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Aasta autori veerg

Savannivajadus
Peeter Hõrak

T

änapäeva inimene kujunes
välja pleistotseenis, 2 miljonit
kuni 10 000 aastat tagasi. 90%
meie inimeseks-saamise protsessist
möödus Sahara-taguse Aafrika savannides. Evolutsioonipsühholoogid
usuvad, et ajajärgust, mil me kohastusime tollase keskkonnaga, pärineb ka hulk meie esteetilisi eelistusi. Rohelisi taimi sisaldavate paikade leidmine ja seal viibimine oli
meie savanni-esivanematele ilmsesti
kasulik. Tõepoolest, raske oleks leida
mõnd muud põhjust, miks paljudele
meist meeldib aedu ja parke kujundada ja nautida ning puisniite hooldada. Need maastikud sarnanevad
savanniga.
Rohelisi taimi hõlmava keskkonna positiivset mõju inimese heaolule on tõestanud ka katsed. Näiteks
võivad patsiendid pargivaatega palatites paraneda kuni kaheksa päeva
kiiremini kui parklavaatega palatites. Teise katse põhjal leiti, et juhiloa
taotlemise eksamid sooritati paremini, kui eksamiruumis olid toataimed,
võrreldes situatsiooniga, kui taimed
olid eemaldatud [2]. Siinjuures
mõelgem, miks me üldse haigetele, sünnipäevalastele ja daamidele lilli viime, toataimi või
lemmikloomi peame ja matkamist, jahti ning kalapüüki
harrastame.
Hiljuti Torontos tehtud
uurimus näitas, et haljamate

linnaosade elanikud tunnevad ennast
tervemate, rikkamate ja noorematena. Piltlikult, kolimine kvartalisse,
kus kasvab kümme puud rohkem kui
eelmises elukohas, parandab inimese
tervisetaju keskmiselt sama palju kui
aastase sissetuleku kasv 10 000 dollari võrra või seitsme aasta võrra noorenemine [1]. Tuleb välja, et puukallistajatel on alati õigus olnud!
Kahtlustan, et eelnimetatud tõsiasja eiramine põhjustab meie igapäevases keskkonnas märkimisväärselt häda ja viletsust. Soovitan uurida,
missugused vaated avanevad Tartus
Maarjamõisa väljal töötavate teadlaste
akendest, ja mõelda, mismoodi need
võiksid teadlaste heaolule ja vaimsele
tervisele mõjuda. Kas siin ei või peituda üks põhjusi, miks meil saadakse
vähem Nobeli preemiaid kui luuderohtu mattunud ülikoolides?
1. Kardan, Omid et al. 2015. Neighborhood
greenspace and health in a large urban
center. –Scientific Reports 5.
2. Ruso, Bernhart et al. 2003. Human habitat preferences: a generative
territory for evolutionary
aesthetics research.
– Voland, Eckart;
Grammer, Karl (Eds.).
Evolutionary aesthetics.SpringerVerlag, Berlin,
Heidelb erg ,
New York.
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Tunnustust käis vastu võtmas Horisondi toimetaja Ulvar Käärt

Horisont on riiklikult

tunnustatud teaduse populariseerija

T

allinnas laululava klaassaalis 19.
novembril peetud
teaduskommunikatsiooni konverentsil „Mida üks
ei jõua, seda üheksa jõuavad“ andsid haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ning konkursi hindamiskomisjoni esimees akadeemik Enn Horisondi värskeima
Tõugu kätte tänavused Eesti numbri esikaas

teaduse populariseerimise auhinnad ja riiklikult tunnustatud teaduse
populariseerija märgid.
Kategoorias „Teaduse
ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna
abil“ pälvis peapreemia
(2200 eurot) Horisont:
peatoimetaja
Indrek
Rohtmets ning kauaaegne toimetaja, pea- ja

