületarbi-
mise päev üha varem. Tänavu jõudis 
see kätte juba 29. juulil. Alates sellest 
kuupäevast elame võlgu ehk tarbime 
ökosüsteemide hüvesid, mis on tek-
kinud minevikus või mille tõttu jääb 
hüvesid vähemaks tulevikus. Eesti on 
selle näitaja poolest esikümnes: meie 
looduse hüvede ülekasutamise päev 
saabus sel aastal juba 26. märtsil, vaid 

vähestel riikidel jääb see veelgi vara-
semale ajale. 

Ökoloogilise jalajälje mudeli puhul 
taandatakse tarbitud hüved ühele näi-
tajale, globaalsetele hektaritele, mis 
võimaldab riike omavahel võrrelda. 
Eesti ülimalt suur jalajälg on seo-
tud siinse energiamajandusega. Meie 
elektritootmine on üks maailma saas-
tavaim ning võrreldes Euroopa teiste 
riikidega tekib ka tootmises üldise-
malt süsinikuheitmeid rohkem: just 
selle tõttu on meie jalajälg Maa pinnal 
nii palju teistest suurem. 

Kuna oleme majanduslikult hästi 
arenenud, ei hõlma suur osa meie 
jalajäljest arenenud riike. Igaüks võib 
vaadata, kus riigis on õmmeldud 
tema riided või toodetud koduelekt-
roonika, auto jne. Neisse riikidesse 
oleme eksportinud ka oma jalajäl-
je. Niisiis, kui järgmisel korral keegi 
väidab, et meie ökoloogiline jalajälg 
on muu maailmaga võrreldes ülimalt 
väike, paluge tal vaadata, kust pärineb 
tema särk, ja mõelgu, millise jälje on 
ta sellega jätnud tolle riigi loodusele.

Eesti ökoloogiline jalajälg on 
7,1  gha inimese kohta (2016.  a seis); 
selle näitaja poolest oleme maailmas 
11.  kohal. Maailma riikide võrdluses 
on suurim jalajälg, 14,4 gha, väike-
sel Kataril. Euroopa väikeriikidest on 
tal kannul Luksemburg: 12,9 gha ini-
mese kohta. Suurimatest riikidest on 
meist eespool Ameerika Ühendriigid 
(8,1  gha), Kanada (7,7  gha) ja 
Mongoolia (7,7 gha). 

Nagu näha, ei leia me endast ees-
pool Hiinat ega Indiat. Sageli viidatak-
se neile kui riikidele, kus kasutatakse 
suurimat hulka keskkonnaressursse. 
Hiina ja India ökoloogiline jalajälg on 
inimese kohta väike suure rahvaarvu 
tõttu, vastavalt kõigest 3,6 ja 1,2 gha.

Kui on soov arvutada välja oma isik-
lik ökoloogiline jalajälg, tuleb otsida 
internetist vastav kalkulaator, neid on 
veebis mitu. Põhjalikuma ülevaate öko-
loogilise jalajälje olemuse kohta leiab 
näiteks veebilehelt www.footprint-
network.org. Ka siinne artikkel põhi-
neb paljuski just sealt saadud teabel.

Hea ja lihtne, aga suurte puudus-
tega. Parafraseerides briti statistikut 
Georg Boxi, on ökoloogilise jalajälje 
mudel vale nagu kõik muudki mudelid. 
Ometi aitab see selgitada mõningaid 
protsesse ja võrrelda omavahel riike. 

Nagu iga statistiline mudel lähtub 
kõnealune kontseptsioon paljudest 
eeldustest ning tulemus oleneb väga 
otseselt sisestatavast andmestikust ja 
selle kvaliteedist. Sestap on seda käsi-
tusviisi ühtelugu kritiseeritud. 

Ilmselt on ligi kolmkümmend 
aastat vastu pidanud kontseptsioon 
hakanud ajale jalgu jääma. Esialgu 
oli kahtlemata tegu väga uuendusliku 
käsitusviisiga, mis aitas selgelt juhti-
da tähelepanu inimkonna raiskavale 
looduskasutusele. Üks praeguse krii-
tika olulisim tahk on asjaolu, et ühe 
või kahe arvuna väljendatud näitaja 
põhjal ei ole õige otsuseid langetada. 

Poliitiliste otsuste lähtekontsept-
sioonid soovitakse luua siiski võima-
likult lihtsad, aga mitte liiga lihtsad. 
Kõnealuse mudeli järgi on ökoloo-
gilist jalajälge hea ja lihtne arvuta-
da, kuid see ei näita piisavalt täpselt, 
millises valdkonnas looduse hüvesid 
enim üle tarbitakse. Seetõttu ei selgu, 
millised poliitikad oleksid kõige tõhu-
samad, vähendamaks ületarbimist.

Samuti peetakse mudelit liiga ini-
meste vajaduste keskseks. Mudel 
võtab arvesse vaid Maa need piirkon-
nad, mis pakuvad küllaltki hästi ini-
mestele vajalikke hüvesid. Maismaa- 
ja ookeanialad, mis sellele kriteeriu-
mile ei vasta, jäävad arvestusest välja 
ja sealne elurikkuse häving või mul-
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dade kahjustamine ei määra kuidagi 
mudeli tulemusi. See mudel ei arvesta 
ka teiste liikide vajadusi [5]. 

Näiteks toidu tootmise puhul 
käsitletakse kahte liiki põlluma-
jandusmaad: rohu- ja põllumaad. 
Ökoloogilise jalajälje arvestuses 
on vaatluse all ainult nende alade 
pindala. See mudel ei võta arvesse, 
kas ja millisel määral alluvad mul-
lad seal erosioonile, kas alasid ohus-
tavad liigne karjatamine või veeka-
sutus, toitainete ärakanne ja muud 
looduslikke süsteeme häirivad tegu-
rid. Indoneesial on mudeli järgi üks 
väikseim ökoloogiline jalajälg, ainult 
1,7  gha inimese kohta. Samas hävi-
vad elurikkad troopilised vihmamet-
sad just selles riigis kõige kiiremini.

Ökoloogilise jalajälje mudel ei võta 
arvesse kõiki olulisi komponente, sh 
keemilist reostust. Näiteks kui kaks 
samalaadi tehast rajatakse eri kesk-
konnahoiunõuetega omavalitsustes-
se, siis on rangemate nõuete järgi 
tegutseva tehase ökoloogiline jalajälg 
suurem, kuna neil kulub rohkem res-
sursse, et rajada tahma- ja veefiltrid 
ning neid käidelda [4].

See on ilmekas näide, miks tuleks 
ökoloogilise jalajälje kontseptsioonist 
loobuda. 

Vajame mitmekesisemat mudelit. 
Nüüdisaja andmeküllases ühiskonnas 
on märksa enam teavet Maa keskkon-
naseisundi kohta, seda mõõdetakse 
palju mitmekülgsemalt, tihedamalt ja 
täpsemalt kui 1980. ja 1990.  aasta-
te alguses. Samuti vajavad otsustajad 
tunduvalt keerukamaid vastuseid kui 
pelgalt üks arv, isegi kui see on saa-
dud kaheksa komakoha täpsusega. 

Nõnda on juba tarvitusele võetud 
uued moodused, näiteks lähtutakse 
Maa taluvuspiiridest [3] ja looduse 
indeksist (Nature index) [2]. Ka need 
mudelid ei võimalda täiuslikult väljen-
dada inimese mõju loodusele, kuid on 
märksa mitmekesisemad. Ökoloogilise 
jalajälje mudelit kritiseeritakse ka see-
tõttu, et see ei esita arvutuste veapiire, 
ning ei saa päris täpselt aru, millisel 
viisil leitakse mõningad mudeli sisend-
väärtused [1].

Hoolimata kriitikast saab ökoloo-

gilise jalajälje kontseptsiooni raken-
dada sel eesmärgil, miks ta omal ajal 
loodi, tuleb vaid meeles pidada tar-
vituse piiranguid. Õppetöös on see 
endiselt hea alus, kirjeldamaks õpilas-
tele meie üldist looduskasutust. Ent 
kuna termin on nii laialdaselt käibel, 
tuleb selgitada ka selle olemust. 

Siinse kirjatöö autor on tänulik, 
kui antakse teada sellisest ökoloogi-
lise jalajälje mudelist, kus on võetud 
arvesse tegevusi, mis aitavad ökoloo-
gilist mitmekesisust taastada või üldi-
selt keskkonnakaitset edendada, aga 
ka seda, mis otstarbel looduse hüve-
sid kasutatakse.
1.  Galli, Alessandro et al 2016. Questioning 

the Ecological Footprint. ‒ Ecological 
Indicators 69: 224‒232.

2. Pedersen, Bård; Nybø, Signe; Skarpaas, 
Olav 2013. Ecological framework for the 
Nature Index. A more rigorous approach to 
the determination of reference values and 

selection of indicators. NINA Minireport 
442. Trondheim.

3. Rockström, Johan et al 2009a. Planetary 
boundaries: exploring the safe opera-
ting space for humanity. ‒ Ecology and 
Society 14 (2): 32. www.ecologyandsociety.
org/vol14/iss2/art32.

4. Scotti, Marco; Bondavalli, Cristina; Bodini, 
Antonio 2009. Ecological Footprint 
as a tool for local sustainability: The 
Municipality of Piacenza (Italy) as a case 
study. ‒ Environmental Impact Assessment 
Review 29: 39‒50.

5. Venetoulis, Jason; Talberth, John 2008. 
Refining the Ecological Footprint. ‒ 
Environment, Development and Sustai-
nability: A Multidisciplinary Approach to 
the Theory and Practice of Sustainable 
Development 10 (4): 441–469.

6. Wallace-Wells, David 2019. The 
Uninhabitable Earth. Life after Warming. 
Crown/Archetype.

Mihkel Kangur (1975) on ökoloog, 
Tallinna ülikooli loodus- ja tervise-
teaduste instituudi vanemteadur ning 
jätkusuutliku arengu dotsent.
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Juba aastakümneid on inimene oma koduplaneedi loodusvarasid kasutanud kii-
remalt, kui neid juurde tekib. Meie jälg domineerib jõuliselt. Selle ulatust on püü-
tud kirjeldada erisuguste näitajate kaudu: ökoloogiline jalajälg, looduse indeks, 
Maa taluvuspiirid jne 
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Märgalad

San Franciscost linnulennult 60 km kaugusel kirdes laiub 
umbes Saaremaa-suurune Sacramento ja San Joaquini jõe 
delta. Üle saja aasta on miljonid piirkonna inimesed sellest 
tulu lõiganud, muutes looduslikku olukorda endale kasuli-
kumaks. Nüüdseks on ilmnenud aga palju ohumärke. 

Kuno Kasak

Sacramento ja San Joaquini jõe 
deltas asuvad ühed Ameerika 
Ühendriikide kõige viljakamad 

põllumaad, jõgedest ammutatakse 
magevett suuremale osale (ca 25 mln) 
California osariigi elanikele ning aas-

tas lendub neilt põllumaadelt atmo-
sfääri 1,5‒2 miljonit kuupmeetrit 
süsinikdioksiidi, mis on võrreldav ligi 
300 000 sõiduki süsihappegaasiheite-
ga aastas. Delta on üks California olu-
lisim piirkond, ent selle habras tasa-
kaal ripub juuksekarva otsas.

Jõe deltas hakati märgalasid kui-

vendama umbes 150 aastat tagasi, kui 
lõppes California kullapalaviku tipp-
aeg. Tammide rajamine piki harujõ-
gesid andis võimaluse kaitsta põllu-
maid üleujutuste eest ning kuiven-
duskraavid juhtisid viljakalt pinnalt 
ära liigse vee. Algas intensiivne põllu-
majandus; järgmise sajandiga kuiven-
dati suurem osa deltast. 

Ent orgaanikarikaste muldade kui-
venduse tõttu hakkasid mullad inten-
siivselt mineraliseeruma ning aasta-
tuhande jooksul kogunenud süsinik 
süsinikdioksiidina atmosfääri lendu-
ma. Tegu on kõige olulisema inim-
tegevuse käigus õhku paisatava kas-
vuhoonegaasiga, mille tagajärjel klii-
ma soojeneb. 

Tasub tähelepanu pöörata tõsias-
jale, et tööstusrevolutsiooni järel on 
süsinikdioksiidi sisaldus Maa atmo-
sfääris suurenenud ülikiires tem-
pos. Tänavu maikuus püstitas see 
uue rekordi, ületades 415 ppm (parts 
per million – osakest miljoni kohta). 
Viimati oli see näit atmosfääris nii 
suur üle kolme miljoni aasta tagasi. 

◊ 1. Tavapärane vaatepilt Sacramento ja San Joaquini jõe deltas, kus karjamaade ja põllumaade kõrval on näha jõgedel liiku-
vaid suuri kaubalaevu. Eripära on aga see, et need laevad asuvad mitu meetrit kõrgemal kui taamal olevad veised

Märgalade 
taastamine aitab vaos 
hoida kliimamuutusi
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Praegu suureneb süsinikdioksii-
di hulk niivõrd kiiresti, et rekordeid 
purustatakse igal aastal. 

Globaalses skaalas on maakasu-
tuse muutused, iseäranis märgalade 
kuivendamine ja kasutuselevõtt põl-
lumaana, üks suurim süsinikdioksii-
di allikas. Sama kehtib ka Sacramento 
ja San Joaquini jõe delta kuivendatud 
märgalade kohta, kus intensiivne põl-
lumajandus on põhjustanud orgaani-
karikaste muldade mineraliseerumise 
ning üsna suure süsinikdioksiidiheite 
atmosfääri. 

Maakasutusmuutuste ja sellega 
kaasnenud protsesside tõttu on delta 
maapind ligi 150-aastase ajaloo jook-
sul vajunud mitu meetrit alla mere-
pinna. Nõnda ei toimi kuivendus-
süsteemid juba ammu tavapäraselt, 
vaid kogu põhjaveega deltaalale jõu-
dev vesi on vaja pumbata tagasi jõkke. 
Selleks on rajatud võimsad pumplad, 
mis lakkamatult töötavad (◊ 2).

Delta habras tulevik. Praegusajal 
ümbritseb Sacramento ja San Joaquini 
jõe delta põllumaid üle 1500  kilo-
meetri tamme. Sellel alal leidub kohti, 
mis on juba ligi üheksa meetrit all-
pool merepinda (◊ 3).

Mida sügavamale vajub orgaani-
karikka pinnase mineraliseerumise 
tõttu maapind, seda tugevamat survet 
avaldab vesi tammile. Seetõttu on üha 
tõenäolisem, et vesiehitised purune-
vad. Ka tammid ise on osalt ebasta-
biilsed, sest need on rajatud orgaani-
karikkale mullale. Nõnda on aja jook-
sul korduvalt juhtunud, et mõni neist 
puruneb ning tuleb taas üles ehitada. 

Mõnel korral on purustused olnud 
sedavõrd ulatuslikud, et ei ole pee-
tud majanduslikult mõttekaks tamme 
taastada ja vett välja pumbata. Nen-
del aladel laiuvad nüüd ulatuslikud 
madalad järved, suurima pindala ula-
tub ligi 15 ruutkilomeetrini. 

Järvedest ei lendu küll nii palju süsi-
nikdioksiidi ega naerugaasi, kuid nad 
on suured metaaniallikad. Ent metaan 
on 30 korda mõjusam kasvuhoone-
gaas kui süsinikdioksiid. Pealegi on 
nende järvede elustik väga kesine. 

Peale veesurve ohustavad tamme 
maavärinad. California asub Põhja-

Ameerika ja Vaikse ookeani laama 
nihkealal, kus maapinna liikumine 
ja seismiline tegevus on tavapära-
ne. Juhul kui piirkonda peaks taba-
ma tugevam maavärin, näiteks selli-
ne, mis 1906.  aastal hävitas peaaegu 
kogu San Francisco, oleksid tagajär-
jed katastroofilised. Maavärina tõttu 
purunenud tammide tagant valla pää-
senud vesi on võimeline üle ujutama 
sadu ruutkilomeetreid põllumaid, kuid 
ohtu satub ka California veevarus-
tus. Nimelt saab üle poole California 
elanikkonnast, s.o umbes 25  miljo-
nit inimest, magevee Sacramento ja 
San Joaquini jõe deltaalalt. Ulatusliku 
üleujutuse korral hakkaks ookeanist 

sisse tungima soolane vesi, muutes vee 
kõlbmatuks nii joogiks kui ka põllu-
majanduse tarbeks. 

Märgalad aitavad hoida stabiilsust 
ja siduda süsinikku. On mõistetud, 
et Sacramento ja San Joaquini jõe 
delta seisund ei ole jätkusuutlik ning 
et üks päästerõngaid on siin märg-
alade taastamine. Märgalad hakkak-
sid taas atmosfäärist süsinikku sidu-
ma ning turbakihti kasvatama. 

Seega aitavad märgalad lahenda-
da maakasutuse, kliimamuutuste ja 
veega seotud probleeme, mistõttu on 
seatud siht rajada uus, looduslikum 
delta. Maisi ja hariliku lutserni ase-
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mel kasvaksid seal märgalataimed, 
mis seovad atmosfäärist süsinikku ja 
aitavad taastada seda, mis on kuiven-
duse tõttu hävinud. 

Nõnda tehaksegi katseid taasta-
da ulatuslikult märgalasid. Eesmärk 
on põhjalikumalt uurida nende mõju 
ökosüsteemile ja selgitada välja märg-
alakoosluse võime siduda süsinikku.

Esimesed sedalaadi uuringud tehti 
juba 1997.  aastal. Siis sooviti jälgi-
da, kuidas põllumaal taastatav märg-

ala mõjutab seal kasvavat taimestik-
ku ning kui tõhus võib olla süsini-
ku sidumine. Tollal taastati uuringu-
teks vaid kaks ligikaudu kolme hekta-
ri suurust märgala. Praeguseks ajaks 
katavad rajatud märgalad juba üle 
seitsme ruutkilomeetri suuruse ala 
Sacramento ja San Joaquini jõe del-
tast. 

Enne märgalade taastamise töid 
võis nendes piirkondades näha, kui-
das tuul keerutab õhku pinnaseosa-

kesi ning põllumehed laotavad põl-
lule väetisi ja taimekaitsevahendeid. 
Sellise maakasutuse käigus paiskus 
õhku arvestatav kogus süsihappegaa-
si. Nüüd on olukord märksa mit-
mekesisem: alal laiuvad ka ulatus-
likud märgalad, mille taimed seo-
vad õhust süsinikdioksiidi ning talle-
tavad süsinikku anaeroobses turba-
kihis. California osariigi plaanid on 
aga palju ambitsioonikamad: taasta-
tud märgalad võtavad enda alla üha 
suurema ala ning lähiaastatel peaksid 
nad hõlmama juba üle 120 km2. 

Kasvuhoonegaaside bilanss aitab 
selgitada märgalade tõhusust. 
Selleks et hinnata, milline on märg-
ala taastamise mõju biosfääris aset 
leidvale gaasivahetusele, on vaja uuri-
da, kui palju lendub kooslusest eri 
kasvuhoonegaase ning kui palju tai-
med neid seovad. California ülikooli 
biometeoroloogia töörühm on selle 
tarbeks rajanud kaheksa uurimisjaa-
ma; neis määratakse gaaside liikumist 
turbulentsete kovariatsioonide mee-
todiga. 

Kolm uurimisala paiknevad inten-
siivselt majandatavatel põllumaadel, 
kus mõõdetakse, kui palju süsinik-
dioksiidi lendub igal aastal atmosfää-
ri praeguse maakasutuse korral (kui-
vendatud põllumaa).  

Ülejäänud viis uurimisjaama paik-
nevad eri aegadel taastatud märga-
ladel, ka neis mõõdetakse süsiniku-
voogusid ja neid mõjutavaid näitajaid. 

Süsinikdioksiid liigub kahes suu-
nas: mulla ja taimede hingamise 
tõttu atmosfääri ning fotosünteesi 
kaudu taimekudedesse ja pinnasesse. 
Moodsad gaasianalüsaatorid regist-
reerivad õhus oleva veeauru, süsi-
nikdioksiidi ja metaani sisalduse 20 
korda sekundis (◊ 5). Nende andmete 
abil saavadki teadlased välja selgitada, 
kui palju süsinikdioksiidi ja metaani 
kooslus tervikuna atmosfääri paiskab 
ning kui palju seob. 

Mõõdetakse ka muid näitajaid, mis 
aitavad mõista, kuidas üks või teine 
tegur ökosüsteemi mõjutab ning kas 
saadud teabe põhjal on võimalik tule-
vikus rajada tõhusamaid kooslusi. 
Kogutud andmete alusel saab arvu-

◊ 3. Osa 1500 km pikkusest tammivõrgustikust, mis kaitseb delta põllumaid 
Sacramento ja San Joaquini jõe eest. Pilt kajastab seal tavapärast olukorda: põllu-
majandusmaad asuvad palju madalamal kui jõgi

◊ 4. Hariliku lutserni põllud (pildil) ja maisipõllud on üks põhiline maakasutustüüp 
Sacramento ja San Joaquini jõe deltaalal. Soodne kliima võimaldab taimi suvel 
niita peaaegu iga kolme nädala tagant. Taamal on näha piirkonna kõrgeim mägi 
Mount Diablot 
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tada ökosüsteemi aastase süsiniku-
bilansi ning teha kindlaks, kas see 
on negatiivne või positiivne: esime-
sel juhul süsteem tervikuna seob roh-
kem, teisel juhul aga eraldab rohkem 
süsinikku. Bilansi hindamisse on sisse 
võetud nii süsinikdioksiidi- kui ka 
metaanivood. 

Delta vanimal uuringualal on 
andmeid kogutud ligi kümme aas-
tat, kuid koos kõigi teiste uurimis-
jaamade andmetega on olemas and-
mestik üle 40 aasta kohta. Nõnda 
on bio meteoroloogia uurimisrüh-
mal väga pikk ja mahukas andmerida, 
mille põhjal on arendatud mudeleid 
ja avaldatud kümneid teadusartikleid. 
Saadud tulemuste järgi on edukalt 
rajatud uusi märgalasid ning antud 
soovitusi tulevaste projektide tarbeks. 

Mõõtmisandmete ja uuringu-
te põhjal on ilmnenud, et taastatud 
märg ala võime siduda süsinikku ole-
neb ennekõike selle ala vanusest, taim-
katte liigilisest koosseisust ja tihedu-
sest, samuti mulla ja vee keemilistest 
ja füüsikalistest omadustest. Näiteks 
on selgunud, et taastatud alal avaldab 
taimkatte levikule suuresti mõju eel-
nev maakasutus, ning see omakorda 
mõjutab süsiniku sidumise tõhusust. 

Aastal 2013 taastati intensiivselt 
majandatav maisipõld märg alaks, 
kus taimkatte levik oli üllatavalt 
kiire: hundinuiataimed katsid juba 
kahe aasta möödudes suurema osa ligi 
kolme ruutkilomeetri suurusest märg-
alast. Ent 2016.  aastal taastati endi-
ne karjamaa märgalaks, kus taimkatte 
katvus kaks aastat pärast taastamist oli 
märkimisväärselt väiksem: vaid pool 
kogu märgala pindalast. 

Mullakeemia analüüsid on näida-
nud, et maisikasvatuse ja intensiivse 
väetamise tõttu leidub pinnases juba 
ohtralt fosfori- ja lämmastikuühen-
deid, mis on taganud kiire ja inten-
siivse taimekasvu. Seega, toitainevae-
semate alade puhul võib üks taas-
tamise kiirust mõjutav asjaolu olla 
piisav toitainete olemasolu, mis soo-
dustab uute taimede kiiret arengut ja 
kasvu just algfaasis. 

Märgalade taastamisel on väga suur 
roll ka kohalikul kliimal. Californias 
valitseb vahemereline kliima, mistõt-

tu on siin väga pikk kasvuperiood. 
Sestap on California piirkonna märg-
alad ühed tootlikumad maailmas: 
turbakiht tüseneb aasta jooksul kuni 
3 cm [3]. Kiiremini kasvab see algfaa-
sis, ja aja jooksul juurdekasv tasapisi 
väheneb. Näiteks Eesti madalsoodes 
on turba aastane juurdekasv keskmi-
selt 0,5  mm ja rabades 1,5  mm [4]. 
Seega, kui kuivendamise või turba 
kaevandamise tõttu kaoks viie meet-
ri paksune turbakiht, siis Californias 
kuluks selle taastumiseks vähemalt 
sadu aastaid, kuid Eestis lausa tuhan-
deid aastaid. 

Igal asjal on oma varjukülg. Osa 
atmosfäärist seotud süsinikust len-
dub märgaladelt minema metaani-
na. See on väga ohtlik kasvuhoo-
negaas, mida hapnikuvaeses kesk-
konnas toodavad mikroobid. Kuna 
Sacramento ja San Joaquini jõe 
delta alal on aasta keskmine õhu-
temperatuur umbes 15 ºC, on see ka 
suurepärane elupaik metaani toot-
vatele mikroobidele, kes hapniku-
vaeses keskkonnas muundavad tai-
medesse seotud süsiniku metaaniks. 
Sellistes soodsates oludes on metaa-
niheide deltal taastatud märgaladelt 
üks maailma suurim. 

Osa sellest metaanist kasutavad 
ära pindmistes hapnikuga varusta-
tud kihtides leiduvad metaani oksü-
deerivad mikroobid ning kahjulik 
metaan muundatakse vähem kahju-

◊ 5. Deltale rajatud uurimisaladel mõõdavad gaasianalüsaatorid süsinikdioksiidi, 
metaani ja veeauru sisaldust õhus ning kolmedimensiooniline anemomeeter tuule 
suunda ja kiirust. Kogunenud andmed annavad põhjaliku ülevaate gaasivahetu-
sest biosfääris

Märgalade taas-
tamine on kesksel
kohal ka California 

kliimapoliitikas.
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likuks süsinikdioksiidiks. Kogu see 
protsess määrab kokkuvõttes ära, kui 
kiirelt nende märgalade kasvuhoo-
negaaside bilanss muutub negatiiv-
seks. 

Uurimistulemuste põhjal on teada, 
et delta märgalade kasvuhoonegaasi-
de bilanss muutub negatiivseks umbes 
saja aasta möödudes [1]. Siinjuures 
tuleb arvestada, et Sacramento ja San 
Joaquini jõe delta on kujunenud 7000 
aasta jooksul, mistõttu ei saa eeldada, 
et taastatavate märgalade kaudu lahe-
nevad probleemid üksnes paariküm-
ne aastaga. 

Märgalade taastamine on kesk-
sel kohal ka California kliimapoliiti-
kas. Selle osariigi taotlused ja plaa-
nid ohjeldada kliimamuutusi on 
kõige edasipüüdlikumad Ameerika 
Ühendriikides. California kasvuhoo-
negaaside heitkogustega kauplemi-
se süsteem põhineb nn piiramise ja 
kauplemise süsteemil (cap-and-tra-
de system), mis annab metsandus- 
ja põllumajandussektorile võimalu-
se heitkoguse ühikuid osta ja müüa. 
See on vabatahtlik programm, mis 
võimaldab põllu- ja metsameestel 
võtta süsiniku sidumist soodustavaid 
meetmeid: näiteks taastada märgala-
sid, rajada püsirohumaid, vähendada 
raiet jms. 

Märgalade taastamine Eestis. Vii-
mastel aastatel on Eestis asutud 
hoogsamalt märgalasid taastama. 
Näiteks Eestimaa looduse fondi juhi-
tud LIFE-i programmi raames taas-
tatakse aastail 2015–2020 ligikaudu 
7500  ha kuivendatud soid (vt soo.
elfond.ee). 

Meil taastatakse neid soid, mis on 
osalt kuivendatud, aga siiski võimeli-
sed taastuma. Üldjuhul võibki piisata 
sellest, et kraavid aetakse kinni: see-
tõttu tõuseb veetase soos ning pinnas 
muutub anaeroobseks ja turvas saab 
taas tekkida. 

Raskem probleem on meie jääk-
sood, kust suurem osa turbakihist 
on välja veetud: pärast kaevandamist 
laiuvad seal taimestikuta mahajäetud 
alad. Kokku on Eestis ligikaudu 9400 
hektarit jääksoid [5], kus taimestiku 
areng on olnud väga aeglane. Isegi 

mõnikümmend aastat pärast kaevan-
damist võib taimestik seal katta ainult 
mõne protsendi pinnast. 

Samas leidub jääksoodes veel 
orgaanikarikast pinnast, mis mine-
raliseerub ning mille käigus süsi-
nikdioksiid lendub atmosfääri. 
Uuringute järgi eraldub Eestis kui-
vendatud freesturbaaladelt ligikau-
du viis miljonit tonni süsinikdioksii-
di aastas [2]. See on peamine süsinik-
dioksiidi allikas Eestis! 

Nagu Californias ei saa ka Eestis 
neid alasid lihtsalt muuta sügava-
teks veekogudeks, et peatada süsinik-

dioksiidi ja naerugaasi heide. Nõnda 
tekiksid vaid kesise elustikuga vee-
kogud, mis on peamiselt metaanialli-
kad ning kus ei kujune ka aastaküm-
nete jooksul välja järvedele iseloo-
mulikku taimestikku. Siinkohal tasub 
kaaluda ideed taastada need suured 
jääksood hundinuia- ja pilliroomärg-
aladena. Need taimed on võimelised 
märkimisväärselt kiiremini kasvama 
kui turbasamblad ning aitavad kaasa 
süsiniku sidumisele ja turbakihi kas-
vule.  
1.  Hemes, Kyle et al 2019. Assessing the car-

bon and climate benefit of restoring deg-
raded agricultural peatlands to mana-
ged wetlands. – Agricultural and Forest 
Meteorology 268: 202–214.

2.  Ilomets, Mati 1996. Temporal changes in 
Estonian peatlands and carbon cycle. – 
Punning, Jaan-Mati (ed). Estonia in the sys-
tem of global climate change. Publications 
of Institute of Ecology 4: 5–74.

3.  Miller, Robin L.; Fujii, Roger 2010. Plant 
community, primary productivity, and 
environmental conditions following wet-
land re-establishment in the Sacramento-
San Joaquin Delta, California. – Wetlands 
Ecology and Management 18 (1): 1–16. doi.
org/10.1007/s11273-009-9143-9.

4.  Paal, Jaanus 2011. Jääksood, nende kasuta-
mine ja korrastamine. Eesti turbaliit, Tartu.

5.  Ramst, Rein; Orru, Mall 2009. Eesti maha-
jäetud turbatootmisalade taastaimestu-
mine. – Eesti Põlevloodusvarad ja -jäät-
med 1–2: 6–7.

Kuno Kasak (1987) on Tartu ülikooli 
keskkonnatehnoloogia vanemteadur 
ja külalisteadur California ülikoolis 

Loe lisaks!
2016. aasta augustis on ilmunud 
Eesti Looduse soode erinumber, 
kust leiab teemakohaseid kirju-
tisi:
•	 „Sood	 kui	 süsiniku	 sidujad“,	

autorid Jüri-Ott Salm ja Ain 
Kull

•	 „Et	 jääksood	 looduses	 meid	
meenutama ei jääks“, auto-
rid Edgar Karofeld ja Triin 
Triiserg-Uljas

Vaata meie veebiväljaaannet: 
www.eesti loodus .ee/arhiiv/
Eesti_Loodus08_2016.pdf 

◊ 6. Tulevikus on tõenäoline, et enamik põllumaid on Sacramento ja San 
Joaquini jõe deltas asendunud märgalakooslustega. Senimaani teenivad põl-
lumehed tulu põllumajandustoodangu eest, ent tulevikus laekub sissetulek 
atmosfäärist seotud süsiniku pealt
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Raamatus tutvustatakse üks-
haaval 64 suuremat, erilise-
mat või piirkondlikult täht-

samat jõge. Ootuspäraselt asub ena-
mik käsitletutest Eesti mandriosas, 
Hiiumaalt on kirjeldatud Luguse jõge 
ning Saaremaalt Lõve, Põduste ja 
Kärla jõge.

Põhjalikes alguspeatükkides on 
esitatud nii vooluveekogude nimede 
kui ka jõgede endi tekkelood ja sõna 
„jõgi“ vasted paljudes keeltes ning 
kirjeldatud jõgede suurust, olulisi 
omadusi ja elustikku ning jõgede ja 
inimeste suhteid. „Praktikute mee-
lest seisneb jõgede olemasolu mõte 
eelkõige nende võimes reo- või liig-
vett minema juhtida. Samas soovi-
takse neist saada nii palju puhast 
vett, hüdroenergiat ja kalasaaki 
kui võimalik. Muu hulgas ei öelda 
ära võimalusest supelda või paadi-
ga sõita. Suvila, mille aknast pais-
tab jõekäär, on krõbedama hinna-
ga kui keset tavalist võpsikut või 
tühermaad paiknev kinnistu. [---] 
Jõed kui ökosüsteemid saaksid suu-
repäraselt ilma inimesteta hakka-
ma, kuid sama seos ei kehti vastu-
pidi“ (lk 54).

Iga käsitletud jõe kohta leiab kol-
mel leheküljel põhiinfo tabeli kujul 
(pikkus, langus, lisajõed, maaparan-
duse eesvoolud, vee ja elustiku oma-
dused jne), jõe asukoha skeemi, foto-
sid jõe osadest ning sõnalise kirjel-
duse elustikust ja lähijõgedest. Et 
tulemus poleks liialt faktipõhine, on 
iga jõe kirjelduse algusse paigutatud 
väljavõtteid ilu- ja ajakirjandusest 
ning rahvapärimusest. 

Käsiraamatu tarvitamist ras-
kendab paraku registri ühekülg-
sus: seal on vaid üldistes peatükki-
des käsitletud mõisted, nagu „vasak 

kallas“ või „jõe pikkus“, ent jõgede 
nimestik jm ainesõnad puuduvad. 
Aga eks kasutagem ka sisukorda ja 
tundkem ikka rõõmu uuest jõgede 
raamatust!

Kui taimed 
räägiksid
Aili Paju. 
Toimetanud 
Margit Mikk-
Sokk, kujun-
danud Ragnar 
Sokk. Tulip, 2019. 
128 lk

Eesti tuntud taime- ja loodus-
ravi entusiast tutvustab oma 
uues raamatus 27 koduaia 

lemmiktaime raviomadusi ja annab 
nõu, kuidas neid tarvitada toiduks või 
ravimiseks. 

Sisuliselt ja kujunduselt on raamat 
otsekui tervitus aastakümnete tagant, 
ärkamisajast. Osa artikleid on varem 
avaldatud ajakirjas Eesti Loodus, ent 
allikaviiteid raamatus ei ole. Teose 
esimestest ja viimastest peatükki-
dest leiame esoteerikasse kalduvaid 
kirjeldusi taimede hingeelust, helide 
mõjust taimedele ja Rudolf Steineri 
õpetustest.

Raamatus käsitletud taimede foto-
dest on vast kõige eksitavam suure 
takja pilt: tema asemel on pildil vill-
takjas, kes ongi Eestis kõige tavali-
sem takjaliik. Ilmselt kasutataksegi 
meil ravimtaimena villtakjat, kuigi 
raamatu tekstis on õigesti maini-
tud, et suure takja „meelismaa“ on 
Lääne-Eesti ja Lõuna-Eestis on levi-
nud peamiselt villtakjas. Aedvaagi 
asemel on pildil kaunis teleekia, aga 
neid korvõielisi võibki kergesti segi 
ajada. Üheksavägise pähe on pildista-
tud ilmselt pööris-vägiheina. Fotode 
autorite loendid ei vasta lehekülge-
dele.

Raamatu lõpetab raviindeks, kust 
saab viiteid, milliseid taimi konk-
reetse haiguse korral kasutada, näi-
teks allergia: kask, kolmisruse, kõr-
venõges jne; depressioon (hingeline 
masendus): kask, kurgirohi, kõrve-
nõges jne; kasvajad: kalmus, kask, 
kõrvenõges jne. Loodetavasti suh-

tuvad taimede pruukijad neisse vii-
detesse loominguliselt ega piirdu 
depressiooni, kasvajate või muude 
tõsiste tõbede korral üksnes urva-
plaastriga.

Ravimtaimeraamaturiiul on saa-
nud jälle täiendust, tõsi küll, seekord 
suhteliselt õhukese trükisena. 

Eesti järved
Ronald Laarmaa, 
Ingmar Ott, 
Henn Timm, 
Kairi Maileht, 
Margot Sepp, 
Helle Mäemets, 
Anu Palm, 
Teet Krause, 
Katrin Saar. 
Toimetanud Malle Kiirend, kujundanud 
Janika Vesberg. Roheline Eesti. Varrak, 
2019. 255 lk

Raamatusse on koondatud 
teave 96 uurituma ja tuntu-
ma järve kohta. Nüüdisajal on 

uuritud umbes 700 järve, ent tänapäe-
vaste nõuete järgi saab seisundi hin-
nangu anda neist 282 kohta. Kõrvale 
on jäetud Võrtsjärv ja Peipsi, kuivõrd 
nende kohta on hiljuti ilmunud eral-
di monograafiad. Tutvustatud järved 
asuvad suuremas osas Kagu-Eestis, 
kus järvi ongi suhteliselt rohkem kui 
mujal Eestis.

Teose alguspeatükkides on kirjel-
datud järvedele nimepaneku motii-
ve, teket, omadusi, troofsusklasse 
ja elustikku. Kõne all on ka järvede 
uurimine, tervendamine ja elusti-
ku kaitse. Põhiosa raamatust hõl-
mavad järvede kirjeldused maas-
tiku rajoneerimise piirkondade 
kaupa, alustades Haanja, Karula ja 
Otepää kõrgustikust ning lõpetades 
Saaremaaga.

Trükisest leiab andmed järve mõõ-
tude, sisse- ja väljavoolude, vee kee-
mia, planktoni, taimestiku, põhja-
elustiku, kalastiku ja kasutusvõima-
luste kohta. Järve kaardilt on näha 
järve kuju ning sisse- ja väljavoolud. 
Enamasti on järve kohta ka foto, sage-
li on see droonipilt. Järve- ja üldse 
loodushuvilistele on see igati väärtus-
lik käsiraamat. 

Raamatud
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Tegutse teadlikult

Martin Tikk

Maailma päästa tundub ilm-
võimatu, sest probleeme 
on palju: üleilmne soo-

jenemine, sagenevad looduskatast-
roofid ja paljude liikide hävimine. 
Üha enam peetakse nende põhjuseks 
inimtegevust. Seetõttu peab just ini-
mene oma seniseid eluviise ja toimi-
mist muutma. Aga kuidas? Öeldakse, 
et tuleb alustada väikestest asjadest. 
Aga millistest täpsemalt?

Uurisin üheksalt eri taustaga ini-
meselt, kuidas nad keskkonnasäästli-
ku maailma poole püüdlevad. Palusin 
neil anda nõu teemal, mille üle nad 
on tõenäoliselt isegi mõtteid mõlgu-

tanud: millest peaksid alustama ini-
mesed, kes on oma sihiks seadnud 
loodushoidliku eluviisi?  

Eesti veganite seltsi liige Emily 
Rosenberg selgitab: „See oleneb 
natuke ka inimese praegusest elustii-
list, aga tõenäoliselt on ikkagi kõige 
suurem mõju loomsetest toodetest 
loobumisel või peaaegu loobumisel 
ehk süüa neid maksimaalselt paar 
korda kuus. Kui inimene lendab kord 
nädalas lennukiga, siis oleks päris 
efektiivne ka see ära jätta, see tähen-
dab vähendada reisimist, mitte asen-
dada lendamist muude viisidega.“

Eesti maaülikooli mahekesku-
se juhataja Elen Peetsmann toob 
esile kolm lihtsat tegu: „Esiteks, tarbi 

vähem ja vali asju, mis kestavad kaua 
(nii palju, kui vaja, ja nii vähe kui 
võimalik)! Teiseks, väldi ülepakenda-
mist! Kolmandaks, sorteeri prügi!“

Üleilmse koolinoorte liikumise 
Fridays for Future Tartu koordinaator 
Henri Holtsmeister sõnab: „Oleneb 
inimesest ning tema väärtustest ja 
arusaamadest. Minu soovitus on osa-
leda mõne keskkonnaorganisatsiooni 
arutelul, võtta osa mõnest üritusest. 
Muuda keskkonda enda ümber ja üle-
jäänu muutub kui võluväel. Inimene 
on sotsiaalne olevus. Me defineerime 
end maailma kaudu enda ümber. 

Minu ümber on mitu inimgruppi: 
kes räägib autodest, kes kliimakrii-
sist, kes viimastest moetrendidest. 

Ülemaailmne kliimastreik 27. septembril Tartus kõnetas paljusid noori. Osalus üritustel annab aimu probleemide ulatusest ja 
ka võimalikest lahendustest

Esimene samm 
loodushoidlikuma eluviisi poole
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Kui ma soovin panustada kliimakrii-
si lahendamisesse, siis on mõistlik, 
et suhtlen inimestega, kellel on sama 
soov. Käies väljas sõpradega, kellele 
H&M-i odav T-särk on olulisem kui 
kahju, mis selle ostmisel keskkonna-
le tekib, frustreerin end. Liikudes aga 
seltskondades, kes jagavad mu huve, 
saan ka maailmalt kinnitust, et hoolin 
olulisest. Lisaks sellele annan endale 
võimaluse tegutseda.“

End ekspert-diletandina defineeri-
nud Kaspar Kruup jagab oma mõt-
teid: „Käi looduses, kuni on, kus käia. 
Väldi tööd, mis panustab tootmisesse. 
Minimeeri oma vajadused ning loobu 
ebavajalikust. Tunne rõõmu lihtsatest 
asjadest, näiteks sellest, et sul tuleb 
kraanist soe vesi. Uju külmas vees 
ning püüa sügavalt ja rahulikult hin-
gata. Kaitse metsa!“

Eesti üliõpilaskondade liidu juha-
taja Joonatan Nõgisto kutsub kõiki 
osalema kliimastreikides: „Tehke 
pidevalt lärmi, kui teema üles ker-
kib, hääletage erakonna/kandidaadi 
poolt, kes võtab kliima muutust tõsi-
selt ja on valmis üle minema taastuv-
energiale ka majanduskasvu arvelt.“

Eesti maaülikooli loodusturismi 
eriala vilistlane Weralda Lakeman 
kutsub üles natuke teisiti mõtlema: 
„Mugavus pole tingimata loodus-
säästlik, nii et tuleb avada silmad ja 
vaadata elu kõige tavalisemaid olu-
kordi pilguga: mis on selle mõju loo-
dusele? Kust miski tuleb, kuhu läheb? 

Esiteks tuleb seda mõista, aktsep-
teerida olukorda, et me kõik reosta-
me päris palju, seda tunnet sisimas 
läbi elada ilma hüsteeriasse sattuma-
ta ja siis kaine mõistusega tegutsema 
hakata. See tähendab mitte torma-
ta näiteks poodi Hispaania ökoõunu 
ostma või muud sellist tegema. 

Suurim viga on emotsioonide ajel 
lahmimine ja väitmine, et maailma 
lõpp saabub homme. Kiired kanna-
pöörded ei ole üldiselt looduse sei-
sukohalt hea lahendus, sest looduses 
toimuvad protsessid ‒ küll mõningate 
eranditega ‒ aeglaselt.“

Keskkonnaameti keskkonnahari-
duse spetsialisti Krista Kingumetsa 
esimene mõte sel teemal: „Inimene 
võiks mõelda, kas tema tarbimis-

harjumused on mõistuspärased. Iga 
asja tootmine, kasvatamine, trans-
portimine jätab meie planeedile suu-
rema või väiksema negatiivse jälje.“

Tartu üliõpilaste looduskaitseringi 
president Joosep Jääger tõstab esile: 
„Ma arvan, et hea viis, kuidas liiku-
da loodussõbraliku eluviisi poole, on 
mõelda oma igapäevastele tegevus-
tele ja kuidas need tegevused loodu-
sele mõjuvad. Kui avastad viisi teha 
mõnda sellist tegevust keskkonna-
sõbralikumalt, ilma et see nõuaks 
suuremat pingutust, siis tee see muu-
datus kohe ära. Kui see nõuab aga 
rohkem pingutust või suuremat muu-
tust elus, siis tee see muudatus siis, 
kui aeg tundub õige. Tasub ka loo-
duses käia, loodusega lähedasemaks 
saada ja näha oma silmaga, mis meie 
ümber toimub.“

Tartu keskkonnahariduse kesku-
se juhataja Janika Ruusmaa paneb 
rõhku loodusele kui väärtusele: 
„Sõbralik suhtumine loodusesse on 
minu jaoks osa üldinimlikust väärtu-
sest ‒ hoolimisest. Kui tahad astuda 
esimese sammu loodussõbralikuma 
eluviisi poole, siis ava silmad ja hakka 
hoolima. Päriselt! Ärka hommikul 
üles ning kasta oma lille, märka ämb-
likku ja kärbest ning ära tapa neid 
ära lihtsalt sellepärast, et nad sulle ei 
meeldi.“ 

Martin Tikk (1997) on EMÜ keskkonna-
korralduse ja -poliitika eriala magistrant, 
EMÜ rohelise ülikooli peaspetsialist.

Herilasämblik on ämblike seas üks nägusamaid, kuigi ka tema ei pruugi arahno-
foobidele meeldida. Ärme teda sellegipoolest puutume, seda enam et inimest ta 
esimesena ei ründa
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Loodusmaja

Piret Pappel

Palade loodushariduskeskus 
tutvustab huvilistele Hiiumaa 
loodust ja teeb selgeks biosfää-

rikaitseala põhimõtted. 
Keskus on saanud tublit tuge 

Euroopa Liidu fondidest, kuid loo-
mulikult ei piisa ainult rahast, vaja 
on ka head ideed ja inimesi, kes selle 
teoks teeksid. 

„Tagantjärele mõeldes on loodus-
hariduskeskuse sünnilugu üsna pikk. 
Kuna mõte selle loomisest sündis meil 
endil ja siin saarel, siis tuli ise ka selle 
idee vajalikkust tõestada, olulised toe-
tajad ja raha leida. Esimene tõsisem 
arutelu toimus Hiiumaa loodusfooru-
mil ja siis oli aasta 2005,“ meenutab 
keskuse juhataja Karin Poola.

Tema sõnul tekkis reaalne võima-
lus luua Palade loodushariduskes-
kus programmi Interreg  IIIB pro-
jektiga „BSR EAGLE: looduskesku-
sed ja keskkonnateavitus Läänemere 
regioonis“, mille partner oli Hiiu maa-
valitsus. See oli sobiv aeg, et taotleda 
raha, ning ettevõtlikud suure tahtega 

inimesed olid valmis eesmärgi nimel 
kõvasti tööd tegema. 

Palade loodushariduskeskus avati 
27. mail 2007. Karin Poola ütleb, et 
keskuse esimene suur siht oli kõigi-
ti tutvustada UNESCO programmi 
„Inimene ja biosfäär“. 

„Biosfäärikaitseala teemaga olid 
seotud meie esimesed näitused, sten-
did ja õppeprogrammid. Biosfääri 
programmiala põhimõtteid kannavad 
meie tegemised siiani,“ kinnitab ta.

Esialgu töötas looduskeskus Palade 
põhikooli tiiva all, neil oli ühine eel-
arve. Aastal 2011 sai Palade loodus-
hariduskeskusest iseseisev loodus-
haridusasutus. Praegu on Palade loo-
duskeskus Hiiumaa valla allasutus, 
mida rahastatakse valla eelarve kaudu. 

Lisaraha taotletakse näiteks kesk-
konnainvesteeringute keskuselt, tea-
dusagentuurilt ja kultuurkapitalilt. 
Töötajaskond on väike, aga tubli, 
palju on abilisi-toetajaid.

Ainulaadne kivimimaja
2012. aastal pälvis keskus Euroopa 
Liidu keskkonnahariduse taristu aren-

damise projekti toetuse. „See oli meie 
jaoks väga tähtis ja suur võit. Ehitasime 
välja korraliku looduskeskuse labori, 
tegime õppeklassi paremaks  ja val-
mis sai meie ammune unistus – kivi-
mite õppehoone. Tõesti, meeskonnas 
olid ja on inimesed, kellel on head 
ideed ja selge keskkonnasõbralik maa-
ilmavaade. Kivimite õppehoone idee 
ja teostus kuulub Tiit Leitole, eks-
positsiooni valmistanud Tiit Kaljuste. 
Õppehoone rajamisse olid kaasatud 
meie saare parimad meistrid ja loomu-
likult Eesti esigeoloogid eesotsas Kalle 
Suurojaga,“ räägib Karin Poola.

Paljusid huvitab eelkõige elus-
loodus, kuid Karin Poolale on alati 
meeldinud kivid: „Võib-olla on põh-
jus Hiiumaa randade auguga õnneki-
vides ja tavaliste põllukivide tohutus 
värvikülluses või müstikas. Augustis 
Islandil matkates tasusid värvilised 
mäed minu kiviarmastuse kuhjaga.“

Looduskeskuse kivimite õppe-
hoone on tänu katuslae all olevate-
le akendele valgusrikas ja õhuline. 
Karin Poola meelest on kõige mõjusa-
mad osad kaks kiviseina, millest üks 

Soera simmanile tulevad esinema rahvatantsijad ja muusikud Hiiumaalt ning mandrilt

Palade loodushariduskeskus 
edendab keskkonnateadlikku mõtteviisi
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koosneb tardkivimitest ja teine sette-
kivimitest koos kivististega. Vitriinid 
annavad ülevaate Hiiumaa maasti-
kest, geoloogiast, Kärdla meteorii-
dist, saare tähtsamatest kivimitest ja 
nende tarvitusest majapidamises. 

„Keda ei huvita arvud ja faktid, 
see võib rõõmu tunda lihtsalt kau-
nis ruumis viibimisest ja siis võib 
juhtuda, et kivid hakkavad ise oma 
lugu jutustama. Kivimitemajaga seo-
tud õppeprogrammid on koostatud 
kõiki meeli puudutaval põhimõttel. 
Eksponeeritud tard- ja settekivimid 
on väga puutekindlad. Kivimite ja 
kivististe uurimine-määramine nii 
ruumis kui kivimite õppeväljakul või 
Kallaste pangal ja Sarve rannas pakub 
elamuse paljudele huvilistele,“ lisab ta.

Kivimite õppehoone akustika on 
väga hea. Loodushariduskeskus kor-
raldab seal Hiiu folgifestivali raames 
kontserte. Soera suvine simman on 
traditsiooniline suveüritus, mis alati 
lõpeb rõõmsa ühistantsimisega. 

Aasta lõpus peetakse tänukontsert 
„Valgest valgesse“, mis on mõeldud 
koostööpartneritele, kõigile loodust 
hoidvatele hiidlastele ja turistidele. 

Talumuuseum tõi 
pärandkultuuriõppe
Paar aastat tagasi loobus Soera talu-
muuseumis tegutsenud perefirma 
sellest tööst ja tolleaegne Pühalepa 
vallavalitsus otsustas muuseumi liita 
looduskeskusega. 

Karin Poola sõnutsi tuli tööd palju 
juurde, aga elu läks huvitavamaks, 
kuna lisandus pärandkultuuri ja 
pärandmaastike valdkond. 

Näiteks õppeprogramm „Talulapse 
koolipäev“ annab võimaluse tegutse-
da vanas talutares, aidas, suitsusaunas, 
paargus ja söögimajas ning metsarajal. 

Juhataja räägib, et Soera talu ilus 
suur aed ajendas looma aiaprojekti, 
kuna lastele meeldib talus toimetada.
Nii saavad lapsed kevadel näpud mul-
laseks teha ja sügisel saaki koguda. 

Karin Poola meenutab: „Paigu-
tasime Soera õuele kümme taimekas-
ti, nendesse külvasime köögiviljad, 
teraviljad, istutasime ravim- ja mait-
setaimed. Sellel sügisel lõikasime sir-
biga omakülvatud otra, kaera ja nisu.“

Kuigi alguses oli raske, läks 
Soeraga kõik hästi, kinnitab juhata-
ja. Looduskeskuse ja valla koostatud 
arendusprojekti põhjal on valmis saa-
nud looduskeskuse Soera õppekomp-
leks, kuhu kuulub Soera talumuu-
seum, kivimihoone, kivimite õppeväl-
jak, metsanduse õppeklass ja metsan-
dusrada. Loodus ja kultuur on ühen-
datud kõige ehedamal moel.

Palade keskus pakub õppeprog-
ramme kõigile, kellel on huvi ja taht-
mist osaleda. Peamine sihtrühm on 
lasteaiad ja koolid nii oma saarelt kui 
ka mandrilt. 

Kõige menukamad õppeprog-
rammid pakuvad tegevust laboris 
ja kivimimajas. Veel tasub mainida 
programme „Vulisev Kukka allika-
soo“, „Tiigid vanas mõisapargis“ ja 
„Läänemere elurikkus“. 

Nendest kõige uuemad ja huvitavad 
on kivimiõppega seotud programmid. 
Väikestele sobivad hästi „Putukad-
mutukad,“ retked Palade ja Soera met-
sarajal ja „Talulapse koolipäev“.

„Õppeprogrammide koostamine ja 
elluviimine on ainult üks osa meie 
tööst. Püüame oma tegevustega suu-
nata nii noori kui täisealisi inimesi 
keskkonnateadliku mõtteviisi poole. 

Igal kevadel kutsume suurele loodus-
päevale kõik Hiiumaa koolide teise 
klassi õpilased, aprillis on juba aas-
taid toimunud Hiiumaa koolinoorte 
keskkonnauurimistööde konverents 
ja novembris kõiki Hiiumaa koole 
ühendav Läänemere töötubade päev,“ 
loetleb Karin Poola. 

Suvel tutvustas Eesti Loodus 
Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkon-
nahariduskeskust, kellel on väga head 
suhted teiste kohalike looduskeskus-
tega, sest saare peal ei saa üksinda 
oma asja ajada. 

Karin Poola sõnul kehtib see ka 
neil: „Hiiumaa on veel väiksem saar 
kui Saaremaa. Koostööd teeme ikka 
kõigiga, kuidas muidu.“

Looduskeskus kutsus paar aas-
tat tagasi ellu laste teadusklubi, mis 
saab kokku korra kuus. Klubis tehak-
se lihtsaid, kuid põnevaid loodustea-
dustega seotud katseid, korraldatak-
se matku ja väljasõite. Hiidlased saa-
vad osa loodusõhtutest, linnuhom-
mikutest ja sügisel suurest sügis- ja 
seenenäitusest. 

Kuna koolidel ja lasteaedadel on 
üsna tülikas ja kallis mandrile sõita, on 
looduskeskus saarele kutsunud teadus-
teatritegijaid. Igal aastal ootavad suured 
ja väikesed Soera talu jõulumaad.

Palade keskus töötab aasta ringi 
ja tööpuudust ei ole, kinnitab Karin 
Poola: „Jääb ainult loota ja südamest 
tahta, et meie töö oleks tulemuslik ja 
midagigi meie keskkonnas ja mõtte-
viisis liiguks paremuse poole.“ 

Kivimimaja töötubades õpivad lapsed kive märkama ja uurivad neid
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Kõige menukamad 
õppeprogrammid 
pakuvad tegevust 

laboris ja kivimimajas.
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Eesti loodus
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Šokiga  
kohastumine
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Sada rida Eesti loodusest
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Kaupo Vipp

Nagu iga elusolend, on ka iga öko-
süsteem ja tsivilisatsioon kompleks-
süsteem ehk põimsüsteem. See koos-

neb väga paljudest allsüsteemidest ja toimib 
vaid nende kõigi koostoimel. Kui näiteks inim-
kehas lakkab töötamast mõni elund, ökosüstee-
mist kaob oluline liik või tsivilisatsioonis tõr-
gub mõni allsüsteem, siis võib toimimast lakata 
kogu põimsüsteem tervikuna.  

Iga põimsüsteem on iseorganiseeruv: selleks 
et keskkonnaga kohastuda, hakkab see ennast 
ise üles ehitama. Alati kui põhiülesande täit-
mist, näiteks energia hankimist keskkonnast ja 
jäätmete hajutamist keskkonda, takistab mingi 
tõke, asub põimsüsteem end ümber organisee-
rima, et tõket ületada. Üldjuhul muudab süs-
teem end selleks veelgi põimsamaks, lisades 
uusi allsüsteeme. Näiteks tööstustsivilisatsioon 
sai umbes sajandi eest elektrivõrgu ja kolme-
kümne aasta eest internetisüsteemi. Ilma uute 
allsüsteemideta põimsüsteemi uus tervik ei toi-
miks, kuigi sai varem hakkama ilma nendeta, 
olles madalama põimsuse tasemel. 

Samas, iga lisandunud allsüsteem vajab väl-
timatult, et suureneks terviku energiasisend ja 
jäätmete hajutamise maht. Kui keskkond nende 
kasvu ei võimalda, satub põimsüsteem kriisi, mis 
lõpeb kollapsiga. Kollaps tähendab, et süsteem 
hakkab iseeneslikult ja kiirelt oma põimsust 
vähendama: hülgab oma allsüsteeme, kuni kaha-
nenud põimsus sobib taas keskkonnaga kokku 
või kuni kogu põimsüsteem hävib.

Süsteemianalüütikud kinnitavad, et nüüd-
seks on planeedi ökosüsteemid ja tööstus-
tsivilisatsioon jõudnud oma vastastikmõjudes 
kollapsieelse kriisini. Inimesed läbivad seetõt-
tu psüühilise kriisi, mis üldjuhul koosneb viiest 
šokifaasist. Alguseks on eitus: võimetus ja soo-
vimatus toimuvat uskuda. Teiseks viha: protest 
toimuva vastu või raev kogu maailma vastu, 
ühtlasi otsitakse süüdlasi (vanasti võidi halva 
sõnumi tooja isegi tappa). 

Kolmandaks saabub kauplemisfaas: ehk on 
siiski tegu eksitusega ja leidub õnnelik lahendus. 
Neljandas faasis langetakse depressiooni: jõue-
tusse masendusse, kus kiputakse kogu maailma-
le käega lööma ja kõike mõttetuks pidama. 

Alles viiendas faasis tuleb olukorraga leppi-
mine. Siis teadvustatakse toimuvat ja inimene 
suudab hakata mõtlema, mida uues olukorras 
ette võtta. Sama protsessi elavad läbi terved 
sootsiumid. 

Meie tsivilisatsioon käitub praegu täpselt 
nii, nagu kõik eelnenud tsivilisatsioonid oma 
kollapsieelsetes kriisides. Inimkonnana oleme 
jõudmas alles eitusest viha- või kauplemisfaasi. 

Kiiret reageerimist nõudvates oludes kulub 
šokifaaside läbielamisele ohtlikult palju aega. 
Kui toimuvaks ollakse valmis ja võimalikud 
stsenaariumid on läbi mõeldud, võib šokk jääda 
lühidaks või olematuks. Nii nagu piisava välja-
õppega päästetöötaja või arst suudab ekstreem-
susi taluda šokki langemata. Seepärast on oht-
lik kirjeldada eelseisvaid protsesse liigpehmetes 
toonides. 

Inimestele peab kollapsi põhimõtteline kulg 
olema ette teada ja arusaadav, et jääks võimalus 
kiirelt tegutseda. Kollaps ei tähenda ju maailma 
lõppu. Aga kui see tabab meid ettevalmistuseta, 
kukub põimsus võimaluste põrandast läbi: alla-
poole taset, kus keskkonna tegelikud võimalu-
sed sel peatuda lubaksid. 

Nii on juhtunud kõigi eelmiste tsivilisatsioo-
nidega, kus puudusid teadmised põimsüstee-
mide käitumisest. Samas hõlmasid kõik eel-
nenud kollapsid võrdlemisi väikseid piirkondi. 
Meie tsivilisatsioon on muutunud globaalseks 
ja naabrusest ei ole tõusmas tõrviku üleskor-
jajat. Oleks vastutustundetu riskida ja kukku-
da seetõttu globaalselt sellisesse pimedasse 
ajastusse, nagu see juhtus Euroopaga Lääne-
Rooma tsivilisatsiooni kollapsis. 

Kauplemisfaasis loodame, et inimkond jõuab 
elukeskkonna küsimustes kollektiivse valgustatu-
seni ja leiab senistest enamat võimaldavad ener-
giasisendid. Kahjuks seni edumärke ei ole, ja aega 
on liiga vähe, et ainult lootusi hellitada. Nüüd 
on vaja omandada pikaajalises kriisis toimetule-
ku oskused. See on elu ilma kõrgtehnoloogiate, 
supermarketite ja elektrita. Iga inimene peaks 
une pealt teadma, mida ühes või teises häda-
olukorras teha. Iga kodanik peaks iga hinna eest 
kaitsma me looduse elurikkust, et seda ei jõutaks 
veel enne kollapsit ära lagastada. Ei vahetataks 
väärtusetute klaashelmeste vastu, nagu paljude 
rahvaste elukeskkonnaga on juba juhtunud. 

Kaupo Vipp (1962) on globaalprobleemide lektor, 
tunneb huvi teadusfilosoofia, biosemiootika ja 
majanduse vastu. Avaldanud menukad raamatud 
„Globaal-pohmelus. Naftatipuvaade tööstusühis-
konnale“ (2012) ja „Lokaal ravitsus. Eeldused ja või-
malused progressi üleelamiseks“ (2017). Kirjutanud 
arvukalt arvamuslugusid.
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Juhani Püttsepp

Kodavere murraku talleta-
ja Eevi Treial Peipsi-äärsest 
Sääritsa külast kõneleb, et 

lool olevat alust, aga päris tõsi see 
ometi ei ole. Kõige vanemad kodave-
relased mäletavad, et kunagi teeninud 
tõesti seal kandis kuraasikas pastor, 
kes matustel vääratanud, aga päris 

auku sisse ta ei kukkunud, oli enne 
kinni püütud.

Selle kalmistu pinnas paistab ise-
äraliku moega: tihe ja samas sõre, siin 
kivid, seal peen liiv.

Surnuaiavaht Katrin Piiri kõneleb, 
et haudu kaevates tuleb neid kõvas-
ti toestada, kasutada pikki servalau-
du, ja matustel „väga ligi ei seista“. 
Et hauad ei jõuaks sisse variseda, on 
neid kaevatud ka matusepäeva hom-
mikul.

|838|  
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Üks Eesti paigake

Kodavere kalmistu paik järve poolt vaadatuna (2019. a oktoober). Fotograafi ähvardas seda pilti tehes sissevajumine

Matused Kodavere surnuaias. Kirst on juba alla lastud. 
Kirikuõpetaja kõneleb haua serval, pöördudes igaviku-
liselt kadunukese poole: „Sina lähed ees ja mina tulen 
järele.“ Äkki variseb maapind kirikuõpetaja jalge alt 
ning temagi vajub hauda. See on üks rahvajutt.

Kodavere kalmistul:
mua ka võib äkisselt vajuda
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Liivane maa vajub jala all ära. 
„Mua võib äkisselt vajuda,“ kui öelda 
Kodavere murrakus. Seda kinnitab ka 
Eevi Treiali koostatud pärimusraa-
matus „Elo kessäb“ (2009) ilmunud 
lugu Pikahambamehest.

Pikäambamiis elik Pikäkepimiis 
oli Kodavere sant, kes käis talust 
tallu, pikk kepp alati käes ja „üks 
suur pitk ämmas õli tämäl kua alati 
mokapiäl“.

Kunagi 1950.  aastate alguses läks 
Pala miilits Sims sõbraga kevadel 
Kodavere surnuaia taha Peipsi äärde 
kala püüdma. Arvasid, et seal ei ole 
kontrolle.

„Kala tuli, aga kontrollid tulid 
kua piku järve iärt,“ on kirjas Eevi 
Treiali raamatus. „Sims pani putku 

nõnda kuda jalad võtid, 
juuks surnuaida, ise vast 
üstelugu üleõla tagasi. Ei 
suanud arugi, ku lendäs 
värskelt kaevatud auda. 
Ehmätus õli sedä suu-
rem, kui avassas, et eden 
õli Pikäambamiis. Kuda 
tämä sinna jõud? Eks lii-
vane mua vajus jala all 
ärä.“ 

Mõlemad mehed said 
august välja, sant mii-
litsa abiga. „Vot niske 
lugu one siis Kodaveren 

tõsijutt õllud.“
Kui Pikäkepimiis ringi kon-

das, oli Eevi Treial lapseeas. Sandi 
külaskäigud on tal meeles püsinud. 
Lapsed üldiselt sante ei kartnud. Kui 
Pikäkepimiis tuli, koerad küll hauku-
sid: kepi pärast.

„Ta tuli, suur kepp käes, jäi sellega 
piida taha kinni, ei mahtunud sisse,“ 
kirjeldab Eevi Treial. Siis tuli mehele 
selgitada, et ta kepi välja nurka jätaks. 
Kui sant juba tuppa ja söögi manu 
jõudis, toodi ka õlekott truubi kõrva-
le maha, kuhu võis pikali visata.

Hommikul ütles Pikäkepimiis: 
„Vaat siin one soe“, ja läks edasi. 
Läks ja läks, kuni viimaks pikemalt 
Kodavere kalmistule ankrusse jäi, 
õnnistegijat ootama.

„Ja kui mu muldne kuju mullaks 

jälle saab – mu kodumaa külge see 
peotäis põrmu jääb,“ on luuletanud 
Kodavere kihelkonnast pärit poetess 
Anna Haava.

Natuke häiris kalmuliste rahu äki-
line torm, mis möllas 1998.  aasta 
15.  juunil. „Tohutud mustad pil-
ved, torm võttis neljandiku kalmis-
tust suurtest puudest täiesti puhtaks,“ 
kirjeldab Sassukvere elanik Helje 
Kaldaru. „Pilt oli pärast selline, et 
haudu ei leidnud ümber paistatud 
puude alt üles.“

Peipsi püsib kalmistult kiviviske 
kaugusel, kaasik vahel, ja kohe järv. 
Inimestele see meeldib, suur avarus 
on lähedal ja teeb olemise kohe ker-
gemaks. Kirglikud kalamehed ongi 
endale tahtnud platse, kust paistaks 
Peipsi, et sügisel paremini laululuike-
de hääled kostaksid.

Järveuurija Helle Mäemets ütleb, 
et Kodavere rand on õige vaheldus-
rikas. Leidub suuri kive, samas kruu-
sa ja ka mölli, kuhu võib sisse vaju-
da. Põhja poole jääb lubjakivi, lõuna 
poole liivakivi – selline ülemineku-
ala, piiririik. Teadusmonograafias 
„Peipsi“ (2008) seisab kirjas, et lää-
nerannal on rannasetetes ülekaalus 
peeneteraline liiv ja aleuriit (tera läbi-
mõõt 0,05–0,1 mm). 

Juhani Püttsepp (1964) on bioloog ja 
kirjanik.

|839| 

Surnuaiavaht Katrin Piiri (paremal) ja murdekoguja Eevi Treial Kodavere kalmistu 
väravas. Kalmistu on pühitsetud 1773. aastal

nõnda kuda jalad võtid, 
juuks surnuaida, ise vast 
üstelugu üleõla tagasi. Ei 
suanud arugi, ku lendäs 
värskelt kaevatud auda. 
Ehmätus õli sedä suu-
rem, kui avassas, et eden 
õli Pikäambamiis. Kuda 
tämä sinna jõud? Eks lii-
vane mua vajus jala all 

tõsijutt õllud.“

Kodaverre on sängitatud ka Anna Haava vanemad Joosep 

ja Sohvi
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Üks foto 
pildilisest 
päevikust

Ämblik“ on pildistatud nutite-
lefoniga (iPhone  7) Pangodi 
maakodu tiigil esimest jää-

kirmet imetledes. Pilt on väljas minu 
fotonäitusel „Peegel peeglis“, mida 
saab 15. veebruarini 2020 vaadata 
Tartu ülikooli Jakobi  2 õppehoone 
trepigaleriis. Piltide töötluse ja näi-
tuse kujunduse on teinud raamatu-
kunstnik ja fotograaf Peeter Paasmäe.

Sihiteadlikku pildistamist alus-
tasin paar aastat tagasi, kui pidin 
Portugalis äärepealt ookeani uppu-
ma. Üks sõber manitses mind, et 
pean oma hinge eest hoolt kandma. 
Sellest jutuajamisest kasvaski välja 
idee teha oma nutitelefoniga iga päev 
üks foto, mis peegeldaks mu hinge-
seisundit ja pealkirja kaudu annaks 
nähtule tähenduse. 

Piltidele pealkirju mõeldes uurisin 
uuesti seda, mida olin jäädvustanud, 
ja avastasin oma üllatuseks neis maa-
ilma peegeldustes hoopis teistsugu-
sed hingemaastikud. Arvasin, et olin 
pildistanud kurbust, aga peegeldu-
ses nägin hoopis rõõmu. Loodusesse 
minek oli mõjunud teraapiliselt. 
Pealkirjade panemine turgutas loo-

vust ja abstraktset mõtlemist. 
Tundsin end nagu filosoof alli-

kal.
Kui ma nüüd oma pil-

dilise päeviku üle vaatasin, 
märkasin, et inimesi neil pil-
tidel peaaegu pole, olen port-
reteerinud hoopis puid, seeni, 

lilli, hobuseid, pilvi, veealuseid 
taimi ja taeva peegeldu-

si vees. Inspiratsiooni 
olen ammutanud ka 
Arvo Pärdi muusikast. 
Pil distades olen püüd-
nud tabada ainulist 
ning taeva, maa ja vee 
kolmkõla.

Margit Sutrop
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Pealkirjade panemine turgutas loo-
vust ja abstraktset mõtlemist. 

Tundsin end nagu filosoof alli-
kal.

Kui ma nüüd oma pil-
dilise päeviku üle vaatasin, 

märkasin, et inimesi neil pil-
tidel peaaegu pole, olen port-
reteerinud hoopis puid, seeni, 

lilli, hobuseid, pilvi, veealuseid 
taimi ja taeva peegeldu-

si vees. Inspiratsiooni 
olen ammutanud ka 
Arvo Pärdi muusikast. 
Pil distades olen püüd-
nud tabada ainulist 
ning taeva, maa ja vee 
kolmkõla.
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Intervjuu

|842|  

Visionäär Marek Strandbergi 
küsitlenud Toomas Kukk

Hulk hädasid, mis viitavad lähe-
nevale „maailmalõpule“, tulenevad 
pidurdamatust inimkonna ja tar-
bimise kasvust. Kas su meelest on 
võimalik piirata inimeste arvu ja 
kas see ikka on hädade algpõhjus?
Elus olevate inimeste arv, nende 
tervis ja suhtlus on heaolu eeldus. 
Inimeste arvuga on, tõsi, kasvanud 
probleemide hulk, aga pange tähele: 
tehnoloogia on arenenud ja lahenda-
tud on probleeme, mida pole varem 
suudetud lahendada, ja paljutki posi-
tiivset veel. Mida rohkem inimesi, 
seda suurem on surve, et suudetaks 
kokku leppida ühishuvides. 

On üsna ilmne, et killustatud 
seltskondade rohkus kutsub esile ka 
rohkem konflikte, sealhulgas sõjali-
si. Mõistlik on luua tehnoloogiaid ja 
lahendusi, mis võimaldaks võimali-
kult palju inimesi Maal elus hoida, 
ning et need lahendused ei häiriks 
muu looduse toimimist. Mitte sel 
moel, nagu praegu. Ma olen veendu-
nud, et see on võimalik.

Süsinikuneutraalsus on märksõna-
na praegu moes, kuigi selle sisuli-
sest tähendusest saavad küllap aru 
vähesed. Oled kirjutanud süsini-
kuvabast transpordist ja süsiniku-
vabast energeetikast. Milles need 
ideed täpsemalt seisnevad? Kuidas 
neid saaks tegelikkuses rakendada?
Praegu kaevandame ja puurime ning 
põletame kunagisi päikesevalguse 
varusid: nafta, gaas, põlevkivi, süsi 
ja muu selline. Tuleb silmas pidada, 
et kliimaneutraalsus on veidi pee-
nem värk kui lihtsalt süsinikuvaba 
energeetika. Nimelt on see nähtus 
Päikese, Maa, atmosfääri, vete (ehk 
kliima) ja mis peamine – elu – koos-

mõju tulemus. 
Kui inimkond kõik oma kasuta-

tavad kütused lihtsalt ära põletaks, 
tuleks loodus ehk kuidagi toime liig-
se CO2 ja muude kasvuhoonegaasi-
dega. Meie, teadagi, kasutame tekki-
va energia looduse ümberkorralda-
miseks: ehitame linnu, rajame põlde, 
langetame metsa ja nii edasi.

Ehk kliimaneutraalne elu peaks 
tähendama puhaste energiaallikate – 
praegu Päike, tuul ja hüdroenergia 
– kasutussevõttu ning liigse energia 
salvestamist, tootes selle abil näiteks 
vee elektrolüüsil vesinikku. Vesiniku 
tootmine veest elektri abil pole kuida-
gi uuenduslik. Nüüdseks on see teh-
noloogia muutunud talutavalt kalliks.

Oluline on tegelikult see viis, kui-
das panna suurt hulka inimesi ja ette-
võtteid hülgama süsinikupõhisele 
energeetikale tuginevat tööstust ja 
majandust. Me oleme Katrin Idlaga 
selle probleemi kallal töötanud ning 
järelduseks on see, et vanad tehnoloo-
giad tuleb lihtsalt ära keelata. Selleks, 
et uusi tehnoloogiaid kasutusse võe-
taks, tuleb aga luua juurde – trükkida 
– uut raha, mille saab muuta kapita-
liks ja mille abil üles ehitada kogu uus 
majandus.

Võib ju küsida, et kui palju seda 
raha peaks siis olema? Oleme hinna-
nud, et maailma energiasektori kapi-
tali maht on umbes viis-kuus triljonit 
dollarit. Kogu maailma aastane väär-
tus, mis luuakse, on circa kaheksa-
kümmend triljonit dollarit. Ehk näp-
pudel arvutades peaks see masina-

värk oma inertsis kindlasti pöörduma 
uude suunda.

Juhul kui rahvusvaheliselt lepi-
taks kokku raha tekitamises ja vana-
de masinate nurkajätmises, muu-
tuksid inimeste käitumine ja hoia-
kud üleöö. Meil on sellega kogemusi, 
näiteks Eesti rahareform ja erasta-
mine. Rahaga saab siduda reegleid, 
mis muudavad inimkäitumist ja nii 
tulekski toimida.

Praegu näib käivat ususõda, nii 
nagu oli see keset Euroopat kesk-
ajal, Kolmekümneaastane sõda. Nüüd 
ei sõdi protestandid katoliiklastega, 
vaid süsinikumahu ja keskkonda häi-
riva majanduse pooldajad sõdivad 
kapitalismivastastega. Üsna sageli on 
see nii. Ma ei pea kumbagi religioos-
set hoiakut mõistuspäraseks, aga iga-
tahes vajab maailm praegu Vestfaali 
kliimarahu. Sellist, kus lastaks välja 
paista teaduslikel argumentidel, ja 
selles kontekstis võiks olla eeldusi 
rahapõhist käitumist muuta.

Kas su meelest on üldisemaid kri-
teeriume, kuidas igapäevaelus 
rohepesu ära tunda? Hübriidauto 
on ju keskkonnale parem kui ainult 
naftal sõitev sõiduk?
Rohepesu äratundmiseks on tõesti 
vaja vaevata oma aju. Kui on maja 
metsa sees ja selle kütteks kuluvad 
langenud ja kuivanud puud samast 
kandist, pole see rohepesu. Kui sajad 
tuhanded ja miljonid kuupmeetrid 
Eesti metsa jahvatatakse pulbriks, 
pressitakse graanuliks ning müüak-
se maha, ei ole see liigirikkust toetav 
tegevus. Kui selline tegevus nimeta-
takse primitiivbioloogiliselt taastuv-
kütuse tootmiseks ning selle eest saab 
lisaõigusi, mida saab rahaks vahetada, 
siis ongi aset leidnud rohepesu.

On üsna selge, et asjad peavad 
pikemalt kestma ja neid peab saama 

Maailma päästavad 
uued nutikad tehnoloogiad

tuleb silmas pidada, 
et kliimaneutraalsus 
on veidi peenem 

värk kui lihtsalt süsinikuvaba 
energeetika. 



Marek Strandberg on sündinud 
25. septembril 1965, lõpetanud 
Mustamäe gümnaasiumi (Tallinna 
44. keskkool) ja Tartu riiklikus üli-
koolis orgaanilise keemia eriala 
cum laude 1988. Töötanud Tartu 
ülikoolis, Tallinna tehnikaülikoolis, 
kunstiakadeemias, Concordia 
ülikoolis, Tartu ökoloogiliste teh-
noloogiate keskuses teaduri või 
õppejõuna. Eestimaa looduse 
fondi nõukogu liige ja pikaajaline 
nõukogu esimees (1997–2011). 
Olnud meediaväljaannete Eesti 
Aeg, Rahva Hääl ja Eesti Päevaleht 
asutajate/omanike hulgas. 
Toimetanud tele- ja raadiosaateid. 
Oli erakonna Eestimaa Rohelised 
asutaja ja juht (2006–2009), riigi-
kogu liige 2007–2011. 
Loonud ja arendanud ökoloo-
gilisi tehnoloogiaid, materjali- ja 
kaitsetehnoloogiaid. Avaldanud 
publitsistikat, karikatuure ja tea-
dusartikleid. Tehnoloogiaarenduse 
eest pälvinud kaitseministeeriumi 
kuldmärgi; 2012. aastal on tema 
ja Katrin Idla saanud seni ainsa-
te eestlastena NATO kõrgeima 
teadusauhinna saavutuste eest 
varjetehnoloogiate valdkonnas. 
Loonud mitmeid materjaliteh-
noloogiaid, olnud üks KODA 
betoonkomposiit-moodulmaja 
materjali- ja ehitustehnoloogia 
põhileiutajaid. Praegu on Kuku 
raadio vabakutseline toimetaja 
ja saatejuht ja nõustab Tallinna 
energiaagentuuri kliimaneutraalse 
tehnoloogiapöörde asjus.

NOVEMBER 2019   EEsti LOODUs                    43|843| 

Fo
to

d:
 V

al
lo

 K
ru

us
er



44             EEsti LOODUs  NOVEMBER 2019

parandada. Nii autosid kui pesuma-
sinaid ja mida tahes veel. Meenutan, 
et kunagi olid asjad parandatavad ja 
neid parandatigi.

Kasutan väga palju elektrijalg-
ratast oma igapäises liikumi-
ses. 25–30  km/h liikumiseks sel-
lisega piisab 250  W mootorist ja 
ligikaudu 50–100  W enda füüsili-
sest pingutusest selle juurde. Sel 
moel saab 1 kWh akusse salves-
tatud elektrienergiaga kokku läbi-
da 130–180 kilomeetrit. Sama hulk 
energiat elektriauto akus võimal-
dab läbi sõita vaid mõne kilomeetri. 
Tulevik ei ole samasuguste elektri-
sõidukite päralt, nagu praegu oleme 
harjunud nägema sisepõlemismoo-
toriga sõidukeid. See eeldab muidu-
gi linnades ka vastavat tee-ehitust, 
et rattasõit oleks meil sama hea kui 
Amsterdamis või Kopenhaagenis.

Miks peaks sõitma elektrijalgratta-
ga, kui saab ju sõita tavalisega?
Kahtlusteta võib sõita ka tavalise jalg-
rattaga. Aga see 250  W võimalikku 
lisaenergiat on igati hea vastutuules, 
kergelt ülesmäge liikudes, kiirustades 
ja muudel sellistel juhtudel. Siis ei pea 
pärale jõudes higi maha pesema ja rii-
deid vahetama.

Samas mõjuvad väntavad liigutu-
sed hästi verevarustusele. Kui keegi 
kurdab, et elektrirattaga ei saa toidu-
kaloreid põletada, tasub meenutada 
loodusteaduslikku tõsiasja, et kalorid 
põlevad püsisoojastel olenditel ise-
enesest. Kehakaalumure on kümme 
korda tõhusam lahendada toiduvali-
kute muutmisega kui pideva liikumi-
se ja rassimisega.

Ka pedaalitava elektrirattaga liiku-
des on keha aeroobselt koormatud ja 
kõvasti paremas seisus, kui rooli taga 
tugitoolis kulgedes.

Uute tehnoloogiate kasutusele-
võtt on kahtlemata oluline, aga siis 
peaks see olema põhimõtteliselt 
uudne. Senist tehnoloogiat veidi 
täiustades ja müües on jällegi rohe-
pesuoht. Näiteks vahepeal jõuti 
hõõglambid peaaegu et keelustada 
ja asemele pakutud „säästulambid“ 
on LED-tehnoloogiaga võrreldes 

ilmselt ummiktee. Kuidas sellistes 
olukordades õigeid valikuid teha?
Keegi ei kujutanud ette, et LED-
lampide hinnad langevad sedavõrd 
ja kvaliteet läheb üles. Selleks, et teh-
noloogiline evolutsioon ei muutuks 
ankruks, peabki see olema paind-
lik. Faktiliselt tarbib gaaslahendusel 
luminestsentslamp siiski vähem ener-
giat kui hõõglamp.

Rohepesu on veidi keerukam pusa 
kui pelk ummikteele mineva tehno-
loogia jääkkasutus. Rohepesu alus 
on ulatuslik vale ja juriidiline lüüs. 
Näiteks selline, et korralik palmi-
õlist biokütust tegev ettevõte ütleb, 
et nemad ise ju orangutane tapmas 
ei käi ja nende sertifikaadid on kõik 
korras. Igas piisas palmiõlist tehtud 
kütuses, seebis või kommis on oran-
gutani verd ja valu. Selle kuulutamine 

taastuvaks ja kapitali ning raha suu-
namine sellise tegevuse jätkumisele 
on rohepesu per se.

See ongi paras perse, kui otse 
öelda.

Päikeseenergeetika, päikesepa-
neelid tunduvad keskkonnale väga 
puhtad. Üks selle kujutelma põhju-
si on see, et nende tootmiseks vaja-
likke aineid kaevandatakse meist 
kaugel, kuid üha laialdasemalt. Ehk 
siis uuel tehnoloogial on ka teine 
ots, mida me enamasti ei näe, aga 
mille mõju keskkonnale võib olla 
senisest suurem. Äkki oleks õigem 
valik piirata (energia)tarbimist?
Võimaluste piire peab teadma ja 
maailma ses osas detailideni uuri-
ma. Päikesepaneelide hea aspekt on 
see, et tegemist on kihiliste pooljuht-
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seadmetega ning kihti õhemaks tehes 
saab sama materjaliga ka pinda suu-
rendada. 

Muide, kaevandada võiks proovi-
da ka koha peal. Meil siin on üks 
entusiastlik kaevurpäkapikk, Alvar 
Soesoo. Ma ei arva miskit head tema 
kavadest ette valmistada fosforiidi-
uuringuid ja valmistuda maailma 
längu vajunud põllumajanduse jaoks 
fosforiiti kaevandama. Küll on aga 
jumet ta plaanil tegeleda süvageoloo-
gia ja süvakaevandustega.

Kilomeetrite sügavusel Eesti maa-
põues võib leida nii mõndagi huvita-
vat. Ka selleks, et siin asuda neid val-
gusest voolu tegevaid pooljuhte val-
mistama. Pealekauba võiks saada ka 
maasoojust. Samal moel nagu Alpide 
jalamilt saadakse kilomeetrite süga-
vustest puurkaevudest soojust hii-

gelspaade vee soojendamiseks ja asu-
late kütteks.

Eesti Looduse numbrisse võib tulla 
Škoda gaasiauto reklaam. Kuidas 
suhtud gaasiautosse, kas see on 
rohepesu näide?
Eks kõik sisepõlemismootoril põhine-
vad autod on siiski hülgamisele minev 
ummiktee. Rohepesu on vedelkütuste 
biolisand, mille puhul me tegelikult ei 
tea, kui palju naftat on neisse põldu-
desse küntud, kust see õli võetakse. 
Nagu mainisin, on palmiõli ökoloogi-
line ja eetiline õnnetus niikuinii.

Sisepõlemismootori silindreis süt-
tib alati gaas. Ka siis, kui see on algselt 
bensiin, aurustub see plahvatuseks, 
mis kolbe liigutab.

Maagaasi kui kütusega on see lugu, 
et kütuseelementide abil saaks gaa-
sistki elektrit toota. Siis, tõsi, on jää-
giks ka süsihappegaas, kuid kütuse-
element toodab energiat tõhusamalt 
kui sisepõlemismootor. Nõnda kuju-
tan ette pigem seda olukorda, et on 

nii vesinikul kui maagaasil ja võib-
olla ka biogaasil töötavaid elektri-
sõidukeid. Ma väga loodan, et seda 
metaanist tehtavat elektrit massilisse 
kasutusse ei tule ja inimkond taipab 
enne teha tehnoloogiahüppe vesini-
kuühiskonda.

Aga eks mootorikütuseid jagub 
veel aastateks, lihtsalt elektriautosid 
tuleb järgmise viie aastaga sedavõrd 
palju tootmisse ja müüki ning neil on 
kuhjaga eeliseid.

Enamikku Rail Balticu pooltargu-
mente võiks käsitleda samuti tüü-
pilise rohepesuna. Kas su mee-
lest on Rail Balticu vastastel rong 
läinud, kas seda projekti annaks 
mõistlikumas suunas juhtida?
RB on loomulikult nähtus omaette. 
See on soustirong. Mingites amet-

kondlikes-poliitilistes mängudes on 
sündinud idee, et vaja on uusi ron-
giühendusi. Mulle rongiga reisida 
meeldib. AGA! On lihtne reegel: ei 
tule teha mitte ainult õigeid asju, 
vaid neid tuleb teha õigel ajal ja õigel 
viisil. RB viimaseid kriteeriume ei 
täida. Siiani pole selge, kas ehitatak-
segi kontaktliinid ja RB saab olema 
elektriline. Kui ei saa, siis peaks jõuli-
selt tegelema vesinikurongidega. 

Teine lugu on seotud asjaoluga, et 
RB trass lõikabki maa kaheks, öko-
süsteemi kaheks. Ja see pole kindlasti 
hea. Näib, et neil inimestel, kes RB-ga 
tegelevad, pole selle looma tunne-
tust, kelle elukeskkond lihtsalt poo-
leks lõigatakse. Ehitades miskit loo-
dusse, tuleb mõista muude olendite 
omailma. Metsloom ei kõnni üle silla, 
millele ametnikud on pannud nime 
„ökodukt“. Asi pole ju nimetuses, vaid 
sisus. Häid ökodukte näeb Norras: 
sadu meetreid piki teid ja ühest ser-
vast näeb ka teise. Sisuliselt on seal 
teed kaevatud maapealsetesse tunne-
litesse. Tunnelite katused ongi need 
ökoduktid.

Soustirong on plaan, millega kõik 
huvilised algusest peale juba aima-
vad või koguni teavad, milline raha-
juga nendeni võib jõuda. See on efek-
tiivne viis suvalisi asju läbi suruda. 
Salatsemine, millega RB-ga alustati: 
väga-väga pikka aega polnud teada, 
kes, mida ja miks juhivad. Pika ham-
baga hakati avalikustama nii isikuid 
kui ka tegevusi. RB juhttegelased jäta-
vad tuimalt kommenteerimata tuvas-
tatud vead ja ignoreerivad diskus-
siooni. See on väga halbade märkide 
kogum.

Kes tegi? Ise tegi! Esindus-
demokraatia nõuab valimistel julgust 
ning meelekindlust. Kaval-Antsud 
tüssavad Vanapaganaid, enne kui 
nood jõuavad valimiskastide juurde, 
nii et vähe pole. Võimukultuur on 
nigelapoolne siin kandis.

Plastid on üks jäätmeliik, mida nii 
Eestis kui ka mujal küllaltki vähe 
taaskasutatakse, sest tegemist on 
ju eri plastide seguga, mida ei anna 
lihtsalt uuesti kasutusele võtta. Kas 
plastide taaskasutuses võiks ooda-
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ta mingisugust revolutsiooni või 
oleks targem plastjäätmed näiteks 
tihedalt ladestada, ringest välja 
viia?
Plastid on paraku minetanud oma 
esialgse tähenduse: uudsed omadu-
sed. Plastidest on saanud kiirtarbitav 
substants. Hoopis vastupidi sellele, 
mis need võiksid olla.

Taaskasutuses kindlasti mingit 
erilist revolutsiooni tulemas pole. 
Polümeer on polümeer. Isegi nii nuti-
kas polümeer nagu DNA kulub lõpuks 
ära. Plastide ringmajanduses kas-

vab järjest nende entroopiasisaldus, 
kuni lõpuks plast väljubki ringlusest 
kasutu rämpsuna, millega pole enam 
midagi peale hakata. Muidugi on Maa 
geoloogilises ajaloos ka varem olnud 
ainete massilisi ringlusest väljamine-
kuid, paekivi teke näiteks. 

Vast üks biotööstuse väljakutseid 
on näiteks kasvatada selliseid struk-
tuure, mille lihtsal töötlemisel võib 
saada ülihäid materjale. Praegu see 
juba toimubki: seeni kasvatatakse 
soojusisolatsioonimaterjaliks, testi-
takse taimedest, seentest ja vetika-

test valmistatavaid elektroodimater-
jale akude ja kondensaatorite jaoks.

Huvitav biomajanduse aspekt võiks 
olla suunatud evolutsiooniprotsess, 
millega ehk saab valmistama haka-
ta laia spektrit keemilisi ühendeid. 
Neid on ikka vaja. Lubav suund on ka 
nanotselluloos ja selle erimid. Need 
materjalid võivad olla oma organi-
seerituselt väga erinevate omaduste-
ga, aga lõpuks on nad ikka suhkrud, 
ja küll leidub keegi, kes neid meelel-
di ka sööb.

Põnevam on ette kujutada hoo-
pis teist jäätmevabama majandamise 
lahendust. Pean silmas seda, et min-
gist hetkest võiks energiat olla kasu-
tuses rohkem kui praegu ja siis näi-
teks saaks uue hingamise alumiinium, 
mitmesugused sulamid, miks mitte 
ka klaas. Klaasiga on veidi sama lugu 
nagu plastidega. Eri klaaside segune-
misel ei pruugi tulemus olla soovitud 
omadustega. 

Metallidega on see pilt mõne-
võrra selgem. Neid saab sulatada ja 
sulatada ja sulatada. Kordi rohkem 
kui plasti ümber töötada. Metallid 
ja nende sulamid, nende taaskasu-
tus, 3D-printimine – ilmselt tule-
vad tagasi, nagu on arukas lootus, et 
ka parandatavad masinad naasevad 
ükskord.

Kas peaksime loobuma Eestis kas-
vatatud lihast, et tarbida taime-
toitu, mis on kasvatatud peami-
selt troopikas ja subtroopikas, kus 
uute istanduste rajamisega kaasneb 
tohutu elurikkuse kadu?
Ma olen sügavalt veendunud, et meil 
on vajalik põhjalik toidurevolutsioon. 
Ja siin jääb veise ja sea asendami-
sest tigude ja põrnikatõukudega ikka 
väheks. Liha masstootmine ei ole 
kindlasti arukas tegevus. Arvatakse, 
et umbes veerand jäävabast maast on 
loomade karjatamiseks ja kolmandik 
põllumaast üksnes selleks, et looma-
dele sööta kasvatada. Põllumajanduse 
all on üldse umbes kolmkümmend 
seitse protsenti maismaast.

Ma olen kaugel sellest, et arva-
ta, et meie taimne toit peaks tulema 
lähistroopikast. Ma olen seda meelt, 
et meie toit võiks kasvada me endi 
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lähedal olevates kõrgtehnoloogilistes 
vertikaalsetes kasvuhoonetes, leed-
valguses. Arvutagem! Kaheksa kor-
rust taimi, kolm saaki aastas – sooja-
pidavas ja leedvalgustatud kasvuhoo-
nes peaks see olema ju igati võimalik. 
Tulemus: üks hektar sellist kasvuhoo-
net teeb ära sama töö mis kaksküm-
mend kuni kakskümmend kaks hek-
tarit põldu.

Taimi saaks nii. Toit aga on mõista-
gi palju komplitseeritum. Loomadeta 
toimetulekuks on vaja vetikaid, seeni, 
pärme ja muud kasvatada. 

Asjaolu, et mis tahes põld, ka 
mahepõld, hävitab enamiku elurikku-
sest, ongi põhjus, miks toidutootmi-
ne tuleb tuua linnadesse ja siseruu-
midesse. Neis kasvuhoonetes askel-
daksid taimeriiulite vahedes mõistagi 
robotid. Nii digitaalne taimekasva-
tus kui ka haiguste ja kahjurite tõrje 
võiks olla mingi piirini kemikaali-
vaba. Praegu on pilditöötlus, rääki-
mata kvantarvutilisest lähitulevikust, 
ilmselt nii kiire ja tõhus, et miljardite 
lehtede ja varreosade ja muu vaatle-
mine ning kõrvalekalde äratundmine 
ja äranoppimine-hävitamine võimal-
dab  kasvatada väga puhast toitu.

Vaidleksin loomakasvatuse nega-
tiivsele mõjule vastu: tänu looma-
kasvatusele on kujunenud meie 
poollooduslikud kooslused, mis 
on elurikkamad kui kultuuristatud 
niidud või suur osa metsakooslusi. 
Teatavatel tingimustel suurendab 
inimmõju looduslikku mitmekesi-
sust ja miks mitte seda toimet ära 
kasutada?
Eesti maarohkus võib olla üsna ajuti-
ne ilming. Kliimamuutuste eest ära-
tulijaid on siin varsti väga palju. Neid 
ju relvadega tõrjuma ei hakata.

Ehk vabapidamisel loomad on 
toidu mõttes ikka pigem maitseaine 
või toidulisand. Teisalt on loomsel 
tarbimisel ka märkimisväärne eetili-
ne aspekt. Lihtsaim vist on selgitada 
seda siiski nii, et kui loomne toit on 
traditsiooniline nauding ning mäles-
tus liha kui toidu möödapääsmatu-
sest, ja inimesed on faktiliselt suuteli-
sed selleta igati edukalt toime tulema, 
siis pole mõtet toetada sellist veidrat 

majandusharu. Energeetiliselt on see 
ju olematu kasuteguriga pealegi.

Põllumajandus liigirikkuse taasta-
jana on siiski pigem nišitegevus kui 
valdav toiduallikas. Summeeritult 
siiski inimtegevus looduslikel aladel 
raadab liigirikkust mühinal. Mägiveis 
Eesti rannakarjamaal on sisuliselt 
ikka võõrliik, mis inimese program-
meeritud tapmismahuta ju paljuneks 
ilmselt üsna kiirelt.

Me ei kasuta massiliselt kirjatuvi-
sid kommunikeerumiseks. Selle ase-
mel on uued tehnoloogiad. Tõsiasi 
on siiski selles, et nii organiseeritud 
olendid nagu inimesed on suutelised 
looma muust loodusest oluliselt sõl-
tumatumad viisid toidu tootmiseks. 
Seda peabki tegema.

Elurikkuse kadumise ohtudest saa-
dakse mu meelest üsna vähe aru, 
sest mitmekesisuse väärtus kipub 
jääma filosoofiliseks küsimuseks. 
Kuidas põhjendaksid elurikkuse 
tähtsust?
On mitu võimalust seda lihtsusta-
tult teha. Esiteks: mida rohkem on 
eri liike me ümber, seda suurem on 
tõenäosus, et neil liikidel on omava-
hel asju ajada: üksteist küttida, elada 
sümbioosis või kas või parasiteerida. 
Mida vähemaks jääb liike, seda suu-
remaks muutub tõenäosus, et mõned 
neist pööravad oma pale inimese 
poole ja küsivad, kas inimene oleks 
neile toit, elupaik või mõlemat. Ehk 
üsna egoistlikult: mida rohkem liike 
inimkonna kõrval ja ümber, seda tur-
valisem on meil elada. 

Teine selgitus lähtub aga tõsias-
jast, et kui Maal poleks elu, ei oleks 
ka kliimat ja keskkonda, kus senini 
on inimesel hea olla. Tõsiasi on ka 
see, et me ei tea, millised seosed on 
just need kõige õigemad meile sood-
sa elukeskkonna kujundamisel. Ja kui 

me täpsemalt ei tea, peab lähtuma 
eelkõige ettevaatuspõhimõttest. Pole 
vaja häirida tasakaalus – homöostaa-
sis – toimivaid süsteeme. Tulemused 
on ennustamatud.

Kas pead teisele planeedile koli-
mist põhimõtteliselt võimalikuks 
ja vajalikuks?
Pigem on see vajalik kui uus koge-
mus, areng, eneseületus. Ma olen siis-
ki seda meelt, et Maal on asjad pare-
mini korda seatavad, kui leida elu-
väärne õnn siin mõnel lähiplanee-
dil. Marss on neist tõenäoseim. Ma 
arvan, et selles võib olla ka omapära-
ne lootus.

Kujutagem ette tulevikku viieküm-
ne kuni saja aasta pärast, kui Kuu ja 
Marsi kolooniatesse reisivad sajad ja 
ehk isegi tuhanded inimesed. Nende 
elu ja elutehnoloogiad ei toimi nii, 
nagu vaja, eriti alguses. Siis nad vaa-
tavad Marsilt öötaevas sinakat täppi 
– Maad – ja saavad ehk aru, et õnn 
elada Maal koos teiste elusolenditega 
on enneolematu ja kordumatu. Ning 
kindlasti saavad ka Maa elanikud pla-
neetidevahelise sotsiaalmeedia kaudu 
osa Marsi kolonistide agooniatest ja 
ehk taipavad, milles seisneb tegelik 
õnn elus.

Kas sul on soovitusi inimesele, kes 
tahaks elada keskkonnahoidlikult, 
aga ei tahaks oma elustandardis 
kuigi palju järele anda?
Nõudke raha juurdetrükki, millega 
plaasterdada ettevõtjate ja omanike 
haavad ja vaigistada nende valu, kui 
otsustatakse keelata loodust liialt 
mõjutavate tehnoloogiate kasuta-
mine.

Ma olen üsna veendunud, et selline 
hetk tuleb. Muud võimalust lihtsalt 
pole. Kõikvõimalikud kvoodid, kesk-
konnamaksud ja muu selline viivad 
kas rohepesuni või siis ehitab keegi 
järjekordse poliitiliselt taevani kiide-
tud igiliikuri, mille aluseks on sama 
lootus nagu parun Münchhausenil, 
et koos hobusega sohu sattunult 
saab hobust ja iseennast päästa, kui 
end parukapatsist tugevalt ülespoole 
sikutada. Parukas tuleb peast, muud 
ei juhtu. 
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Reisikiri
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Oleme Islandil üüriautoga reisinud neljal aastal (2008, 2011, 
2016, 2019), iga kord kaks-kolm nädalat, ja alati sättinud 
saarel viibimise põhiaja juunikuusse. Eelmises kirjutises 
pajatasime lunnidest [5], siinses ja järgmises artiklis käsitle-
me teisi linnuliike, kelle tegemisi palja silmaga ja läbi kaa-
merasilma õnnestus näha.

Mati Rahu, Kaja Rahu

Esimese retke eel tegime enda-
le piisavalt selgeks, mis ilmad 
võivad tulla. Seetõttu ei pida-

nud me kohapeal lõdisema ega hil-
jem kodus ühinema Islandit tuule 
ja külma pärast siunajate seltsiga. 
Pildistasime kõike huvipakkuvat, eriti 
linde. „Eriti“ põhjusel, et linde leidub 
seal hulgaliselt, neid saab lühikese 
vahemaa tagant näha, nad on toredad 
ja nende jälgimine võimaldab pisutki 
aduda üht eluslooduse tahku. 

Randtiir (Sterna paradisaea) on 
tõeline maailmarändur, kes pesit-
seb Arktikas ja subarktikavöötmes, 
kuid käib vahepeal Antarktikas. 
2016. aasta juunis andsid Newcastle’i 
ülikooli teadlased teada randtiirust, 
kes oli veidi üle üheksa kuuga läbi-
nud rekordilised 96  000  km, alusta-
des Inglismaa külje all asuvalt Inner 
Farne’i saarelt, jõudes Atlandi ookea-
ni kaudu India ookeani, lennates sealt 
ringeldes Weddelli mereni ja naas-
tes lõpuks pesitsuskohta. Niisugune 
põrutav uudis saadi tänu 0,7 g rasku-

sele geolokaatorile, mis oli kinnita-
tud umbes 100 g kaaluva tiiru plastist 
jalarõnga külge.

Islandil sõites on teede läheduses 
lindudest kõige märgatavamad rand-
tiirud. Oranžid infotahvlid, mis hoia-
tavad lindude eest teel, peavad silmas 
just randtiire. Soe asfaltkate meel-
dib eriti noorlindudele. Kui randtii-
rude seltsing jääb maantee kõrvale, 
võivad nad rünnata autosid. Käies 
vaatamas Islandi huviväärsusi, tuleb 
vahel paratamatult mööduda rand-
tiirudest. Ja siis peab arvestama, et 
kriiskav lind sööstab pikeerides su 
poole, lööb nokaga vastu pead või 
peakatet ja roojab riietele. Teame juh-
tumit, kui nokahoope vältides tõstis 
piltnik viivuks pea kohale kaamera ja 
randtiir sihtis väljaheite otse päikese-
varjukisse. 

Linde pikemalt jälgides ja pildis-
tades saavad kõik asjaosalised tegut-

Raevukalt ründavad randtiirud pesitsuspaiga lähedal söövat lammast. Seekord on tegu kartmatu tegelasega, kes ei lase 
ennast häirida

Islandil linde pildistamas 2
Randtiirust söödikännini
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seda vähem häiri-
tuna, kui lähene-
da pesitsusalale 
aeglaselt küka-
kil või rooma-
tes. Lindude 
esialgne ärevus 
haihtub ruttu 
ja kui istuda või 
lamada vaikselt, 
avaneb pilgule lin-
nuelu argipäev.

Võime kaetu ja loetu 
põhjal nentida, et tiire vaadeldes 
lõimub teadustöö tavaeluga. Näiteks 
käte plaksutamine aitab teaduse-
tegijatel lendu tõusnud linde loen-
dades hinnata tiiruseltsingu suurust, 
ent avardab ka kapuutsi pähe tõmma-
nud põngerjate maailmatunnetust, 
kui nood kogevad ärritunud lindude 
saginat ja kriiskamist.

Korduvalt oleme tiirudega tutvust 
teinud Jökulsárlóni parkla äärses selt-
singus. Kord nägime, kuidas tiiru-
poeg lahkus teiste lindude juurest, 
kõndis mitukümmend meetrit ja jõu-
dis ringteele (maantee nr 1). Sedaviisi 
ta meelde jäi: tilluke udusulekera 
kontravalguses keset tiheda liiklu-
sega teed, sammumas vastu kindla-
le hukule autorataste või röövlinnu 
tõttu.

On imekspandav, kuidas rand-
tiirud aastast aastasse talusid seal-
se pesitsuskoha naabruses voorivaid 
autosid ja inimmassi. Tiirud pida-
sid vastu, kuid inimesel oli paar aas-
tat tagasi vaja parkimisplatsi laienda-
da, ka pesitsusterritooriumi poole. 
Hüvituseks eraldati lindudele parkla 
vastaskülje kõrval pisike rohuplats, 
piirati see nööriga ja kinnitati posti 
külge silt, mis andis teada, kui oluli-
ne on mitte tülitada 19 000 km kau-
guselt naasnud randtiire. Ent lõuna-
poolkeralt tagasi tulnud linnud keel-
dusid lahkest kingitusest. Tänavu 
juunis nägime Jökulsárlóni jäämäge-
de vahel ja kohal korraga lendlemas 
ülimalt kolme tiiru varasemate sada-
de ja sadade asemel …

Kaljukajaka (Rissa tridactyla) arvu-
kuseks maailmas hinnatakse 15–16 
miljonit. Asurkonna vähenemi-

se tõttu on see linnuliik 2017.  aas-
tast peale kuulunud ohualdiste liiki-
de kategooriasse. Kaljukajakas pesit-
seb Islandis kõikjal, kus mere lähedal 
püstloodis kaljuseinal leidub eendeid, 
millele pesa mahub. Meie lemmikpil-
distamiskoht on Hafnarhólmi saar. 

Sealne seltsing 3000 pesitseva paari-
ga ei kuulu Islandi suurimate hulka, 
kuid see pole oluline. Üks saare vaa-
teplatvorme on paigutatud niimoodi, 
et seal seistes jäävad lähimad pesa-
kuhilad umbes 15 meetri kaugusele. 
Linnud ei tee inimeste lähedalolekust 
väljagi.

Seltsingust kostab pidev läbilõi-
kav kisa, mis saab hoogu juurde, kui 
lind laskub pesa kõrvale või ruu-
minappusest hoolimata üritab seda 
teha. Tervituskarje toob kuuldavale 
nii pesas viibija kui ka tema paariline.

Kõige sagedamini on pesa-
konnas üks poeg. Temaga tege-
lev vanalind seisab pesas kaljusei-

Randtiirud kahekesi 

Maailm on oi kui suur ja täis sääski. Randtiirupoeg Mývatni (Sääsejärve) kaldal 
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Hafnarhólmi

MývatnFlatey

Stykkishólmur

Stóri Karl

Jökulsárlón

Langanesi ps

tänavu juunis 
nägime Jökulsárlóni 
jäämägede 

vahel ja kohal korraga 
lendlemas ülimalt kolme tiiru 
varasemate sadade ja sadade 
asemel …
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Reisikiri

nast kaugema pesaääre ja poja vahel. 
Üldteadaolevalt on kaljukajakapoja-
le verega kaasa antud, et ta pesas ei 
rabeleks ega riskiks sügavikku kukku-
da. Poeg järgib juba varakult hügiee-
ninõudeid: vajalikul hetkel keerab ta 
saba pesaääre poole ja sirtsab aine-
vahetuse jäägid üle selle.

Olime tunnistajaks, kui pesas toi-
metasid mõnda aega ainult kaks 
mõningase suurusevahega poega. 
Suurem ja seega vanem oli üle võtnud 
vanalinnu ülesanded. Ta seisis täp-
selt õigel kohal ja kantseldas pisemat, 
kui too tukastusest virgudes nihe-
lema kippus. Ilmselt oli toidurikas 
aasta. Kehval aastal pidavat esimese-

na sündinu hakkama endast väetimat 
kimbutama ja lõpuks tõukama ta üle 
pesa ääre, et saada kogu toodud toit 
endale.

Kaljukajakad on etendanud tähtsat 
rolli ornitoloogia ajaloos. 1949.  aas-
tal ehitasid kaljukajakad pesad Kirde-
Inglismaal Tyne’i jõe suudme ligidal 
asuva North Shields’i linna õlleteha-
se mahajäetud laohoone aknasimsile. 
Neid linde hakati järjekindlalt vaat-
lema ja sellest kujunes teadmine, et 
linde tundma õppides on tähtis tugi-
neda pikaajalistele uuringutele.

Jää-tormilind (Fulmarus glacia-
lis). Jälgisime Stykkishólmuri sada-

makailt suure jää-tormilinnuparve 
askeldamist rannikumeres. Meile, 
algajatele linnuvaatlejatele, oli 
nähtu uudis: see lind ujub veepin-
nal ka liblikstiilis, s.o tiibadega sõu-
des. Pärastpoole saime guugeldades 
teada, et liblikat võivad häda kor-
ral ujuda näiteks ameerika kassi-
kakk ja jahipistrik, kui nad on vale-
arvestuse tõttu sattunud vette ega 
suuda märgunud sulestikuga enam 
lendu tõusta. Niimoodi talitab veel 
valgepea-merikotkas: kas siis samu-
ti märja sulestiku tõttu või tahtma-
ta vabastada küüniste vahele püütud 
kala, mille raskus ei luba lendu tõus-
ta. Jää-tormilinnule on liblikujumine 
aga üks ujumisviise ilmselt ka iga-
päevasemates olukordades, olgugi et 
internetist pole me selle kohta tea-
teid leidnud.

Jää-tormilinnule ootamatult väga 
lähedale sattunu peab arvestama, et 
lind võib enesekaitseks paisata noka 
vahelt välja roiskuva kala haisuga 
kleepuva oranži puguõli. See kleebib 
tüli tekitanud linnu suled kokku ja 
lind kaotab lennuvõime. Flatey saa-
rel jõudsime jää-tormilinnust pari-
mal juhul viie-kuue meetri kauguse-
le. Lähem tutvus jäi paraku ära, kuna 
rühm meiesuguseid peletas linnu 
möödudes lendu.

Jää-tormilind neelab toiduotsingul 
alla ka veepinnal hõljuvad plastosad. 
On arvatud, et ta tarvitab toidu pähe 
valimatult kõike, mis veepinnal lei-
dub. Seetõttu käsitatakse seda lindu 
biomonitorina, kelle maos sisalduva 
plastprügi koostis ja kogus võimal-
dab hinnata maailmamere plastsaas-
te ajalist ja ruumilist suundumust. 
Rannikule uhutud jää-tormilindude 
surnukehadest on 80–95% sisalda-
nud plasti.

Kaljukajakate mõttevahetus on tuline ja vali 

Kas juba tulevad esimesed häälitsused? 
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Suula (Morus bassanus). Soov näha 
merekuningannat suulat tärkas 
ammu, kuid tegudeni jõudsime alles 
tänavu 22.  juunil. Islandi 30  000 – 
37 000 suulapaari pesitseb kuues selt-
singus. Neist tundus ahvatlevaima-
na Langanesi poolsaare pesitsuskoht, 
mis paikneb merest tõusva 91 m kõr-
guse kaljusamba (nimega Stóri Karl) 
lael (66° 23’ 9.494” N, 14° 51’ 35.672” 
W). Koha tuntust on suurendanud 
arvukad fotod internetis, k.a Remo 
Savisaare pildiblogi (blog.moment.
ee/tag/suula).

Lähimast külast Þórshöfn on suu-
ladeni 35  km. Pinnasetee (nr  869) 
sinna, aga mitte kaugemale, on kak-
sikveoga üüriautole lubatud ja igati 
jõukohane. Tunnikiirus umbkau-
du 20  km sobib sõitmiseks künkli-
kul käänulisel teel, ent mitmel kitsal 
lõigul peaks hakkama tõsiselt nupu-
tama, kui auto vastu tuleb. Et suu-
lasid saaks ohutumalt jälgida, avati 
2014. aastal vaateplatvorm.

Platvormilt 50 meetrit allpool 
paistvas suulaseltsingus on vähe 
ruumi, pesad paiknevad väga lähes-
tikku. Pesal istuvad linnud ulatuvad 

naabri pesamaterjali varastama ja 
näägeldes nokki ristama. Et viru-
tada naabri valveta jäetud pesast 
muna – mida juhtuvat [4] –, peaks 
lind vististi püsti tõusma. Kalaparve 
sukelduv suula olevat ülev vaatepilt: 
paarikümne meetri kõrguselt alla 
sööstev lind paiskab õhku kolme 

meetri kõrguse veesamba. Kahjuks 
jääb meil vettesööst nägemata, sest 
seekord asub kalastuskoht ranni-
kust kaugel.

Tund-poolteist enne keskpäeva on 
sooja kaheksa pügalat. Kõigi aegade 
kõige tugevamat tuult Islandil koge-
me siin, vaadates suulasid. Just tuul, 
õnneks merelt puhuv, teeb pildista-

mise keeruliseks vaateplatvormist 
vasakul, kust on paremini näha ran-
nikupangal pesitsevad ja lendavad 
suulad. Tuleb kõvasti vaeva näha, et 
jääda püsti ja tõrjuda väikest kartust, 
et äkki tekib tuulekeeris. Tuleb taluda 
vänge aroomiga õhku, sest maapind 
on kõikjal kaetud lammaste ja lindude 
väljaheidetega. 

Islandi päritolu Ameerika poeet ja 
kirjanik Bill Holm viibis tosinkonna 
aasta eest ühel suvepäeval siinsamas. 
Ta on kirjutanud: „Milline lennuk 
saaks hiilguse, leidlikkuse, disaini ja 
nõtkuse poolest võistelda nende lin-
dudega? Kui lihtsameelsed ja uhkel-
davad tundume nende kõrval meie, 
inimesed, oma plaanide ja leiutistega! 
Lebasin pangal pehmes rohus tükk 
aega neid vaadates – ja tundsin üüri-
kest kiusatust astuda üle panga serva, 
et proovida oma tiibu“ [3: 58].

Suuränni (Catharacta skua) juur-
de suunas meid Lonely Planeti reisi-
juht [1]. See teatab, et Jökulsárlónist 
edelasse ulatuv suur sanduriala 
Breiðamerkursandur (136  km2) on 
üks saare peamisi suuränni pesit-

|851| 

Karmiilmeline jää-tormilind Jää-tormilinnuparv toitumas tööstusliku kalapüügi jäätmetest 

Jää-tormilinnule 
ootamatult väga 
lähedale sattunu 

peab arvestama, et lind võib 
enesekaitseks paisata noka 
vahelt välja roiskuva kala 
haisuga kleepuva oranži 
puguõli. 

Jää-tormilind ujumas liblikstiilis 
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suspiirkondi ja tänu nende lindude 
arvukuse kasvule on seal täienenud 
polaarrebaste asurkond. Rebased jäid 
nägemata, kuid suurännidele saime 
päris lähedale.

Kui ringteel sõites hoolikalt sil-
mitseda, eristuvad suurännid hõre-
da taimkattega sanduril tumedate 
laikudena. Linnupaarid on sanduri 
omavahel ära jaganud ega taha oma 
laial territooriumil kedagi teist koha-
ta. Maanteelt mereranniku poole 
kõndides jäi meie marsruudile kaks 
paari linde. Kui olime jõudnud kord 
ühe, kord teise paari valitsemisala-
le, hoidsid linnud meil silma peal 
kas lennates või maandununa. Ajuti 
muutusid nad ründavaks ja heiduta-
sid meid, sööstes meie poole madal-
lennul. Piirduti ähvardustega, linnud 
ei puudutanud meid. Kirjasõna järgi 
pidavat nende tiivalöök olema valus. 
Kui meie istusime, seisid või istusid 
suurännidki.

Olime tunnistajaks, kuidas suur-
ännipaari õhuruumi lendas naaber. 
Pisut aega käis madin sobimatu küla-
lisega õhus, siis laskuti maapinnale. 
Seejärel tuletati sissetungijale vähem 
kui poole minutiga kehaliselt meel-
de, et ta oli saabunud väga valesse 
kohta. Ootamatult kiiresti vallandu-
nud sündmuste virvarris ei suutnud 
me eristada, kas oma kodu eest võit-
les isaslind või temast suurem emas-
lind. Võitles neist igatahes ainult üks, 
teine vaatas pealt ja toetas kaasat 
valju häälega. Meile kätte juhatatud 
kirjatarkuse järgi [2] võiks eeldada, et 
võitlustulle astus isane. 

Suurännide territooriumil liikuvad 
lambad, kelle sõrajälgi leidub kõik-
jal, pidavat teinekord kogema lindude 
rünnakut. Ühes teises Islandi piirkon-
nas nägime, et laululuike, kes oli san-
duril lennanud vääral kursil, eskortis 
kaugemale kaks suuränni.

Ühe linnuraamatu kohaselt on 
suuränn teistele lindudele lendav 
surm. Ta ei lepi kalade püüdmi-
se ega nende röövimisega. Ta tapab 
ja sööb näiteks täiskasvanud lunne, 
randtiire, kaljukajakaid, hõbekaja-
kaid, meriskeid, lauke, ristparte ja 
väikekoovitajaid, ta on jagu saanud 
hallhaigrutest ja koguni suuladest. 

|852|  
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Osake suulaseltsingust 

Soov näha merekuningannat suulat tärkas ammu, kuid tegudeni jõudsime alles 
tänavu 

Suuränni tiibade siruulatus on 125–140 cm 
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Ega põlga nahka pistmast liigikaas-
lase poegi.

Söödikänn (Stercorarius parasi-
ticus). Jökulsárlónist mõne kilomeet-
ri kaugusel käisime tundras pildis-
tamas kivimite samblikumustreid ja 
murenenud rahne. Sattusime ühte ja 
samasse kohta 2011. ja 2016.  aasta 
juunis. Viimasel korral tundsime õige 
paiga kohe ära, sest tee keeras seal 
järsult paremale ja … nagu viis aas-
tat tagasi, hakkas kurvi juures auto 
ümber tiirutama kaks söödikänni. Nii 
oli meile hoomatav, et pesitsetakse 
samas paigas. Pesitsuskohale liialt ligi 
jõudnud tülitajat, olgu see rebane või 
inimene, tõrjub söödikänn tiivalööki-
dega vastu pead.

Mõnisada meetrit edasi tuli fiks-
objektiivi omanikul ja maastikuvär-
vi riiete kandjal tasahilju roomates 
läheneda linnule, kes seisis kalju-
rahnul, vaheldumisi vaadates ümb-
rust ja kohendades nokaga sulestik-
ku. Roomamist mitmekesistas asja-
olu, et 2011.  aasta suvel kattis maa-
pinda must vulkaaniline tuhk, mille 
Eyjafjallajökull oli aasta eest välja 
paisanud.

Söödikännid on toitu hankides 
varmad teistelt lindudelt saaki röö-
vima. Jökulsárlóni kohal nägime kor-
duvalt, kuidas söödikännid ründasid 
randtiire, kes olid merest või järvest 
kala kätte saanud ja valmis sellega 
seltsingusse lendama. Ännid talita-
vad ühe ja sama mustri järgi: kui rün-
nakust heidutatud tiir laseb kala lahti, 
püüab änn selle enne vette langemist 
kinni. 

1. Bain, C.; Averbuck, A. 2017. Iceland. 10th 
ed. Lonely Planet.

2. Catry, P. et al. 1999. Evolution of reversed 
sexual size dimorphism in skuas and jae-
gers. – The Auk 116 (1):158–168.

3. Holm, B. 2007. The windows of Brimes: an 
American in Iceland. Milkweed Editions, 
Minneapolis.

4. Nelson, B. 2010. The gannet. T & AD 
Poyser, London.

5. Rahu, M.; Rahu, K. 2019. Lunnidega 
Islandilt. – Eesti Loodus 70 (9): 48–51.

Mati Rahu (1942) on epidemioloog, 
meditsiinigeograaf ja hobilooduspiltnik.

Kaja Rahu (1955) on epidemioloog ja 
hobilooduspiltnik.
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Võõrale territooriumile sisenenud suuränn on surutud maad ligi. Mõne sekundi 
pärast ta põgeneb 

Söödikänni ringutus 

Söödikännid sööstavad kohe piraka kala püüdnud randtiiru kallale. Tulemus on 
ette teada. Taamal paistab liustik 
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Luubi all

Tamme-kirjurähn on paarikümne aastaga oma levilat hoog-
salt laiendanud, kunagine haruldus on nüüd Mandri-Eestis 
regulaarne haudelind. Annan ülevaate selle huvipakkuva 
liigi asustusloost ja ökoloogiast. 

Uku Paal

Tamme-kirjurähni (Dendro-
copos medius) levila kese on 
Kesk-Euroopas, ulatudes lää-

nes Põhja-Hispaaniani ja idas Lääne-
Venemaani, lõunapiir kulgeb Itaaliast 
Türgini ja jätkub katkendlikult kuni 
Iraanini. Põhjapiiriks on joon Loode-
Prantsusmaast kuni Läänemere ran-
nikuni ja Eesti on levila põhjapool-
seim ala. Kogu populatsiooni suu-
rust hinnati 2015.  aastal 600  000 – 
1 400 000 isendile [1]. 

Rootsi väike asurkond kadus 1982. 
aastal ja nüüd kohatakse tamme-kir-
jurähni seal vaid haruldusena [7]. 
Samuti kadus liik pesitsejana Taanist 
(1961) ja Madalmaadest (1973) [6, 
12]. Viimaste aastakümnete leviku-
laine ajal on ta Hollandisse tagasi 
ilmunud, kuid jäänud seal vähearvu-
kaks (540–850 paari) [12]. Taanis on 
tamme-kirjurähn endiselt haruldus, 
kuid viimasel ajal on vaatlused sage-
nenud [6]. Samuti on arvukus suure-
nenud Kataloonias [8] ja Šveitsis [9]. 
Venemaal Volga piirkonnas laieneb 

liigi areaal ida poole [11]. Soomes on 
teada ainult üks vaatlus 2010.  aas-
tast [10]. Lätisse tungis liik kiiresti 
sisse möödunud sajandi kahel lõpu-
kümnendil, esimene pesaleid pärineb 
1985. aastast [4].

Tamme-kirjurähni asustusloo algus 
Eesti ja Liivimaal on üsna segane. 
Kuna enne 1800.  aastaid osati kirju-
rähnide liike veel üllatavalt kehvasti 
eristada, siis on saksa päritolu vaat-
lejad seda liiki ilmselt segi ajanud 
nii väike-kirjurähniga kui ka valge-
selg-kirjurähniga, kes liigina kirjeldati 
alles 1802.  aastal. Seetõttu on hilise-
mad autorid nii mõnegi esimese vaat-
luse ümber lükanud [5]. 

Tamme-kirjurähni tõesta-
tud esmasleiuks Eestis peetakse 
06.10.1895 Saaremaal Tikal kohatud 
lindu. Üllatav, et see on meil tänini 
ainuke saartel kohatud isend. Teine 
leid pärineb alles sajand hilisemast 
ajast, Petserist, 04.10.1980, ja kolmas 
isend püüti 13.10.1990 Kabli linnu-

Tamme-kirjurähn suudab meisterdada korraliku pesaõõne, ent toitu otsides pole tal kombeks nokaga vasardada

tamme-kirjurähni 
tasub tähele panna
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jaamas. Järgnesid leiud 1993., 1998. 
ja 1999. aastal. Alles 2000. aastal leiti 
korraga mitu isendit ja Räpinas suu-
deti tõestada esimene pesitsus [2]. 
Alates 2000. aastate algusest on tam-
me-kirjurähn Eestis kiiresti levinud 
ja vaatlusi lisandunud üha suurema 
hooga. Niisiis olid liigi esmasvaatlu-
sed väga pikkade vahedega, kuid eks-
pansiooni algus väga järsk.

Tagantjärele võime hinnata, et 
Eesti ornitoloogid said tamme-kir-
jurähni levila laienemise hästi doku-
menteeritud. Suur osa oli selles 
Riho Kinksi heal teavitustööl ja sihi-
pärastel otsingutel. Liiki õpiti kiires-
ti tundma ja õigest elupaigast otsima. 
Leiukohtade arv on alates 2000. aas-
tast kahekordistunud umbes iga viie 
aastaga. Järsemalt suurenes arvukus 
2005. aastal, kui leiukohtade arv aas-
taga neljakordistus. 

Lõuna-Eesti elupaigad hõivati 
üsna kiiresti, aga levikupiir jäi pikalt 
püsima Pärnu–Mustvee joonest lõu-
nas. Viimastel aastatel on lääne pool 
vaatlusi lisandunud Matsalu lahe ja 
Märjamaa vahelisele alale. Põhja-
Eestis kohati tamme-kirjurähni alles 
2011. aastal Sagadi pargis ja järgmisel 
kahel aastal lisandus Põhja-Eestisse 
mitu uut leiukohta. Enamik Põhja-
Eesti leiukohti on päris ranniku lähe-
dal ja see on ka oodatav. Ilmselt on 
põhja poole rändavad isendid jää-
nud pidama, vältides mereületust. 
Loomulikult on rannajoonel ka roh-
kem linnuvaatlejaid liikumas, seegi 
võib tamme-kirjurähnide leviku-
andmeid mõjutada. 

Tänavu palusime linnuvaatlejatel 
käia tamme-kirjurähnide elupaika-
des võimalikult palju, et saaksime 
Eestis selle liigi levikupilti ja arvukus-
hinnangut korrigeerida. Üleskutsele 
reageeris hulk vaatlejaid, kelle abil 
kogusime andmebaasi PlutoF 605 
pesitsusperioodi vaatluskirjet. Samuti 
kogusime kokku teabe loodusvaatlus-
te andmebaasist, pesakaartidelt, suvi-
se aialinnupäeviku ja talilinnuloendu-
se andmestikust. 

Kuna üldjuhul on tamme-kirju-
rähni elupaik üpris selgepiiriline, võib 
andmeühikuna kasutada leiukohta. 

Tüüpiliselt on elupaigaks park, kal-
mistu või selgelt eristuv vanade leht-
puude rühm. Tundub, et kui tam-
me-kirjurähn on kord juba uue ala 
hõivanud, jääb ta selle alaliseks ela-
nikuks. Kõigist leiukohtadest 45% 
on liiki kohatud mitmel aastal, selle 
põhjal võib enamikku leiukohtadest 
pidada pesitsusterritooriumideks. 
Selge erand on üksikud rändevaatlus-
punktid rannikul, näiteks Põõsaspea 
neem, kus kohatakse vaid läbirända-
vaid isendeid. Usutavasti on asulates 
suur tõenäosus paaride arvu alahin-
nata. Üks keerulisemaid alasid selles 
mõttes on Tartu linn, kus liigi asus-
tustihedus on Eesti suurim ja rohket 
vaatlusinfot raske lahti mõtestada.

2019. aasta esimesel poolel leiti 
tamme-kirjurähni vähemalt 208 
kohas ning arvukuse miinimum-
hinnang on 221 territooriumi, kuna 
mõnes paigas oli lähestikku mitu 
paari. Uusi leiukohti lisandus sel aas-
tal tähelepanuväärselt palju, 83. Väga 
hästi said vaatlustega kaetud sobivad 
tamme-kirjurähni elupaigad Tartu-,
Võru-, Põlva- ja Jõgevamaal ning 
Lääne- ja Ida-Virumaal ja Järvamaal. 
Katmata jäi hulk potentsiaalset bio-
toopi Raplamaal, Harjumaal ja 
Pärnumaa lääneosas. 

Palusime vaatlejatel ära märkida 
ka need alad, kust tamme-kirjurähni 
otsingutel ei leitud (nn 0-tulemus). 
Ilmnes, et Kirde-Eestis pole liik veel 
korralikult kanda kinnitanud, kuna 
sealsetes parkides jäid otsingud väga 
sageli tulemuseta. Kui liigi levik jät-
kub endise hooga, siis võib oodata, 
et ka need paigad hõivatakse lähi-
aastatel. Samuti on asustamata meie 
saared. Saaremaa lehtpuistud võiksid 
tamme-kirjurähnile sobida. 

Tamme-kirjurähnide levikupildis 
eristub kolm piirkonda. Tihedamalt 
on leiupunkte Pärnu–Tartu joonest 
lõunas. Natuke hõredamalt on liiki 
Matsalu lahe ja Mustvee vahelises 

Kärdla

Tallinn

Kuressaare

Põlva

Valga
Võru

Pärnu
Viljandi

Jõgeva

Tartu

Rapla

Paide
Haapsalu

Rakvere
Kohtla-Järve

Narva
Tamme-kirjurähni 
leiukohad Eestis

leiukohad kuni 
2018. aasta lõpuni

2019. aastal lisandunud leiukohad

kohad, kus 2019. aastal käidi liiki otsimas, kuid ei leitud

Tänu üleskutsele tamme-kirjurähne otsida lisandus tänavu 83 selle liigi leiukohta. 
Kaardi punkte vaadates tuleb arvestada, et Kagu-Eestis otsiti liiki sageli ka vähesobi-
vatest elupaikadest, kuna head elupaigad on seal üldjuhul juba hõivatud. Seevastu 
Noarootsi piirkonnas ja Eesti kirdeosas keskenduti eelkõige parimatele elupaikadele, 
kus otsingutulemused jäid ometi kesiseks. Ehkki palju sobilikke elupaiku jäi uurima-
ta, on ilmne, et liik on Mustvee–Matsalu joonest põhja pool veel harv

Euroopa rähnidest on tam-
me-kirjurähni taksonoo-
miline ajalugu kõige kee-

rukam. Ta on kuulunud perekon-
dadesse Dendrocopos, Leiopicus 
ja Picoides; uusimas rahvusvahe-
lise ornitoloogiakomitee (IOC) 
linnunimestikus on ta arvatud 
perekonda Dendrocoptes. 
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vööndis. Siit põhja pool on territoo-
riume juba hõredalt. Põhja-Eestis on 
ainuke tihedama asustusega piirkond 
Lahemaa ja Kunda vaheline maastik. 
Ida- ja Lääne-Virumaa ning Kesk-Eesti 
metsavööndis ongi oodatud leviku-
augud, kuna tamme-kirjurähn väldib 
suuri okas- ja segametsapiirkondi.

Viimane Eesti lindude arvukus-
hinnang (periood 2013–2017) pakub 
tamme-kirjurähni paaride arvuks 
meil 300–500. Värskete andmete 
põhjal saame seda hinnangut natuke 
täpsustada. Pannes kokku 2019. aasta 
tulemused ja vanad andmed, saame 
Eestisse vähemalt 400 leiupunkti (st 
paika, kus liiki on kohatud pesitse-
miseks sobivas elupaigas) ja vähemalt 
11 punktis tegutseb kaks-kolm paari. 

Kindlasti jääb mõnes kohas ühekord-
se vaatlusretke korral liik lihtsalt 
kindlaks tegemata. Näiteks tänavustel 
välitöödel leiti ühest kohast liik alles 
viiendal vaatluskäigul. Arvestades 
liigi paigatruudust ja kaardistamata 
piirkondi, võiks paaride arvu alampiir 
tagasihoidliku hinnangu järgi küün-
dida vähemalt 450 kanti ja ülempiir 
kuni 600-ni.

Tamme-kirjurähn on selgelt leht-
puistuid eelistav liik. Levila lõuna-
osas asustab ta peamiselt vanu tam-
mikuid ja valgepöögimetsi, kuid 
põhja pool Balti riikides elab peami-
selt vanades parkides ja kalmistutel. 
Ilmselt saab see liik hakkama suh-
teliselt väikeses põlispuude rühmas, 

seega võib ta asustada ka viljapuu-
aedu ja vanu lehtpuualleesid. Samuti 
kohatakse tamme-kirjurähni Eestis 
järjest sagedamini sanglepikutes, 
puisniitudel ja lammimetsades (nt 
Alam-Pedjal, Soomaal, Ilmatsalus). 
Harvem on teda kohatud segametsa-
des (nt Järvseljal). 

Eesti rähniseirealad paiknevad 
peamiselt metsamaastikus, kus ela-
vad vaid üksikud tamme-kirjurähni 
paarid. Ka liigi koguarvukus on meil 
rähniseire metoodikaga jälgimiseks 
veel liiga väike. Seega on juhuvaatlus-
te analüüs ainuke võimalus tamme-
kirjurähni käekäiku ja arvukust Eestis 
täpsemalt jälgida.

Pesaleide on meil selle vähearvuka 
liigi kohta kogunenud üllatavalt palju, 

Vanad mõisapargid on tamme-kirjurähnile hea elupaik. Audru mõisapark
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vähemalt 17. Pesapuud on alati olnud 
lehtpuud, neist tavalisimad on tamm 
(4 pesa), jalakas (2), harilik pärn (2) 
ja arukask (2). Teiste pesapuudena 
on märgitud raagremmelgas, määra-
mata remmelgas, künnapuu ja vaher. 
Pesitsetud on nii surnud kui ka elu-
sates puudes. Pesaavade kõrguseks 
maast on mõõdetud 3–10 meetrit 
(kaheksa mõõdetud pesa keskmine 
on 5,3 m). 

Kahjuks on pesaleidude kohta täi-
detud väga vähe pesakaarte. Siinkohal 
tuletan meelde, et isegi kui pesa sisu 
ei uurita, tasub alati pesaõõnsuse 
leiu kohta täita pesakaart (www.eoy.
ee/pics/510_pesakaart.pdf ) või lisa-
da üksikasjalik pesainfo andmebaasi 
märkustesse. Ent pesaõõnsusi tuleks 

siiski eristada ööbimisõõnsustest, 
mida linnud hakkavad endale raja-
ma juba kesksuvel. Pärast mai lõppu 
pesaehitusega ametis olev rähn rajab 
eeldatavasti ööbimiskorterit.

Kuna pesitsusalad paiknevad 
valdavalt asulates või nende lähe-
dal, käivad tamme-kirjurähnid tal-
vel meelsasti toidumajades (vähemalt 
41 vaatlust). Lisatoidu abil korvab 
meie tamme-kirjurähnide populat-
sioon külmade talvede põhjustatud 
tagasilööke.

Meie pargid ja kalmistud on teiste-
legi suluspesitsejatele äärmiselt tähtis 
elupaik. 2019. aastal on tamme-kirju-
rähni vaatluste korral kaaslevaid räh-
niliike märgitud 149 isendit (nn seo-
tud kirjed). Pole haruldane, kui tam-

me-kirjurähni territooriumil ja selle 
lähiümbruses on korraga registree-
ritud neli-viis rähniliiki. Selle valimi 
põhjal jagab kõige sagedamini tam-
me-kirjurähniga elupaika suur-kir-
jurähn (88 isendit). Järgnevad hall-
pea-rähn (22), valgeselg-kirjurähn 
(20), väike-kirjurähn (12) ja must-
rähn (7). Meie ainsat rändset rähn-
last, väänkaela, on tamme-kirjurähni 
vaatlustes märgitud ainult 16 isendit, 
kuna enamik vaatlusandmeid kogu-
ti enne selle liigi saabumist. Oodatult 
puudub tamme-kirjurähni elupaika-
des okasmetsade asukas laanerähn. 

Teistest linnuliikidest märgiti tam-
me-kirjurähni 2019.  aasta leiupai-
kades vana puistu tüüpilist sulus-
pesitsejat puukoristajat (vähemalt 
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Kuidas tamme-kirjurähni tähele panna? 

Erinevalt teistest kirjuräh-
nidest trummeldab tam-
me-kirjurähn harva ja ter-

ritooriumi kuulutatakse peamiselt 
läbilõikava kääksumisega. Kuna ta 
nokk on teiste rähnidega võrrel-
des üsna väike, kasutab ta seda 
pigem naasklina saaki urgitsedes 
kui toksides. Seega ei märka toi-
tuvat tamme-kirjurähni sugugi nii 
lihtsasti nagu teisi kirjurähniliike. 
Samas on ta pesitsusperioodil ja 
ka sügisel väga häälekas. Kääksuva 
laulu asemel kuuldub hilissuvest 
alates sagedamini musträsta äre-

vushüüuga sarnane teravate noo-
tide jada.

Välimuse järgi on tamme-kirju-
rähni lihtne ära tunda. Ainuke sar-
nane liik Eestis võib olla noorlinnu 
sulestikus suur-kirjurähn, kes on 
tamme-kirjurähnist natuke suurem 
ja pikanokalisem. Selgelt erineb 
alapoole värvus: tamme-kirjurähni 
alapoolel on pikitriibud, mis suur-
kirjurähnil puuduvad. Tamme-
kirjurähni nägu on heledam: must 
põselaik ei ulatu nokani ega kukla-
ni. Sageli tundub, nagu linnul oleks 
põsel tume kolmnurk.

Tamme-kirjurähn Noor suur-kirjurähn
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182 isendit), sageli on kaaslevate lii-
kidena nähtud ka salutihast (46) ja 
porri (27). Paljudel juhtudel jätsid 
rähnivaatlejad värvulised registreeri-
mata, seega on nende arvukust tam-
me-kirjurähni naabruses kindlasti 
alahinnatud. 

Ülaltoodud andmete põhjal võib 
tamme-kirjurähni kindlasti pidada 
elurikaste lehtpuistute indikaator-
liigiks. Loomulikult saab kaaslevatest 
liikidest parema ülevaate, kui analüü-
sida kogu pesitsusterritooriumi ümb-
ruse vaatlusandmestikku, hõlmates 
ka rändlindude pesitsusperioodi ja 
öölindude tegutsemise aja. Tänavu 
laekus tamme-kirjurähni leiukohtade 
täielikke liiginimekirju vähe. Tuletan 
meelde, et linde vaadeldes tasub kirja 
panna kõik kohatud linnuliigid. Nii 
saab andmeid omavahel paremini 
võrrelda ja märksa selgema ettekuju-
tuse looduses toimuvast.

Tamme-kirjurähni põhjasuunalise 
leviku põhjusi me ei tea. Ilmselt män-
givad rolli mitu tegurit koos. Oma osa 
võib olla saarepuid surmaval seen-
haigusel saaresurmal, mis on samuti 
hakanud Eestis laialt levima just vii-

mastel aastakümnetel. Surnud saared 
ilmselt täiendavad lehtmetsa rähni-
de toidubaasi. Ka kliimamuutus võib 
soodustada ellujäämust põhja pool. 
Igal juhul tasub sellel rähnil silma 
peal hoida, kuna lõuna pool kahane-
vale populatsioonile võib siinne arvu-
kuse kasv osutuda päästerõngaks.

Vaatlusandmetega on abista-
nud EOÜ projektijuhid Jaanus Elts 
ja Meelis Uustal. Samuti on aida-
nud andmestikku kokku võtta 
2019. aasta suurimad välitööde tegi-
jad Liis Keerberg, Kaspar Kolk, Maidu 
Kõoleht, Renno Nellis, Mariliis Paal ja 
Tiiu Tali. Tänan kõiki, kes on vaatlusi 
edastanud! 
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Tamme-kirjurähn (vasakul) on liigirikaste lehtpuistute indikaator. Sageli elutseb 
tema leiukohtades või nende lähiümbruses veel mitu rähniliiki (paremal on suur-
kirjurähn)

Tamme-
kirjurähni
elupaigad

Eestis

segametsad
8,5%

asula-
puistud
83%

lehtmetsad
8,5%

Tamme-kirjurähni 376 teada olevast 
leiukohast Eestis on enamik asulapuis-
tud, peamiselt pargid ja kalmistud, 
harvem ka aedlinnad ja taluaiad 
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Aasta lind

Kotkaklubi on rakendanud reaalajas lindude pesaelu kajas-
tavaid veebikaameraid, nn pesakaameraid, alates 2007. aas-
tast. Selle ajaga on kogutud üksjagu oskusteavet nii kaame-
rasüsteemide kui ka lindude käitumise kohta. 

Triin Leetmaa

Eelkõige on filmitud rangelt 
kaitstavaid kotkaliike ja must-
toonekurge. Tänavuse aasta 

lind öösorr oli aga omamoodi kat-
sumus: ööpimeduses tegutsev laisk-
lind, kes klassikalises mõttes pesa ei 
ehita, vaid pealtnäha muneb sinna, 
kuhu juhtub. 

Nii ei saanud me kaamerale sobivat 
kohta juba enne pesitsust välja valida, 
vaid pidime pesaleiu korral kiirelt rea-
geerima. 28.  mail tegid ornitoloogid 
Renno Nellis ja Aarne Tuule Hiiumaal 
välitöid, kui ehmatasid lendu öösor-
ri emaslinnu. Lähemal vaatlusel lei-
dis Renno pesa, kus oli üks hallikate 
ja pruunikate laikudega valge muna. 
Öösorri kurnas on aga üldjuhul kaks 
muna, mis lubas oletada, et pesitsus 

avastati algjärgus. Seega sobis pesa 
ideaalselt aasta linnu kaamerapesaks.

Esialgu olime öösorri pesa jälgi-
miseks plaaninud kasutada väikest 
infrapunakaamerat, kuid otsustasime 
siiski märksa parema pildikvalitee-
diga kaamera AXIS P5635-E MK  II 
PTZ/DOME kasuks. Selle 360-kraa-
dist vaadet võimaldava kaugjuhitava 
suhteliselt laia suurendusvahemiku-
ga kaamera abil oleme viimasel kahel 
aastal edukalt jälginud Võrumaal 
metsisemängu. Peale kaamera tuli 
Hiiumaa metsa toimetada päikese-
paneelid, autoakud, mikrofon ja süs-
teemi juhtplokk koos 4G mobiilset 
ühendust võimaldava antenniga. Et 
kaamera ka öötundidel pilti näitaks, 
kasutasime spetsiaalset infrapuna-
valgusallikat. Kaamerasüsteemi sead-
sid 3. juunil töökorda Renno Nellis ja 

Urmas Sellis Kotkaklubist ning Omar 
Neiland Beta Group  OÜ-st; abistas 
Urmas Lett EENet-ist (◊ 1, ◊ 2).

Kaamera paigaldamise ajaks 3. juu-
nil oli pesas kaks muna, mis on öösor-
ri tavaline kurna suurus. Emaslind 
naasis hauduma mõni minut pärast 
inimeste lahkumist pesitsuskohast. 
See näitas, et päevavalguses öösor-
rid kaamerat ei pelga. Esimestel öödel 
jälgisime ootusärevalt, kas ja kuidas 
reageerivad linnud infrapunavalgu-
sele. Meie teada ei ole varem öösorre 
looduses filmitud ööpäev läbi otsepil-
ti edastava kaameraga ning leidsime 
vastakaid arvamusi sellegi kohta, kas 
öösorre häirib tavaliste rajakaamerate 
(st liikumisanduriga kaamerate) inf-
rapunavalgus. Peatselt veendusime, 
et see öösorride pesitsust ei sega.

Päevasel ajal haudus emaslind, 
kusjuures ta võis tunde liikumatult 
ühes asendis tukkuda. Seetõttu pidas 
nii mõnigi vaataja vajalikuks meilt 
uurida, kas lind on ikka elu ja tervi-
se juures. Öölinnule iseloomulikult 

Öösorri pesakaamera
◊ 1. Urmas Sellis ja Omar Neiland paigaldavad öösorri pesakaamerat
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elavnes emaslind hämaruse saabudes 
ja suundus toiduotsingutele. 

Mõneti üllatuslikult selgus, et sel 
ajal, kui emaslind viibis pesast eemal, 
jäid munad tunniks või kauemaks-
ki lageda taeva alla. Isaslind vähemalt 
esialgu pesale ei ilmunud. Teda nägi-
me pesal mõneminutilisi peatusi tege-
mas alates 5.  juunist (◊ 3). Pesitsuse 
edenedes kasvas isaslinnu panus hau-
dumisse, kuid põhiroll jäi emaslinnule.

Öösorri haudeperiood vältab 
17–21 päeva. Kuna me ei teadnud, 
mis kuupäeval oli munetud esimene 
ja teine muna, võisime poegade koo-
rumise aega ainult oletada. Selgus 
saabus 13. juuni keskpäeval, kui koo-
rus esimene poeg (◊ 4). Teine poeg 
koorus päev hiljem, 14.  juuni vara-
hommikul. Seega muneti tõenäoli-
selt päevase vahega ja hauduma asus 
emaslind kohe pärast esimese muna 
munemist; haudevältus on 17 päeva.

Vast koorunud öösorripojad kasva-
sid jõudsalt. Välimuse järgi polnud 
võimalik nooremat vanemast erista-
da juba teisel päeval pärast kooru-
mist. Toiduks tõid vanalinnud neile 
oma kurgus mitmesuguseid putu-
kaid. Näljased pojad sikutasid ema-
isa vurrudest ning nokast ja said nii-
viisi oodatud kõhutäie kätte ka kesk-
päeval. Toitmiskordade arv ööpäevas 
küündis suisa paarikümneni (◊ 5).

Pesa ümbrust hakkasid pojad avas-
tama kolme-nelja päeva vanuselt. 
Kaugele ei mindud, vaid püsiti emas-
linnu kaitsva tiiva all. Isaslindu nägi-
me päevasel ajal poegade juures alates 
21.  juunist. Emaslind seevastu kadus 
järk-järgult pildilt, mis lubas oletada, 
et ta oli hakanud tegelema uue kurna-
ga. Kaks pesakonda suve jooksul ei ole 
öösorride puhul haruldane. 

Maaspesitsejana on nende kurnad 
ja pojad röövloomadele ning -lindu-
dele kerge saak, mistõttu tuleb kasu-
tada iga võimalust järglasi saada. 
Kaalusime, kas otsida emaslinnu uut 
pesa, kuid loobusime. Pesitsuspaigas 
ringi liikuv inimene võis meie jälgita-
vat pesakonda häirida ning me ei saa-
nud olla kindlad, et kord eemale pele-
tatud linnud kaamera ette naasevad. 
Nende side pesalohuga oli kadumas.

◊ 2. Kaamera ja mikrofon paigaldati pesast mõne meetri kaugusele

◊ 3. Isaslind (vasakul) külastab pesal hauduvat emaslindu. Öösorri pesakaamera 
kuvatõmmis 5. juunil kell 23.08

Pesa

Kaamera

Mikrofon

Pesa

Kaamera

◊ 4. Esimene poeg koorus 13. juunil. Pildil on näha munakoor ja vanalinnu jalga-
de juures munakoorest paremal ka vast koorunud poeg. Öösorri pesakaamera 
kuvatõmmis 13. juunil kell 12.54
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27. juunil tegid kahenädalaseks 
saanud öösorripojad oma esime-
sed lennukaared. Päev hiljem viis 
isaslind nad pesalohust kaugele, kaa-
mera vaatevälja piirile. Pesalohku nad 

enam ei naasnudki, vaid liikusid ümb-
ruskonnas laiemalt ringi. Tänu kaug-
juhitavale kaamerale saime nende 
tegemisi siiski edasi jälgida.

Tähelepanelikud vaatajad märka-

sid, et muidu nii liikumatud öösorrid 
istusid tihti kolmekesi koos – isas-
lind ja kaks poega – ning õõtsuta-
sid end vaikselt küljelt küljele (◊ 6). 
Arvatavasti aitab see kehasoojust 
hoida ning ka kangeid liikmeid tööle 
ergutada. Peale rahustava õõtsumi-
se saime lähivaates jälgida muudki 
öösorrile omast, näiteks päratu laialt 
avanevat suud ja sulestiku kasimist 
pika keskmise varbaga. 2.  juuli öösel 
demonstreeris isaslind meile öösorri-
de kaitsetaktikat röövloomade vastu: 
tiivavigastust teeseldes juhtis ta pesa-
paika sattunud rebase poegade pea-
tuskohast eemale.

Viimast korda nägime öösorre päe-
vavalguses 9.  juulil. Selleks ajaks 
25–26 päeva vanused pojad olid leid-
nud puhkekoha mahavarisenud oksal. 
Välimuselt vanalinnu suurust ja nägu 
pojad – puudusid üksnes vurrud – 
lendasid hämaruse saabudes isaslin-
nu juurde ning kadusid öhe.

Järgnenud öödel ilmusid öösor-
rid kaamerapilti vilksamisi ja alates 
13.  juulist oli kuulda ainult nende 
hääli. Kas laulsid, huikasid ja plak-
sutasid ka noorlinnud, me ei tea, 
kuid öösorride helimärke kostis veel 
augusti alguseski, mil osa öösorre 
juba rändele asuvad. Võimalik, et 
saime helipildis olla tunnistajaks teise 
kurna poegade kasvamisele.

Napi pooleteise kuuga saime 
pesakaamera vahendusel öösorri-
de eluolu ja käitumise kohta teada 
üht-teist uut, kuid leidsime kinni-
tust ka varem kuuldule ja loetu-
le. Videokokkuvõtet öösorri pesas 
toimunust saab vaadata veebilehelt 
www.eoy.ee/oosorr/kaamera. Suur 
tänu kõigile öösorri pesakaamera jäl-
gijatele ja kaasaelajatele! 

Öösorri pesakaamera paigaldasid 
koostöös Kotkaklubi ja Eesti ornitoloo-
giaühing, serveriruumiga toetas EENet, 
foorumit hoidis üleval Looduskalender. 
Kotkaklubi pesakaamerate projekti ja 
aasta linnu tegevusi toetab keskkonna-
investeeringute keskus. 

Triin Leetmaa (1988) on harrastusornito-
loog, Eesti ornitoloogiaühingu nõukogu 
ja Kotkaklubi liige. Tegeleb aktiivselt lin-
nustiku seire ja inventuuridega.

Aasta lind

|862|  

◊ 5. Infrapunavalgus võimaldas öösorride tegemisi jälgida ka ööpimeduses, põhi-
liselt toimetavad nad just sel ajal. Öösorri pesakaamera kuvatõmmis 18. juunil 
kell 23.54

◊ 6. Isaslind soojendab kahe nädala vanuseid poegi. Öösorri pesakaamera kuva-
tõmmis 27. juunil kell 21.43

Olulised kuupäevad 
•	 28.	mai Renno Nellis leiab 

Hiiumaal öösorri pesa, milles on 
üks muna.

•	 3.	juuni	Pesakaamera alustab 
otseülekannet, pesas on juba 
kaks muna.

•	 13.	juuni Koorub esimene poeg 
(pesa leidmisest on möödunud 
17 päeva).

•	 14.	juuni Koorub teine poeg 

(pesa leidmisest on möödunud 
18 päeva).

•	 17.	juuni Pojad lahkuvad esi-
mest korda pesalohust (poegade 
vanus 3 ja 4 päeva).

•	 27.	juuni Poegade esimene lend 
(poegade vanus 14 ja 15 päeva).

•	 13.	juuli Öösorrid viimast 
korda kaamera ees (poegade 
vanus 29 ja 30 päeva).

•	 15.	august Pesakaamera lõpetab 
otseülekande.
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Kohvipuud saab maailmas kasvatada ainult kindlates piir-
kondades, mis enamjaolt asuvad ekvaatori ümbruses. Seda 
nimetatakse kokkuvõtlikult kohvivööks (ingl coffee belt). 
Hoolimata piiratud kasvualast on kohviubadest valmista-
tud jook maailma menukaimate jookide esikolmikus. Ent 
peale kohvipuu seemnete saab mõneti sarnase maitsega 
rüübet mitmest kohalikust taimest.

Triin Nõu

Praegusel ajal tarbitakse maa-
ilmas üle kahe miljardi tassi 
kohvi päevas ja igas eesrind-

likumas kontoris on moodne koh-
vimasin. Kohvijoojate esirinnas on 
Põhjamaad. Edetabeli tipus on Soome, 
kus juuakse kalendriaasta jooksul 
12 kg kohvi inimese kohta. Järgnevad 
Norra, Island ja Taani, esikümnest 
leiab ka Rootsi. Suurimad kohvi-

eksportijad on Brasiilia, Vietnam, 
Colombia, Indoneesia ja Etioopia. 

Paraku pistavad paljud kohviistan-
dused rinda haigustekitajate, maaka-
sutus- ja kliimamuutustega. Järjest 
keerulisem on täita üha suurenevat 
kohvinõudlust, ühtlasi ennustatak-
se, et tuttav kohvimaitse võib muu-
tuda. Nõnda võib kohv olla mõne-
kümne aasta pärast taas luksuskaup, 
mida saavad endale lubada vähesed. 
Päevakorrale tõuseb küsimus, kuidas 

Millest valmistada 
kohalikku kohvijooki?

Kohvipuu seemned ehk nn kohvioad ei ole ainus taimne saadus, millest võib kohvijooki keeta

Sigurijuurest tehtud jahu on tänapäe-
val üks levinuim koostisosa jookides, 
mida tarbitakse oakohvi asemel. Taime 
tunneb ära kaunite siniste õite järgi; 
ta kasvab ka Eestis nii aedades kui ka 
metsistunult looduses
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Metsast ja põllult
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valmistada kohviga sarnaseid jooke 
mõnest teistsugusest toorainest. 

Ajaloo vältel on pidevalt otsitud 
kohviasendajaid, sest kohvioad ei 
ole alati olnud vabalt kättesaadavad 
või olid nad paljudele liiga kallid. 

Kohviasendajate koostises on rös-
titud lisanditena kasutatud järgmisi 
taimi: suhkrupeet, harilik viigipuu, 
tamm, harilik jaanikaunapuu, kiker-
hernes, maapähkel, lupiin, sojauba, 
põld-seahernes, söödav lõikhein, koh-

visenna, koola, orashein, datlipalm, 
viinapuu, saabelkanavaalia, maapirn, 
ameerika sarvpuu, söödav muskus-
hibisk (okra), harilik robiinia, par-
kia, sigur, aed-moorputk (pastinaak), 
herne- ja viirpuuliigid. Nii mõnigi 
neist on tarvitusel ka praegusajal.

Tänapäeval on kohv kergesti kät-
tesaadav, soovi korral saab seda juua 
kasvõi kõndides. Siiski leidub inimesi, 
kes eelistavad kohvipurust valminud 
joogile midagi, mis meenutab kohvi, 
kuid ei ole nii ergutav. Kohvist loobu-

mise ajendid on erisugused: meditsii-
nilised, usulised või majanduslikud. 
Kuna ollakse üha keskkonnateadliku-
mad, on üks põhjus seotud keskkon-
nasäästuga, sest paljudesse maailma 
paikadesse tuleb kohviube transpor-
tida kaugelt. 

Nõudliku kohvigurmaani mee-
lest ei leidu heale traditsioonilisele 
araabikale või robustale ilmselt vas-
tast. Ent vaatleme siiski, millised on 
mõned teised taimsed joogid, mida 
mõru maitsega harjunud kohvisõber 
võiks proovida ja mille tooraine on 
suisa kohalik või kasvab Eestile tun-
duvalt lähemal. 

Sigurijuur
Sigurit on võimalik kasvatada ka 
Eesti oludes. Kohati on see helesi-
niste õitega taim meil juba metsis-
tunud: teda võib kohata teeservas, 
kraavipervedel, hüljatud aedades ja 
mujal inim tegevusega seotud kohta-
des. Haruneva varrega taim võib sir-
guda üle meetri pikaks, helesinised 
õied avanevad juulist septembrini.

Röstitud ja jahvatatud siguri-
juur on üsna levinud kohviasenda-
ja. Poodides leidub sigurit nii pasta-
na kui ka jahvatatult viljakohvisegu-
des. Arvatakse, et sigurikohvi hakati 
tegema 1800.  aastatel Prantsusmaal, 
kui oli suur kohviubade puudus. 
Praegusajal tarbitakse sigurikohvi 
võrdlemisi laialdaselt ka Saksamaal ja 
mujal Kesk-Euroopas. 

Valmistades jooki puhtast sigurist, 
tuleks annustamisega olla tagasihoid-
lik, sest siguril on intensiivne maitse, 
seega piisab vähesest pulbrikogusest.

Sigurijoogil puudub kohvile 
omane ergutav toime. See-eest sisal-
dab sigurijuur inuliini, mis on oluli-
ne prebiootikum: ta soodustab see-
dekulglas piimhappebakterite palju-
nemist. Tänapäeval kasvatataksegi 
sigurit eelkõige selleks, et saada hoo-
pis inuliini. 

Tammetõrud
Hariliku tamme tõrudest saab pärast 
peenestamist, röstimist ja jahvata-
mist valmistada mõru joogi. Kui seda 
pulbrit lisada näiteks viljakohvile 
maitseks, siis meenutab saadud jook 

Enim kohvi tarbivad riigid
kilogrammi elaniku kohta aastas

Brasiilia

5,7
Vietnam

3,6
Colombia

1,8
Indo-

neesia

1,5

Etioopia

0,85

Hon-
duras

0,77

India

0,77

Uganda

0,64

Mehhi-
ko

0,52

Guate-
mala

0,45

Soom
e

N
orra

Island

Taani

H
olland

Rootsi

Šveits

Belgia

Luksem
burg

Kanada

EESTI

12

9,9
98,78,48,27,9

6,86,56,5

4,5

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.22.

Suurimad kohvi
eksportijad

miljardites
Briti naeltes

Kanada
Island

Šveits
Luksemburg

Eesti
Soome

Rootsi

Belgia
Holland

Taani

Norra

Varasematel aegadel on tõrude tarvitus toidus olnud üsna levinud, neist saab ka 
kohvitaolist jooki
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märksa rohkem päris kohvi.
Selleks et leevendada tõrude 

mõru maitset, tuleks neid enne rös-
timist kaks ööpäeva vees leotada. 
Leotamisvett on vaja päeva jooksul 
mitu korda vahetada. 

Tammetõrukohvi saab igaüks ise 
hõlpsasti teha, sest tammepuid kas-
vab üle Eesti väga palju ja sügise-
ti on puualused tõrusid täis. Tasub 
korjata ennekõike neid tõrusid, mis 
ei ole hakanud idanema. Ent tõrusid 
on aegade vältel pruugitud ka muu-
des toitudes, näiteks sõjaajal jahvatati 
tammetõrusid leivajahu hulka. 

Võilill 
Seda levinud korvõielist peavad 
inimesed tihti umbrohuks, ometi 
sobib võilill tegelikult tervenisti 
toiduks. Kevadisi värskeid lehti ja 
õisi on ilmselt paljud mekkinud. 
Võilille maa-alune juur toorelt süüa 
ei sünni, aga pärast puhastamist, 
tükeldamist, röstimist ja jahvata-
mist sobib see päris hästi kohvi ase-
aineks. 

Tumeda ja lahjemapoolse võlts-
kohvi saab, kui võilillejuurepulber 
panna tassi koos musta pässiku pulb-
riga.  

Maapirn
Maapirn on üsna levinud taim palju-
des aedades. Eestis hakati teda mõi-
saaedades kasvatama arvatavasti 
18. sajandil. 

Ligi kolme meetri pikkuse varre ja 
kollaste õitega maapirn paljuneb kii-
resti, mistõttu on ta paljudest aeda-
dest ka loodusesse levinud ja nõnda 
mitmes riigis naturaliseerunud. 
Toiduks tarvitatakse tema mugulaid, 
mida sobib üles kaevata oktoobrist 
maini. 

Maapirn sisaldab rohkelt seedi-
mist soodustavaid kiudaineid. Peale 
selle leidub temas inuliini, seepä-
rast sobib taim hästi diabeedihaige-
te menüüsse. Toiduks saab maapirni 
kasutada nii toorelt salatites kui ka 
kuumtöödeldult hautistes, suppides 
ja küpsetistes. Röstitud ja jahvatatud 
maapirni tasub segada võilillejuurte-
ga ning valmistada saadud pulbrist 
libakohvi. 

Viljakohv
Vana hea viljakohv, mõtlevad 

mõned. Teistel võib selle peale 
suu krimpsu tõmbuda. Röstitud 
ja jahvatatud teraviljad olid pal-
judele eestlastele aastasadu koh-
viasendajaks. See oli talurahva 
seas levinud kohvijook ja ena-
masti tehti seda igas kodus oma 

retsepti järgi.
Nüüdsel ajal võime kauplustest 

samuti leida eri koostisega vilja-
kohvisegusid. Mõned neist sisal-
davad otra, 
rukist, nisu 
ja sigurit. 

Uuemal ajal on üks 
koostisosa kind-
lasti olnud sigur. 
Ent leidub ka segu-
sid, kuhu on mait-
seks lisatud rösti-
tud suhkrupeeti, 
viigimarju, viir-
puumarju,  kiker-
herneid, herneid, 
lupiini ja tamme-
tõrusid.  

Triin Nõu (1986) on loodus- ja aiandus-
huviline. 

Kohvi aseaineks sobib ka meil laialt levinud võilill

Maapirni mugul tuleb kohvisegu tarbeks röstida ja jahvatada 

te menüüsse. Toiduks saab maapirni 
kasutada nii toorelt salatites kui ka 
kuumtöödeldult hautistes, suppides 
ja küpsetistes. Röstitud ja jahvatatud 
maapirni tasub segada võilillejuurte-
ga ning valmistada saadud pulbrist 
libakohvi. 

Viljakohv
Vana hea viljakohv, mõtlevad 

mõned. Teistel võib selle peale 
suu krimpsu tõmbuda. Röstitud 
ja jahvatatud teraviljad olid pal-
judele eestlastele aastasadu koh-
viasendajaks. See oli talurahva 
seas levinud kohvijook ja ena-
masti tehti seda igas kodus oma 

retsepti järgi.
Nüüdsel ajal võime kauplustest 

samuti leida eri koostisega vilja-
kohvisegusid. Mõned neist sisal-
davad otra, 
rukist, nisu 

Maapirni mugul tuleb kohvisegu tarbeks röstida ja jahvatada davad otra, 
rukist, nisu 
ja sigurit. 

Uuemal ajal on üks 
koostisosa kind-
lasti olnud sigur. 
Ent leidub ka segu-
sid, kuhu on mait-
seks lisatud rösti-
tud suhkrupeeti, 

Meil hästi tuntud 
viljakohv on segu 

erisugustest tai-
medest, enamasti 
oder, rukis ja sigur
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Robiinial ja glediitsial toituvat lehevaablast Euura tibialis 
pole arvatavasti varem Eestist leitud. Tänavu juulis märkasin 
selle liigi vastseid Tartus Johann Voldemar Jannseni, Lydia 
Koidula ja Veski tänaval harilikul robiinial (Robinia pseu-
doacacia L.). 
Marko Prous

Noori vastseid võib märgata 
lehtedesse söödud aukude 
järgi (◊ 1). Vastsete kasvades 

muutuvad augud suuremaks, kuni 
suurem osa lehest on söödud (◊ 2). 
Säilitasin kaheksa vastset alkoholis 
ja kümmekonnast õnnestus järgmise 

kuu jooksul välja kasvatada viis emast 
valmikut (◊ 3). Kuna E. tibialis on tea-
daolevalt Euroopas ainuke robiinial 
toituv lehevaablane [3], siis ei kahel-
nud ma eriti, mis liigiga on tegemist. 

Valmikute väljakasvatamine kin-
nitas oletust. Kuigi perekonna Euura 
liike on üldiselt keerukas määrata, siis 
kõnealuse liigi valmikud tunneb ära 

võrdlemisi lihtsasti pelgalt värvuse 
põhjal: keha kõhupoolne osa on kol-
lakas, tagajalgade sääred on peami-
selt mustad. Kasvatatud valmikutel 
on seljapool ebatavaliselt hele (◊ 3), 
tavaliselt on see suurelt osalt must.

Robiinia (Robinia) on Põhja-
Ameerika taimeperekond, Euroo-
passe sisse toodud 17.  sajandil. 
Glediitsia (Gleditsia) kasvab loo-
duslikult Ameerikas ja Aasias. 
Teadaolevalt toitub E.  tibialis ainult 
nende kahe perekonna taimedel, 
seega võib olla üsna kindel, et temagi 
on Euroopas tulnukliik. 

Euura tibialis (varasem nimetus 
Nematus tibialis) kirjeldati esimest 
korda 1837.  aastal Suurbritanniast 
[4]. Samal aastal kirjeldati liik ka 
Saksamaalt (N.  hortensis Hartig, 
1837) [2] ning alles 30 aastat hil-
jem Põhja-Ameerikast (N. trilineatus 
Norton, 1867) [5]. Kokku on seda 
liiki kirjeldatud kaheksa korda [10]. 
Praeguseks on E.  tibialis teada üle 
20 Euroopa riigist [7, 9], k.a Leedust 
[8], kuid mitte Lätist ega Soomest 
(Soomes puuduvad peremeestaimed-
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Uus liik Eestis

Lehevaablane 
Euura tibialis 
on ilmunud Eestisse

◊ 1. Lehevaablase Euura tibialis vastseid võib märgata robiinia või glediitsia lehtedesse söödud aukude järgi
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ki). Eesti leiu põhjal võib arvata, et 
lehevaablane elutseb ka Lätis. 

Euura tibialis on fakultatiivselt par-
tenogeneetiline, s.t tavaliselt mune-
takse viljastamata mune ning neist 
arenevad üksnes emased; ainult 
mõnikord arenevad munadest ka isa-
sed. Vähemalt Euroopas on isased üli-
haruldased, esimest korda kirjeldati 
need 1982.  aastal Prantsusmaalt [1]. 
Fakultatiivne partenogenees ei ole 
pidevkehaliste alamseltsis haruldane, 
aga valdavalt on emaste ja isaste osa-
kaal järglaskonnas siiski võrdne (loo-
duses võib tihti jääda mulje, et isased 
on haruldased, sest paljudes liikides 
nad kooruvad varem ja elavad vähem 
aega). Obligatoorselt partenogeneeti-
lised (s.t isased puuduvad täielikult) 
pidevkehaliste liigid on väga harulda-
sed või pole neid üldse. 

Lehevaablaste alamsugukonna 
Nematinae perekondade revisjoni järgi 
[6] on perekond Euura pidevkehaliste 
seas liigirikkuselt (maailmas umbes 650 
liiki) teisel kohal perekonna Tenthredo 
(üle 1000 liigi) järel. Perekond Euura on 
huvitav selle poolest, et liigirikkus suu-
reneb märgatavalt põhja suunas; vähe-
malt osaliselt tuleneb see pajude, pea-
miste toidutaimede samalaadsest liigi-
rikkuse mustrist. 

Euroopas on Euura liike umbes 
350; suurem osa neist elutseb Põhja-
Euroopas. Perekonna taksonoomili-
ne seis on praegu veel väga segane ja 
seetõttu võib liikide arv mingil määral 
muutuda. Eestis on Euura liike seni 
teada 60 ringis [11], kuid see arv võib 
isegi kahekordistuda, kui hakata Eesti 
faunat põhjalikumalt uurima. 
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Marko Prous (1981) on järeldoktoran-
tuuris Senckenbergi Saksa entomoloo-
giainstituudis Münchebergis, kus uurib 
Rootsi taksonoomiaprojekti raames lehe-
vaablasi.
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◊ 2. Tihti pistetakse nahka kogu leht

◊ 3. Valmiku tunneb ära värvuse järgi. Tartu röövikutest kasvatatud valmikute üla-
külg on ebatavaliselt hele, tavaliselt on see suurelt jaolt must
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Seened

Tänavu peeti Eesti mükoloogiaühingu sügisene seene-
laager 19.–22. septembril Lääne-Eestis Tõstamaal ja selle 
ümbruses. Kokku oli tulnud üle kolmekümne seene-
huvilise nii Eestist kui ka kaugemalt. 

Jane Oja

Nelja päeva jooksul käidi läbi 
kümme kasvupaika, mis 
enamasti asusid loodus-

kaitsealadel. Kõige rohkem seenelii-
kide vaatlusi, nimelt 80, pandi kirja 
Nedrema puisniidul. Seal õnnes-
tus kohata teise kaitsekategoorias-
se kuuluvat roosat riisikat (Lactarius 
controversus) ja mõru kivipuravikku 
(Boletus radicans) ning trihholomelli 
(Tricholomella constricta). 

Seenerikkaks vaatluspaigaks osu-
tus ka Ännikse looduskaitseala Põdra 
sihtkaitsevöönd, kus vaadeldi 77 see-
neliiki. Tegu on jänesekapsa-mustika 

kasvukohaga, kus kasvavad 112-aas-
tased haavad, kuused ja kased. 

Ännikse looduskaitsealalt õnnes-
tus leida teise kaitsekategooria liiki-
de nimistusse kuuluv väga haruldane 
mustuv ehk lilla kukeseen (Cantha-
rellus melanoxeros, ◊ 2). Sama seene 
vaatlus pandi kirja veel Mihkli tam-
mikus, kus seenelaagri raames samuti 
käidi. Varem on lillat kukeseent Ees-
tis leitud 1989.  aastal Pärnumaalt, 
2016.  aastal Saaremaalt ning tänavu 
Harjumaalt. 

Kõdunevatelt haavalehtedelt avas-
tati Ännikse looduskaitsealal Eesti-
le uus liik: Ascobolus foliicola (◊ 3), 
mis kuulub kottseente hõimkon-

na liudikulaadsete (Pezizales) seltsi. 
Kolga männimetsas märgati harul-
dastest seentest veel mükoriisaseent 
kastanpäkka (Gyroporus castaneus) ja 
Lindi looduskaitsealal Taltsi sihtkait-
sevööndis hakkas silma korallnarmik 
(Hericium coralloides), mis on leht-
puude saprotroof ja nii vanade kui ka 

◊ 1. Seenehuvilised tänavuses sügislaagris Lääne-Eestis

◊ 2. Teise kaitsekategooria liikide 
nimistusse kuuluva väga harul-
dase mustuva ehk lilla kukeseene 
(Cantharellus melanoxeros) kübara üla-
külg on kollakas, kuid voldiline. Tema 
roosakas või lillakas alakülg värvub 
vajutuskohtades mustaks  
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põlismetsade indikaatorliik. 
Lindi looduskaitsealal oli õnn 

leida Eestile uus seeneperekond 
Strossmayeria (selts tiksikulaadsed 
Helotiales, hõimkond kottseened). 
Liigi Strossmayeria basitricha alla 
1 mm viljakehad kasvasid mahalan-
genud haavatüvel.

Tänu ilusale ilmale õnnestus ühek-
sal seenelaagris osalejal käia ka Varb-
la laidude looduskaitseala suurimal 
laiul Selglaiul. Sel maalapil on valdav 
kasvukohatüüp karjatatav rannaniit 
kadakate ja pihlakatega; laiu männi-
kust on saanud kormoranide pesa-
paik. Ometi pandi laiul kirja poolesa-
ja seeneliigi vaatlused. Võrdluseks: 
Kastna rannaniidul õnnestus kohata 
vaid 18 liiki seeni. 

Selglaiu leidudest olid erilisemad 
puguseened hõlmikmuna (Mycenast-
rum corium, ◊ 4) ja tähtkuulik (Sphae-
robolus stellatus, ◊ 5). Hõlmikmuna 
puhul on tegu seitsmenda leiuga Ees-
tis; tähtkuulikut ei ole meil leitud juba 
üle kahekümne aasta, kuid tänavu 
õnnestus teda seenelaagri ajal näha ka 
Mihkli tammikus. 

Laagrilised panid kirja 549 seene-
vaatlust, sh lihheniseerunud seente 
ehk samblike vaatlused. Seenekogud 
said hulgaliselt täiendust, 36 seent 
on nüüdseks ka ära määratud. Kokku 
sai kirja 345 seentaksonit, kuid kõige 
sagedamini leiti kasepuravikke, kän-
numütsikuid ja tavavahelikke.

Seenelaagrite põhjalikud leiuni-
mekirjad on kõigile huvilistele kät-
tesaadavad platvormi PlutoF kodani-
kuteaduse töölaual (vt plutof.ut.ee). 
Eesti mükoloogiaühing tänab maa-
teaduste ja ökoloogia doktorikooli, 
kes toetas üliõpilaste osalemist see-
nelaagris. 

Rohkem teavet seenelaagrite ja 
mükoloogiaühingu muu tegevuse 
kohta leiate veebilehelt www.muko-
loogiauhing.ut.ee. 7. detsembril pee-
takse ühingu aastakoosolek, kus vali-
takse järgmise aasta seen ja seene-
laagri paik. Kõik huvilised on sellele 
üritusele oodatud. 

Jane Oja (1984), Eveli Otsing (1990) ja 
Kadri Pärtel (1974) on mükoloogid ja 
Eesti mükoloogiaühingu liikmed.

◊ 3. Seene Ascobolus foliicola puhul 
pakuvad huvi tema mikrotunnused, eriti 
lillad ribilised eosed, mis ulatuvad viljakeha 
eoskottidest ehk askustest välja ja muudavad 
lehtereosla (apoteetsiumi) justkui täpiliseks. Tegu 
on Eesti uue seeneliigi leiuga 

◊ 4. Hõlmikmuna (Mycenastrum corium) keraja või munaja kujuga viljakehade 
läbimõõt on 3–10 cm. Uurides viljakeha mikroskoobi all, avanevad kerajad suured 
võrkja mustriga eosed ja okastraati meenutav ehitus

◊ 5. Tähtkuuliku (Sphaerobolus stellatus) viljakehad on peaaegu kerajad. Valmides need 
lõhenevad ja avaneb peridiool, kus paiknevad eosed. Seen meenutab avatud muna 
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Loodusteaduste ajalugu

|870|  

1950. aastatel Tartu ülikooli lõpetanute eluringid on enami-
kul sulgunud: mindud on teisele poole horisonti. Nii on ka 
tuntud geoloogiaõppejõu, rändkivide uurija, looduskaitsja 
ja teaduse populariseerija Herbert Viidinguga, kelle sünnist 
möödus tänavu 90 aastat. 
Vaike Hang

Herbert Viiding (06.04.1929–
25.09.1988) oli pärit Valga-
maalt Hummulist; kesk-

kooliõpingud viisid ta Valga linna. 
Tartu riikliku ülikooli lõpetas noor 
Viiding geoloogina 1952.  aastal. Nii 
tema ülikooli lõputöö kui ka kan-
didaadidissertatsioon käsitlesid 

Eestimaa rändkivisid. Sellele elueta-
pile järgnes töö õppejõuna (ka bio-
loogia-geograafiateaduskonna dekaa-
nina) Tartu riiklikus ülikoolis, tema 
hooleks oli 15 loengukursust. Herbert 
Viidingut mäletatakse kui suure-
pärast õppejõudu. 

Aastal 1966 kutsuti Herbert 
Viiding Tallinna teaduste akadee-
mia geoloogiainstituudi litoloogia-
mineraloogiasektori juhatajaks ja 
instituudi teadusdirektoriks. Tal oli 
elu jooksul ligi kolmkümmend ühis-
kondlikku ametit! Kõige südamelä-
hedasemaks pidas ta looduskaitse-
tööd. Nõnda oli Herbert Viiding tea-
duste akadeemia looduskaitsekomis-
joni asutajaliige ja pikaaegne aseesi-
mees (kuni surmani). 

Koos Eerik Kumari ja Endel 
Varepiga aitas ta 1957. aastal ette val-
mistada looduskaitseseadust. Samas 
oli ta abiks ka kaitse alla võetavate 
rändrahnude ja kivikülvide nimekir-
ja koostamisel. Viiding seisis selle-
gi eest, et meie maavarasid mõist-
likult kasutataks. Veel rajas ta Altja 
rannas kivimuuseumi. Tuntud on 
Herbert Viidingu kirjutatud raamatud 
„Lahemaa kivid“ (1981) ning „Suurte 
rahnude kirjeldamise juhend“ (1986).

Kindlasti oli üks Herbert Viidingu 
tähelepanuväärseim tegu „Eesti ürg-
looduse raamatu“ ehk geoloogilis-
te mälestusmärkide andmebaasi 
koostamine: ta oli idee autor, selle 
nimetuse väljamõtleja (tol ajal ei 
olnud maailmas veel sellist tööd teh-
tud!) ja aktiivne koostaja kuni sur-
mani. Ettevõtmise aitasid lõpetada 
tema kursusekaaslane karstiuurija 
Ülo Heinsalu ja Herbert Viidingu 
enda õpilane professor Enn Pirrus. 
Mahuka töö (kokku 33 käsikirja-
list kausta) esimesed osad valmisid 
2001. aastal ja kokku on selles kirjel-
datud üle 2500 ürglooduse objekti/
mälestise. 

Herbert Viiding on koostanud ja 
toimetanud mitu artiklikogumikku. 
Viimane kogumik, sarja „Teaduse aja-
loo lehekülgi Eestist“ 9.  köide, jäi 
toona pooleli, „Geoloogia rajajoo-
ni Eestis“ avaldati 1993.  a. Trükises 
leiduvast kuueteistkümnest artiklist 
oli Herbert Viiding ise kirjutanud 

Tänukummardus 
Herbert Viidingule

Herbert Viidingut mäletatakse väga hea õppejõuna, looduskaitsja ja teaduse 
populariseerijana. Üks tema tähelepanuväärsemaid panuseid looduse vallas on 
kindlasti „Eesti ürglooduse raamatu“ koostamine
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kuus, osa neist koos kaasautoritega. 
Ühtlasi leiab sellest köitest Anne-
Liis Kleesmendi ja Ülo Heinsalu kir-
jutatud ülevaate Viidingu elutööst, 
sh tähtsamate publikatsioonide nime-
kirja.

Eesti teaduste akadeemia loodus-
kaitsekomisjon on oma asutajaliiget 
ning teenelist looduskaitsjat meeles 
pidanud sünnipäevanäituste ja tema 
luuletuste lugemisega. 1982.  aastal, 
Eerik Kumari 70.  sünnipäeva paiku, 
asutati Herbert Viidingu eestvõt-
tel väike luuleklubi; Viiding palus 
Kumari selle juhendajaks. Klubi liik-
mete hulka kuulusid peale Kumari 
ja Viidingu ka Linda Kongo, Ülo 
Heinsalu ja Vaike Hang. 

Paraku sai klubi tegutseda vaid 
paar aastat, sest Eerik Kumari lah-
kus maistelt radadelt 1984.  aastal. 
Hiljem palusime tema abikaasalt 
Aino Kumarilt mõnda Eeriku vara-
jasema põlve luuletust. Ent neid ei 
olnud ühtki alles, sest sõjasegaduse 

tõttu olid nad Eeriku parimad maalid, 
luuletused jms maha matnud, ja maa 
sisse need jäidki.

Ja lõpetuseks: Herbert Viidingule 
jäid tema eluajal ütlemata olulised 
tänusõnad. Mäletan, et Vene ajal 
oli suuri raskusi välitöödel kaar-
tide kasutusega. Osa kaarte tuli 
kopeerida, salaja pildistada. Sain 
Viidingult salamahti verstalisi kaar-
te, kuna alustasin 1980. aasta paiku 
ühe kihelkonna taluhoonete kaar-
distust; see töö on kestnud ligi neli-
kümmend aastat. Ta pidas alati 
vajalikuks öelda, et ma neid kaarte 
võõraste inimeste nähes ei kasutaks. 
Üks väike kaebus keelatud kaardi 
kohta lõpetanuks kõik. 

Ühel päeval Herbert Viiding helis-
tas ja teatas, et on väga raskes seisus: 
peab katlamajja põletamiseks viima 
geoloogiainstituudi verstalised kaar-
did. Ta olevat juba tükk aega sellest 
kõrvale põigelnud, ent kui ta tões-
ti peab need kaardipakid tuleroaks 

viima, siis ei olevat tal enam õigust 
edasi elada. Seetõttu oli ta otsustanud 
läkitada hävitamiskäsu saanud kaar-
did (600 kaardilehte) Tiit Hanguga 
Tartusse minu valdusse kindla tead-
misega, et need talletatakse. Nii saigi 
toimitud. 

Põhiliselt on tegu kaardilehtede-
ga, mida stipendiaadid olid kasu-
tanud ennesõjaaegsete maakondli-
ke koguteoste välitöödel. 1953. aas-
tal jutustas akadeemik Karl Orviku 
kvaternaarigeoloogia loengul üli-
õpilastele, et igale stipendiaadile oli 
jaotatud kaks kaardilehte: üks väli-
tööl märkmete jm jaoks ning teine 
puhtandi tarbeks. Sestap on mõned 
veest läbi ligunenud, rebenenud ja 
muidu kannatada saanud. 

Nüüd, palju aastaid hiljem, plaa-
nin need kaardilehed üle anda Eesti 
kirjandusmuuseumile. 

Vaike Hang (1932) on geoloog, loodus-
kaitsetegelane ja kodu-uurija. 

|871| 

Herbert Viidingul oli hulgaliselt verstalisi kaardilehti, mis tol ajal olid keelatud. Saanud käsu need hävitada, läkitas ta väärtus-
liku kaardikogu Vaike Hangu kätte hoiule
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In memoriam

Külli sündis Tartus mereväe-
ohvitseri perekonnas. Isa 
arreteeriti 1944.  aastal ja 

saadeti 25+5 aastaks Siberi vangi-
laagrisse. 1949. aasta märtsis viidi ka 
ema kahe tütrega asumisele: viieaas-
tane Külli sattus seitsmeks aastaks 
Krasnojarski kraisse Hakassiasse. 

Soni küla koolist sai ta kaasa arves-
tataval tasemel hariduse, hea vene 
keele oskuse ja positiivsed mälestu-
sed kaunist loodusest ning inimes-
test Sajaanides. 1956. a sügisel jõudis 
pere tagasi Eestisse ja koolitee jät-
kus tädi juures Haapsalus, 1.  kesk-
koolis, hiljem Tallinnas, kus ta lõpetas 
1962. aastal 7. keskkooli.

1967.  a lõpetas Külli Eesti põllu-
majanduse akadeemia agronoomina, 
järgnes aspirantuur teaduste akadee-
mia zooloogia ja botaanika instituu-
dis entomoloogia erialal. Külli oman-
das kiiresti tööoskused ja katsetehni-

ka ning näi-
tas, et suu-
dab töötada 
nii pea kui ka 
kätega. Kandidaadi töö, mille teema 
oli kahjurid, parasitoidid ja nendega 
seotud haigused, kaitses ta 1974. aas-
tal. Seejärel sai vaneminsenerist noo-
remteadur (1974–1983). Sündis ka 
tütar Triin.

Eduka töö tulemusena valiti Külli 
1983. aastal vanemteaduriks. Ta kuu-
lus töörühma, kes koostöös teaduste 
akadeemia keemiainstituudiga töötas 
välja ja katsetas taimekaitsepreparaa-
te. Efokseen-P osutus nii edukaks, et 
tõi kaasa autoritunnistused. 

Eesti taasiseseisvumise järel, 
1990. aastate alguses, tehti teaduses 
olulisi reforme. Uurimisrühmast sai 
1992.  aastal EPMÜ taimekaitse ins-
tituut, kus Külli jätkas vanemteadu-
ri ametis. Võrreldes varasema ajaga 

lisandus teadusuuringutele õppetöö: 
loengud, praktikumid, kursuse- ja 
diplomitööde juhendamine. 

Kuna Küllil oli lai silmaring ja põl-
luharija teadmised, kujunesid tema 
põhilisteks uurimisvaldkondadeks 
peremehe ja parasiidi suhted biotõr-
jes, putukate patofüsioloogia ja kül-
makindlus ning loodushoidlik taime-
kaitse. Ta kuulus töörühma, mis pälvis 
2002. aastal vabariigi teaduspreemia.

Külli oli usin teadusartiklite kirju-
taja, neid on mitusada. Tema sulest 
on ilmunud ka õpperaamatuid ning 
hulk aimeartikleid taimekaitse ja 
putukate kohta. 

Külli hea füüsiline vorm lubas män-
gida lauatennist, sulgpalli, käia mäge-
des jalgsi, suuskadel ja jalgrattal mat-
kamas. Ta armastas rutiini, ei salli-
nud tormamist ning mõtles asjad läbi, 
enne kui asus neid teoks tegema. Ta 
oli suurepärane meeskonna mängija ja 
seltskonna hing, hea huumorimeele ja 
sõnaga. Temale mõeldes meenub jaa-
tav ellusuhtumine ja raskustele mitte-
alistumine.

Märt Rahi

Eesmärgid tulebki seada ebarea-
listlikult suured, siis on lootust 
midagigi olulist ära teha!“ Nii 

armastas öelda Tartu teadusapara-
tuuriehituse looja ja taastuvate ener-
giaallikate uurimise ja kasutamise 
konverentside sarja algataja. 

Valdur käis oma kooliteed 
Jõgevamaal, 1950.  aastal lõpetas ta 
Jõgeva keskkooli kuldmedaliga. 
Aastal 1955 lõpetas ta kiitusega Tartu 
ülikooli teoreetilise füüsikuna. 

Ülikooliõpingute järel hakkas 
Valdur tööle Eesti NSV teaduste aka-
deemia füüsika ja astronoomia insti-
tuudis, esmalt uuris ta helkivaid ööpil-
vi. Üsna varakult puutus ta kokku 
kosmosetemaatikaga: pärast esimese 
tehiskaaslase üleslennutamist mää-
rati ta sputniku vaatlusteks asutatud 
Tartu vaatlusjaama juhatajaks. Tänu 
temale rajati observatoorium just 

Tõraverre. 
1993. aas-

tal suleti apa-
raadiehituse 
l a b o r a t o o -
rium. Valdurist sai Eesti põlluma-
jandusülikooli keskkonnaaparatuuri 
laboratooriumi juhataja (1993–2003). 
Sealgi oli ta oma mõtete ja ettevõt-
mistega paljuski ajast ja harjumus-
pärastest teemadest ees, võttes süda-
measjaks taastuvenergia küsimused. 
1999.  aastal algatas Valdur konve-
rentsisarja „Taastuvate energiaallika-
te uurimine ja kasutamine“; tänavu 
novembris peetakse juba 21.  konve-
rents. 

Suure osa oma elust pühendas 
Valdur teoreetilise astrofüüsika, tea-
dusaparaadiehituse, eksperimentaal-
füüsika, kosmosetehnika ja taastuvate 
energiaallikate tarvituse uuringutele. 

Valduri töö tulemusena loodi esi-
mene kahekordne peegeldifraktsioo-
nivõredega vaakummonokromaator, 
see võimaldas esimest korda maail-
mas uurida kõrgete ja ülikõrgete rõh-
kude mõju kristallide spektri nähta-
vale osale.

Ta on avaldanud hulgaliselt tea-
duslikke publikatsioone, tema kaas-
juhendusel on kaitstud väitekirju. 
Koos kaasautoritega on ta saanud 
viis NSV  Liidu autoritunnistust ning 
patente Prantsusmaal ja Ameerika 
Ühendriikides. 2009.  aastal pälvis ta 
Tartu medali. 

Valdurist mõeldes ei pääse üle ega 
ümber malest. Kolm korda võitis ta 
Eesti teaduste akadeemia malemeistri 
tiitli ja täitis 1977. aastal meistrikan-
didaadi normi.

Meile jääb temast mälestus kui 
arukast, tegusast ja hea huumori-
meelega mehest. Teda on iseloomus-
tatud kui tublit Eesti patriooti, ava-
lat mõtlejat, loojat ja vaimuvärskuse 
eeskuju.

Elis Vollmer

Külli Hiiesaar
4. oktoober 1943 – 30. september 2019

Valdur tiit
16. jaanuar 1931 – 18. oktoober 2019
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Nuputa

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

6 64,8 4,83,6 3,62,4 2,41,2 1,20 0
miljonites

1.

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

3 32,4 2,41,8 3,61,2 1,20,6 0,60 0
miljonites

3.

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

9 97,2 7,25,4 5,43,6 3,61,8 1,80 0
miljonites

2.

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14

5–9
0–4

780 780624 624468 468312 312156 1560 0
tuhandetes

4.

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

     Milline joonisel kujutatud südame ja vereringe skeem kuulub 
     loetelus esitatud loomarühmale? Seosta õige skeem ja looma-
rühm. Igal joonisel on vasakul kujutatud südame paremat poolt 
ja paremal südame vasakut poolt. Punasega on kujutatud arte-
riaalset ja sinisega venoosset verd.

1

pildid kaardil tähistatud koh-

     Õpilased käisid matkamas 
      ja tegid rajal pilte. Seosta 
pildid kaardil tähistatud koh-
tadega. 

2

Vastused: 1) A – 2, B – 1, C – 3, D – 4, E – 2; 2) A – 2, B – 3, C – 4, D – 5, E – 1; 3) Õiged on B ja E; 4) A – vastet pole, B – 2, C – 3, D – 1, E – 4

A. Imetajad
B. Kalad
C. Kahepaiksed
D. Roomajad
E. Linnud

Käguvaablane
Foto: Marko Mägi / elurikkus.ee

A. Parasitoidide hulka kuulu-
vad näiteks pistesääsklased.
B. Parasitoidi arengu eduka 
lõpu korral peremeesorga-
nism hukkub.
C. Parasitoidide vahepere-
meheks on üldjuhul kiletiiva-
line.
D. Eestis parasitoide ei leidu.
E. Parasitoidid munevad teis-
te putukate munadesse, vast-
setesse või nukkudesse, kus 
arenevad parasitoidide järg-
lased.

      Parasitoidideks nime-
      tatakse teatud tüüpi 
parasiitse eluviisiga 
putukaid, kellest 
enamik kuulub 
kiletiivaliste või 
kahetiivaliste 
seltsi. 
Millised järgmis-
test väidetest on 
tõesed?

3

      Milline rahvastikupüramiid ja 
      mediaanvanus käivad kokku?
      Üks mediaanväärtus jääb üle.

4

1

2

3

4

5

A. 68
B. 18
C. 38
D. 48
E. 28

1 2 3 4

A

B

C

D

E

Küsimused on koostanud: 2. ja 4. küsimus 
TÜ geograa�aosakond, 1. ja 3. küsimus rahvusvaheliste bioloo-
giaolümpiaadide ülesannete põhjal Sulev Kuuse (Eesti bioloo-
giaolümpiaadi žürii esimees)

Fotod: RMK, aluskaart: maa-ameti geoportaal



74             EEsti LOODUs  NOVEMBER 2019

38.–41. nädal
Sügis edeneb

S
aabunud sügis tõi  kaasa 
kõige varajasema lume 
rekordi: 24. septembri öösel 
kella kahe ja kolme vahel 

registreeris Jõhvi ilmajaam lume-
saju. Eelmine rekordiliselt varane 
lumesadu oli 2013. aasta 25. sep-
tembril. Tänavu tuli lumi tuli siiski 
vaid korraks ning sügis jätkus pigem 
soojalt. Isegi öökülmad on tänavu 
olnud pigem haruldased.

Looduse Omnibuss viis 21.09 
Matsalu loodusfilmide festivalile 
Lihulasse ja Penijõe mõisa, samal 
päeval võeti ette retk suurele 
Paunvere väljanäitusele. 22.09 kor-
raldati loodushoiuretk Sangastesse. 
28.09 sõideti Narva-Jõesuu silmu-
festivalile.

17.09 Kadri Tinn pidas Tartu tähe-
tornis astronoomialoengu 
(2019. aasta sügistaevas 
ja Merkuuri üleminek 
Päikesest).

18.–22.09 Matsalu loodusfilmide 
festival.

19.09 Loeng-vestlusring Vene 
etnomükoloogi Mihhail 
Višnevskiga Tallinna botaa-
nikaaias. Tartu tähetornis 
näidati prantsuse tummfilmi 
„Reis Kuule“ ja peeti loeng 
Apollo 11 ekspeditsioonist.

21.09 Hullu teadlase eksperimen-
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti mesilasi.

21.–29.09 Tallinna botaanikaaias oli 
näitus „Meelteaia maitsed“.

Kroonika
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„Metsasilm“ võistles Londonis keskkonnateemaliste piltide kategoorias 

Tallinna botaanikaaia näitusel 
„Meelteaia maitsed“ võis näha roh-
kesti tomatisorte 
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Droonifoto metsajärvest 
tõi eestlasele maineka auhinna

Eesti fotograafi Sven Začeki 
fotot „Metsasilm“ on pälvi-
nud tunnustuse maailma suu-

rimal loodusfotovõistlusel „Wildlife 
Photographer of the Year“. Londoni 
loodusloomuuseum korraldas foto-
võistluse juba 55. korda. Sõel oli era-
kordselt tihe: tänavu saatsid elukutse-
lised ja hobipiltnikud ligi sajast riigist 
48 000 fotot.

Začek meenutas pildi sündi nii: 
„Minu poeg Fred nägi 2018. aasta 
„Looduse aasta foto“ konkursil droo-
niga tehtud fotot ühest metsajärvest ja 
soovis samast järvest pilti teha. Kuna 
see asus meie maakodu lähedal, siis 
ühel suvisel päeval läksimegi kahe-
kesi metsa. Fred tegi kiiresti foto ära 
ja kibeles droonipuldist eemale, sest 

mets sinetas mustikatest. Soovitasin 
tal küll oodata, et päike pilve tagant 
välja tuleks, aga pärast kümmet minu-
tit ootamist osutusid mustikad ahvat-
levamaks. Jäin siis ise ootama ja pidin 
kõigest kaheksa sekundit pärast poja 
metsa jooksmist teda tagasi hüüd-
ma, sest päike hakkas välja tulema. 
Mustikamaitse suus, oli tal pildihuvi 
selleks korraks otsas. Niisiis tegin ise 
foto päikese väljatulekust ja Fredile jäi 
ilma päikesepaisteta pilt.“

Fred Začek sai oma fotoga laste 
kategoorias võidu Asferico fotokon-
kursil, tema isa aga tunnustuse maa-
ilma tähtsaimal loodusfotovõistlusel. 

Londoni loodusloomuuseum / 
Loodusajakiri

Ilmunud on öösorri postmark 

Eesti Post on koos Eesti orni-
toloogiaühingu-
ga andnud välja 

järjekordse aasta linnu 
postmargi. Öösorrimark 
tuli müügile 17.  oktoob-
ril. 

Peale margi on ilmu-
nud esimese päeva 
ümbrik ja postkaart. 
Komplekti autor on 
kunstnik Vladimir Tai-
ger, kes on ka varem 

kujundanud aasta linnu marke. 
Öösorri kohta saab 
pikemalt lugeda aasta 
linnu veebilehelt ja Eesti 
Looduse juulinumbrist. 

Esimene aasta linnu 
postmark, millel on kuju-
tatud kiivitaja,  ilmus 
Eesti ornitoloogiaühingu 
eestvõttel 2001. aastal.

Eesti ornitoloogia-
ühing / Loodusajakiri

Tänavuse aasta lind on 
omapärase väljanägemi-
se ja põneva eluviisiga 
öösorr



NOVEMBER 2019   EEsti LOODUs                    75

Kroonika

|875| 

22.09 Rahvusvaheline ninasarvi-
kupäev Tallinna loomaaias. 
Autovaba päev.

23.09 Kell 10.50 algas sügis.
23.–27.09 Teadusnädal Tallinna 

ülikoolis.
26.–28.09 Teadlaste öö festival. 

26.09 Risto Raimets kaitses Eesti 
maaülikoolis doktoritöö 
„Sünteetiliste ja bioloogiliste 
pestitsiidide mõjud mee-
mesilastele ja kimalastele“. 
Tartu ülikooli mälestuspäev 
Raadi kalmistul.

28.09  Hullu teadlase eksperimen-
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis uuriti mikro-
skoopilist maailma.

29.09  Tallinna botaanikaaia õpi-
toad: tulbisibulate istutami-
ne; kuidas roosid talvitumi-
seks ette valmistada.

E
esti keskmine õhutempera-
tuur oli septembris 12,3 °C, 
mis on 0,8 °C normist kõr-
gem (paljuaastane keskmi-

ne on 11,5 °C). Õhutemperatuuri 
maksimumiks registreeriti 26,5 °C 
(2. septembril Viljandis) ja miinimu-
miks –3,4 °C (23. septembril külma-
pealinnas Jõgeval). Eesti keskmine 
sajuhulk oli 85 mm, mis on 132% 
normist (paljuaastane keskmine on 

Emeriitprofessor Ene-Margit Tiit pidas Auli päeval rahvastikuteemalise ettekande 

Teadlaste ööl sai Tartus Vanemuise 
tänava õppehoones uurida maail-
ma mikroskoobiga 

Tartu ülikooli mälestuspäev Raadil 
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Looduseuurijate seltsis 
meenutati professor Juhan Auli

Eesti looduseuurijate selt-
si antropoloogiasektsioon 
pidas 14. oktoobril meie ant-

ropoloogia rajaja Juhan Auli (1897–
1994) sünniaastapäeva auks tradit-
sioonilise ettekandekoosoleku ehk 
Auli päeva.

1939. aastal loodud antropoloogia-
sektsioon, mille asutaja oli professor 
Aul, tähistab tänavu 80.  aastapäeva. 
Sektsiooni tegevusest andis ülevaate 

Gudrun Veldre. 
Liidia Kiisk kõneles kliinilisest toi-

tumisravist ja haigete toitlustami-
sest. Leibkondadest ja perekonda-
dest Eesti rahvastikus pidas ettekan-
de emeriitprofessor Ene-Margit Tiit. 
Samuti esitleti kogumikku „Papers on 
Anthropology XXVIII“.

Looduseuurijate selts / 
Loodusajakiri

Peaministrile edastati kliimaneutraalse 
Eesti toetuseks kogutud allkirjad

Peaminister Jüri Ratas võt-
tis 30.  septembril Stenbocki 
majas enne valitsuse kliima- 

ja energiakomisjoni istungit vastu 
keskkonnaorganisatsioonide esin-
dajad, kes edastasid talle rahva-
algatuse „Kliimaneutraalne Eesti aas-
taks 2035“ toetuseks kogutud allkir-
jad. Rahvaalgatuse eestvedajad on 
Eestimaa looduse fond, Eesti roheli-
ne liikumine ja keskkonnaõiguse kes-
kus; sellega on ühinenud veel üheksa 
keskkonnaorganisatsiooni. Samuti on 
algatusele oma allkirja andnud 2848 
inimest. Soovitakse, et riik tegutseks 
kiirelt ja aitaks kliimamuutusi pidur-
dada teaduspõhiste ja kogu ühiskon-
da kaasavate õiglaste lahenduste-
ga. Lähikuudel peaks algatus jõud-
ma riigikogusse arutlusele, nagu kõik 

rahvaalgatused, millele on antud üle 
tuhande allkirja.

Eestimaa looduse fond / 
Loodusajakiri
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Eesti rohelise liikumise ja Eestimaa 
looduse fondi esindajad (vasakult) 
Madis Vasser, Piret Väinsalu ja Siim 
Kuresoo andsid allkirjad peaminister 
Jüri Ratasele 
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Pedja jõe foto kaunistab maailma 
meteoroloogiaorganisatsiooni kalendrit

Maailma meteoroloogia-
organisatsioon (WMO) 
on neli aastat järjest 

korraldanud fotovõistluse. Tänavu 
valiti 75 parima hulka kaks Eesti 
loodusfotograafi Kairo Kiitsaku 
fotot. Neist Simunas Pedja jõe 
ääres tehtud pilt hääletati 14 pari-
ma hulka ja valiti WMO 2020. aasta 
kalendrisse. 

„Pilt „Hingav jõgi“ on jäädvustatud 
2016. aasta jaanuaris Lääne-Virumaal 
Simunas Pedja jõe kallastel,“ rääkis 
Kiitsak. „Tol hommikul langes tem-
peratuur −20 kraadini. Maas oli ilus 
kohev lumevaip ja jõgi auras,“ mee-
nutas ta.

WMO 2020. aasta kalendri foto-
sid saab vaadata veebilehelt bit.
ly/32ESDTW.

Maailma meteoroloogiaorganisat-
sioon / Loodusajakiri

|876|  
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64 mm). Maksimaalseks ööpäevaseks 
sademete hulgaks mõõdeti 43 mm 
(17. septembril Ristnas). Eesti keskmi-
sena oli päikesepaistet 179,1 tundi, 
mis on 121% normist (paljuaastane 
keskmine on 148 tundi).

Looduse Omnibuss võttis 05.10 ette 
teatriretke Tartusse vaatama eten-
dust „Kaupo ja Lembitu“. 06.10 käidi 
Määra Mäe meistrikojas ja Keila-Joa 
pargis sügiskulda nautimas. 12.10 
sõideti Valmierasse Simjudi laadale 
ja Sietiņiezise kaljudele. 13.10 kor-
raldati kuldne sügisretk Taevaskotta, 
Kiidjärvele ja Valgesoosse.

01.–04.10 Tartu loodusmaja 
õpilastööde sügisnäitus 
„Sügisannid“.

02.10 Siiri Suursoo kaitses Tartu 
ülikoolis keskkonnatehno-
loogia doktoritöö „Looduslik 
radioaktiivsus Kambrium-
Vendi põhjavees – mõõte-
metoodikad, veetöötlusteh-
noloogia seire ja veekasutu-
sega kaasnevad muutused 
põhjavee kvaliteedis“. Eesti 
maaülikooli mälestuspäev 
Raadi kalmistul.

04.10 Rohelise tee õhtu Tartu loo-
dusmajas: toiduraiskamine ja 
mismoodi seda vähendada. 
Ergo Rikmann kaitses Tartu 
ülikoolis keskkonnatehnoloo-
gia doktoritöö „Autotroofne 
lämmastikuärastus ja sel-
lega seotud tasakaalulised 
protsessid“. Rahvusvahelise 
veelinnu-uurijate töörühma 
JWGBird kokkusaamine Eesti 
maaülikoolis.

05.10 Töötuba „Loodusehituse 
võlu ja vägi“ Tallinna botaa-
nikaaias. Rahvusvaheline 
loomaaednike päev Tallinna 
loomaaias. Hullu teadlase 
eksperimendihommikul 
Tartu ülikooli muuseumis 
uuriti mälu. Rahvusvahelise 
kosmosenädala valgusfesti-
val Nõo Veskijärve kaldal.

05.10 ja 06.10 Eesti loodusmuu-
seumi perehommikul olid 
kõne all imetajad.

06.10 Pernova loodusmaja linnu-
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Kabli linnujaam 
tähistas 50. aastapäeva

Keskkonnaagentuur korral-
das 3. oktoobril infopäeva, 
et tähistada Kabli linnujaa-

ma 50 aasta juubelit. Kohal oli palju 
Kabli jaamaga seotud olnud inimesi, 
kellega meenutati vanu aegu.

1969. aastal hakati rändlinde hulgali-
selt püüdma ja märgistama Kablis, sest 
Häädemeeste piirkonna rannikuala on 
oluline rändlindude koondumispaik. 

Linnujaam töötab igal aastal augus-
ti keskpaigast kuni novembri alguseni. 

Praegu korraldab linnujaama tööd 
keskkonnaagentuur, kuid tähtis on 
ka vabatahtlike linnuhuviliste panus. 
Peale lindude uuritakse Kablis nüüd 
ka nahkhiirte, kiilide ja päevaliblika-
te rännet.

Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri

Keskkonnaagentuuri töötaja Jaak Tammekänd näitab huvilistele võrku jäänud 
haruldast lääne-pöialpoissi  

„Hingav jõgi“  
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Tallinnas on maavarade rändnäitus

Tallinnas avati 18.  oktoob-
ril interaktiivne näitus 
„Mineraalid-superstaarid! 

Maa alt koju“, kus on väljas maava-
rad, millest toodetakse tarbeesemeid.

Näitusel saab uudistada viiest 
maailmajaost pärit metallitoormeid 
ja mineraale, näiteks terase too-
ret hematiiti, värvilisi fluoriidikris-
talle, aga ka nüüdses tehnoloogias 
asendamatu vase eriilmelisi maake. 
Eksponaate saab lähedalt vaadelda ja 
katsuda. Tasuta näitus on mõeldud 
eeskätt lastele ja noortele vanuses 
8–17 aastat, kuid palju põnevat lei-
dub ka teistele huvilistele.

Näituse on koostanud Prantsusmaa 
Lorraine’i ülikool, Lissaboni Nova üli-
kool Portugalist, Tšehhi geoloogia-
teenistus, Soome Oulu ülikool ning 
Tallinna tehnikaülikooli muuseum ja 

geoloogia instituut.
Mineraale saab kaubanduskesku-

ses T1 Mall of Tallinn näha 5. jaanua-
rini, seejärel läheb väljapanek Tallinna 
tehnikaülikooli ning siis rändab teis-
tesse Euroopa riikidesse. 

Tallinna tehnikaülikool / 
Loodusajakiri

Kroonika

retk Pärnu Mai tänava vaat-
lustorni.

07.10 Pille Metspalu kaitses Tartu 
ülikoolis inimgeograafia ja 
regionaalplaneerimise dok-
toritöö „Planeerija muutuv 
roll. Loov pragmatism Eesti 
ruumilises planeerimises“.

09.10 Tallinna botaanikaaias avati 
näitus „Uurali rahvaste 
looduslikud pühapaigad”. 
Tallinna loomaaia keskkon-
nahariduskeskuse näitusel 
„Maailm seljakotis – 100 
aastat loodusteaduslikke 
ekspeditsioone“ sai osaleda 
kuraatoritunnis ajaloolase 
Inge Kukega. TÜ loodusmuu-
seumi loodusõhtul „Lindude 
elu keerdkäigud“ esines lin-
nuteadlane Kalev Rattiste.

10.10 Eesti loodusmuuseumi 
Öökulli akadeemias pidas 
põllumajandusteadlane 
Marko Kass ettekande hea-
olust, inimesest ja loomast.

12.10 Algas laste ja noorte muu-
seumifestival „Avatud män-
guväljad“. TÜ loodusmuu-
seumis korraldati huvipäev 
„Loomade kirju maailm“. 
Hullu teadlase eksperimen-
dihommikul Tartu ülikooli 
muuseumis tutvustati viikin-
geid.

12.10 ja 13.10 Eesti loodusmuu-
seumi perehommikul vaa-
deldi sügise märke.

13.10 Tartu ülikooli loodusmuu-
seumi looduse õpperetk 
Tilleorgu ja Piusa müüridele.

Värske geograafiadoktor Pille 
Metspalu (keskel). Vasakul on opo-
nent professor Tuna Tasan-Kok 
Amsterdami ülikoolist ja paremal 
juhendaja, inimgeograafia vanem-
teadur Kadri Leetmaa 
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Eesti linnuvaatlejad 
olid Leedus võidukad

Eesti-Läti võistkond Estbirding 
sai 12.  oktoobril Leedus 
Klaipeda maakonnas peetud 

linnuvaatlusvõistlusel „Kuršių marios 
2019“ esikoha. Mariliis Paal, Uku Paal, 
Andris Klepers ja Margus Ots vaat-
lesid 12 tunni jooksul kokku 118 lin-
nuliiki. Teise koha saavutanud Leedu-

Läti võistkond LitLat Birding sai kirja 
111 liiki ning kolmanda koha võitnud 
Läti võistkond Saldus Izlase 98 liiki.

Rahvusvahelisel võistlusel osales 
23 võistkonda Leedust, Lätist, Eestist, 
Soomest ja Poolast.

Linnuvaatleja/Loodusajakiri

Linnuvaatlusvõistluse „Kuršių marios 2019“ võitnud meeskond Estbirding: vasa-
kult Margus Ots, Andris Klepers, Mariliis Paal ja Uku Paal  
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Viie riigi teadlaste koostööna valminud 
rändnäitusel saab näha metallitoor-
meid ja mineraale  



78             EEsti LOODUs  NOVEMBER 2019|878|  

Georg Aher

Sageli arvatakse, et enda igapäe-
vased otsused mõjutavad kesk-
konda vähe. Pahad, kes loo-

bivad plasttooteid maha, raiskavad 
ressursse ja suhtuvad teistesse ini-
mestesse halvasti, elavad kuskil kau-
gel. Paraku arvavad need kaugel ela-
vad inimesed täpselt samuti, et nende 
otsustest ei olene midagi ja reostavad 
hoopis teised. Ühe inimese tekitatud 

prahi kogus on ju nii väike, poe aknal 
nähtud uus riideese tundub väga 
ahvatlev, põlema ununenud lamp ei 
suurenda kuigi palju elektriarvet ja 
kaugel elavad inimesed võiksid oma 
maale elama jääda või mujale minna 
ka siis, kui nende kodusaar on mere-
vee taseme tõusu tõttu üle ujutatud. 

Tänavuse augusti seisuga elab 
Maal 7,7  miljardit inimest. Nii 
riigiti kui ka tegevusalade järgi on 
nende keskkonnamõju isesugune. 

Riigivalitsejate, töösturite, trans-
pordiettevõtete ja teiste juhtide 
otsused mõjutavad keskkonda palju 
rohkem kui näiteks kontoritöötajate, 
teenindajate või autojuhtide omad. 

Samas võivad ka niinimetatud 
väikeste inimeste rumalused teha 
palju kurja. Kergel käel visatakse 
kasutuskõlblikke riideid ja muid asju 
ära, mõtlemata, kui palju materjale, 
vett ja tööaega on kulunud nende 
valmistamiseks. Ent uute tarbeks peab 
sageli kuskil kaugel metallimaake 
kaevandama või naftat välja pumpama 
ja plastiks muutma, selle tegevuse 
käigus kulub paraku palju vett ja sageli 
on märkimisväärsed ka veokulud. 

Kui me lepiksime vähemaga, jääks 
hulk materjale prügiks muutmata 
ning selleks tarvilik energia ja 
vesi kulutamata. Kui me õpiksime 
juba lapse ja noorena, kuidas teha 
keskkonnateadlikumaid otsuseid, 
langetaksid tulevased juhid, tootjad 
ja tarbijad ehk selliseid otsuseid, mis 
koormaksid keskkonda nüüdsest 
vähem. 

Ei saa oodata, et keegi tark tuleb 
ja teeb kõik korda, vaid juba praegu 
tuleb igaühel keskkonnaga seotud 
otsuseid kaaluda. 

Georg Aher 
bioloog ja loodusemees
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NUPUtA!

Mikroskoop

Liigne tarbimine viib hukatusse, ometi kipume seda üha suurema mõnuga tege-
ma (Dead end tähendab tupikut)  

Kui me lepiks vähemaga

C
6,3

6.04
E

5,1
27.04

H
3,2

8.07

i
4,3

19.05

G
2,6
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Siin on riikide kontuurid, ökoloogilise jalajälje suurus inimese kohta ja kuu-
päev, millal tänavu jõudis kätte ületarbimise päev. Selleks ajaks on riik ära 
kulutanud kõik tänavuseks aastaks ette nähtud loodusressursid. Mis riigiga on 
tegu? 

A
14,4

11.02

Vastused: A – Katar, B – Iraak, C – Belgia, D – Egiptus, E – Sloveenia, F – Ghana, G – Mehhiko, H – Lõuna-Aafrika vabariik, I – Tšiili.
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Ristsõna

|879| 

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. novembriks kas eestiloodus@loodusajakiri.ee või postiaadressil 
Veski 4, 51005 Tartu. Lahenduse saatjal palume ära märkida ka selles numbris kõige enam meeldinud kirjutis(ed)! Õigesti vasta-
nute vahel loosime välja Eesti Looduse poole aasta tellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus on „... rahvapärast nime, ... inimesed 
ei karda ..., ... end nähtavamaks tegema“. Kokku saime 51 õiget vastust. Oktoobrinumbris meeldisid enim artiklid Metsikust 
Läänest, vananaistesuvest ja kiskjatest. Ristsõna auhinna, Eesti Looduse poole aasta tellimuse, võitis Anne Pisukov Võrumaalt.
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Ajalugu/sünnipäevad
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225 (snd 1794)
21.11 Carl Christian Traugott Friedemann 

Göbel, baltisaksa keemik ja farmat-
seut (srn 1851)

190 (snd 1829)
14.11 Karl Wilhelm Kupffer, baltisaksa 

anatoom, võrdleva embrüoloogia 
rajajaid, TÜ professor (srn 1902)

150 (snd 1869)
07.11 Andres Alver, arst, ühiskonna-
 tegelane ja kirjanik (srn 1903)
10.11 Nikolai Busch, taimegeograaf ja 
 geobotaanik (srn 1941)

130 (snd 1889)
12.11 Kaarel Liidak, põllumajandustegela-

ne ja -teadlane (srn 1945)

125 (snd 1894)
24.11 Ludvig Schmidt, keemik (srn 1982)

120 (snd 1899)
05.11 Arnold Kõll, keemik (srn 1960)

115 (snd 1904)
11.11 Kaarel Sõmermaa, põllumajandus-

teadlane (srn 1983)

110 (snd 1909)
23.11 Hellmuth (Helmut) Kolk, taimekaitse-

teadlane (srn 1999)
27.11 Oskar Kirret, keemik, Eesti TA liige 

(srn 1991)

105 (snd 1914)
07.11 Arthur Jaama, puuviljandusteadlane 

ja sordiaretaja (srn 1995)

100 (snd 1919)
11.11 Heino Ahven, keeleteadlane 

(srn 1988)
20.11 Arnold Jürimäe, metsateadlane 

(srn 2004)

95 (snd 1924)
11.11 Johannes Piiper, füsioloog ja arsti-

teadlane, Eesti TA liige (srn 2012)

30.11 Endel Hirmo, põllumajandus-
 teadlane (srn 1977)

90 (snd 1929)
12.11 Loit Reintam, mullateadlane ja öko-

loog, Eesti TA liige (srn 2010)
28.11 Maia Pork, algoloog (srn 1979)

85 (snd 1934)
02.11 Hiie Hinrikus, füüsik
08.11 Valli Porgasaar, bioloog-taimefüsio-

loog
12.11 Uno Veismann, astrofüüsik
13.11 Milvi Ilmas, astrofüüsik
18.11 Udo Margna, taimefüsioloog ja -bio-

keemik, Eesti TA liige (srn 2019)
20.11 Kaupo Elberg, entomoloog 

(srn 2012)
25.11 Peep Kalv, astrofüüsik ja astronoomia 

populariseerija (srn 2002) 
26.11 Liilia Raid, metsateadlane (srn 2019)

80 (snd 1939)
11.11 Tõnu Raid, kartograaf ja orienteeruja
16.11 Tiit Nilson, biogeofüüsik
24.11 Tõnu Kipper, astrofüüsik
26.11 Kuulo Kutsar, epidemioloog
27.11 Eva Kraav, majandusgeograaf
27.11 Tõnis Pehk, keemik

75 (snd 1944)
28.11 Richard Villems, molekulaarbioloog, 

Eesti TA liige

70 (snd 1949)
01.11 Mati Heidmets, psühholoog, haridus-

tegelane

65 (snd 1954)
07.11 Hans Luik, keemik

60 (snd 1959)
24.11 Lea Tuvikene, ihtüoloog

50 (snd 1969)
03.11 Meelis Pärtel, taimeökoloog, botaanik
28.11 Arnold Kristjuhan, rakubioloog
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Kord käisin oma Ameerikast pärit sõbraga seenel. Kui mul oli korv juba tõmmu-
riisikaid täis, ilutses tema seenekorvis ainult üks pilkupüüdev sinine seen. Sõber 
arvas, et see sobiks hästi marinaadipurki. Suurt mürgistust ei oleks ta selle mõtle-
matu teo tagajärjel küll saanud, aga sinivärvikuid on mõtet ennekõike ikka pildi-
purki püüda

Rottidest on siin kinni püütud musti rotte 
(Rattus r. rattus) ja hulgaliselt rändrotte 
(Rattus r. norvegicus). Huvitav oli jälgida 
viimaste rännet. 1933. a. ilmusid nad 
Lehtmetsa külasse Jäneda (jahuveski, 
põllutöökool) poolt. Neid nähti ühes talus 
võitlemas musta rotiga. Järgmisel kahel 
aastal suurenes nende arv ja rotid muu-
tusid jultunuks. L.-Risti vanas koolihoone 
aidas uuristasid nad suured käigud maa 
alla, tassisid ära vilja ning segasid taludes 
hobuseid ja sigu nende söögi ajal. Vaid 
mõned koerad murdsid neid, kasse nad 
ei kartnud üldse. Koolimaja juures murdis 
koer üle tosina roti. Paari aasta kestel oli 
neid hulgi Lehtmetsa taludes, kust rän-
dasid edasi ümbruse küladesse Soosalu 
ja Järva-Madise suunas. 1936. a. suvel oli 
L.-Risti ümbruses vaid üksikuid rändrotte. 
[Teet Lunts: Andmeid putuktoiduliste ja 
hiirlaste üle Järvamaalt, 1939: 164]

Enne kolhoosikorda moodustati Kihnus 
3–4-liikmelisi mutiseltse. Mutt on väga 
vana püünis, mille kudusid naiste ked-
ratud linasest lõngast enamasti mehed. 
Muti pikkus oli 25 sülda. Püüti temaga 
jääminekul ja sügisel. Igale kalaliigile olid 
erineva silmasuurusega võrgud. Püügile 
võeti kaasa 15–20 mutti. Saak müüdi ja 
raha jaotati võrdselt püügivahendi osanike 
vahel. Olulise osa saarte elanikkonna sisse-
tulekust andis hülgepüük. Peamiselt püüti 
„suurt halli“ (hallhüljest), sest seda peeti 
teistest rumalamaks. Hülgeid kütiti peaae-
gu aasta läbi: talvel jäält, suviti ja sügiseti 
varitsedes rannas, kuhu nad kividele lesima 
tulid. Viimane püügiviis on oma tähtsuse 
ammu kaotanud, sest hüljeste arv kahanes 
juba sajandivahetuseks. [Aleksei Peterson: 
Mõnda kihnlaste ja ruhnlaste tegevusala-
dest minevikus, 1979: 721]

Paraku olid ka ajad, mil Luuka pere pidi oma 
kasesalu pärast võitlema. Kolhoosikorra 
algusaastail otsustati sealsed puud kütteks 
saagida. Maha võeti kolmkümmend ilusat 
kaske, kuigi perenaine palunud – võetagu 
temalt kogu varandus, kuid jäetagu ainult 
need puud. Tol korral saetigi veel maha 
suurtest kaskedest allee Luuka ja Tõnu talu 
piiril. Sovhoosi moodustamise päevil ihu-
nud kaskede peale hammast melioraator. 
Peremees läinud abi paluma kodu-uurijalt 
Mart Tapuperelt, et kasesalu looduskaitse 
alla võtta. Tapupere tulnud: peremees-pere-
naine mõõtnud puid, Tapupere kirjutanud 
üles... ja läinud siis kohe rongile, et Tallinna 
sõita (muide, Tallinna sõidu ja söögiraha 
andnud Luuka peremees). Luuka kased said 
rahu. Tänutäheks viinud perenaine pärast 
Tapupere surma tema hauale kevadeti ikka 
kimbu kullerkuppe. [Tiit Petersoo: Luuka 
kaskede lugu, 1999: 485]

80 aastat tagasi

40 aastat tagasi

20 aastat tagasi

talvekuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

COFRA Muspell 
S3 CI WR HRO SRC 

talvesaapad 

139 €
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SOLID GEAR DELTA GTX 
S3 WR HRO SRC

talvesaapad 

265 €
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COFRA Bragi 
S3 CI HRO SRC 
talvesaapad 

99 €
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COFRA Annar 
S3 WR CI HRO SRC 

talvesaapad 

109 €
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COFRA Odoacre 
S3 WR CI HRO SRC 
BOA®ga talvesaapad 
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 169 €

DUNDERDON F7 GTX 
S3 WR HRO SRC
BOA®ga talvesaapadD
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 259 €

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

• Vetthülgav täisnahk 
• Boa® kinnitussüsteem
• Thinsulate™ B600 vooder -25 °C
• Cold Barrier sisetald
• Cold Defender PU/nitriilist välistald 
• APT tekstiilist torkekindel tald
• Klaaskiust turvanina

• Täisnahast ja Ballistic Nylon® 
pealsed

• GORE-TEX® membraan
• Vibram TPU välistald (Arctic Grip) 
• Klaaskiust turvanina
• komposiidist torkekindel tald
• Boa® kinnitussüsteem
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Mugavus, 
mida saab usaldada. 
Täpselt projekteeritud, 
kulumiskindlad materjalid, 
testitud äärmuslikes 
tingimustes. Täiuslikult sujuv 
ja ühtlane peenhäälestus 
isegi ühe käega reguleerides. 
Jalanõude jalgapanek ja ära 
võtmine pole kunagi olnud 
nii kiire, mugav ja lihtne.  
Garantii - BOA 
kinnitussüsteemi garantii 
kestab terve jalanõude eluea.

UNUSTA PAELAD

BOAMUGAVAM 
PUHTAM 
OHUTUM

VõtaBOAVõta

Parim talvesaabas 

+
+