tegevtoimetaja Kärt Jänes-Kapp.
Audiovisuaalse ja elektroonilise
meedia vallas sai samasuguse preemia TÜ ja rahvusringhäälingu teadusportaal Novaator (vastutav toimetaja
Marju Himma-Kadakas). Teadust ja
tehnikat populariseerivate tegevuste
seast määrati peapreemia TÜ projektile „Euroopa sotsiaaluuring Eestis“
(projekti juht Mare Ainsaar), teine
preemia (800 eurot) anti mittetulundusühingule TTÜ Robotiklubi ning
Eesti kunstimuuseumi Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojektile „Rode altar lähivaates”.
Kategoorias „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane,
ajakirjanik, õpetaja” sai peapreemia
Viljandi gümnaasiumi õpetaja Ave
Vitsut ja teise preemia teleprodutsent
Ylle Rajasaar. Uutest algatustest tunnistati peapreemia vääriliseks noortele
mõeldud teadusvõistlus „Teaduslahing“
(projekti koordinaator Kristi Parro
Eesti maaülikoolist), teise preemia said
ürituste sarja „Garage48 Hardware &
Arts“ korraldajad ja Viljandi mitte
tulundusühing Taibukate Teaduskool.
Hinnalisima auhinna, Tiiu Silla elutööpreemia (6500 eurot ja Stanislav
Netchvolodovi skulptuuri „Möbiuse
leht“) määras žürii Tartu observatooriumi töötajale Mare Ruusalepale, kes
on pikka aega populariseerinud astronoomiat.
Eesti teadusagentuur /
Loodusajakiri

Nelja riigi koostööna on valminud

päikesekiirguse atlas

K

eskkonnaagentuuri koosseisu kuuluva riigi ilmateenistuse kodulehel on 23. novembrist üleval Eesti, Läti, Leedu ja Poola
koostööprojektina sündinud veebipõhine päikesekiirguse atlas. See kujutab endast satelliidiandmete põhjal
koostatud päikesekiirguse parameetrite (summaarne kiirgus, otsekiirgus,
risti pinnale langev otsekiirgus) kaarte ajavahemikust 1991–2014.

Balti riikides on selline satelliidiandmete tarvitus kiirgusrežiimi kirjeldamiseks esmakordne.
Päikeseatlase andmestik on parema
kvaliteediga kui kunagi varem ning
satelliidiandmed langevad väga hästi
kokku vaatlusvõrgus tehtud mõõtmistega. Ühtlasi on atlas varem
koostatud EUMETSATi kliimaatlase
ja Hispaania päikesekiirguse atlase
regionaalne täiendus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Päikesekiirguse atlas arvuti kuvaril

Allikas: www.ilmateenistus.ee/kliima/paikesekiirguse-atlas

Foto: Sven Tupits / ETAG

Sõnumid

Vt www.ilmateenistus.ee/kliima/
paikesekiirguse-atlas.
Keskkonnaagentuur/
Loodusajakiri
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Teadusajakirjanduse sõber on Jaak Kikas
Foto: Toomas Jüriado

T

allinnas peetud teaduskommunikatsooni konverentsil (vt lk 3)
andis Eesti teadusajakirjanike
selts viiendat korda kätte teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökul. Selle sai
Tartu ülikooli füüsikainstituudi direktor professor Jaak Kikas.
Auhinnažürii esimehe, teadusajakirjanike seltsi eestvedaja Priit
Enneti sõnul on ajakirjanikel professor Jaak Kikasega ainult head ja
väga head koostöökogemused: „Ta
on alati valmis andma asjakohast
infot ja selgitama keerukaid teadusteemasid üld-arusaadaval moel.
Suurepärane teadlane ja populariseerija, koostöövalmis intervjueeritav ja ka meeldiv inimene“.
Jaak Kikase teadustööd on olnud
seotud peamiselt tahkisefüüsikaga, ta
on avaldanud 170 teaduslikku publikatsiooni. Silmapaistev on olnud
Kikase tegevus füüsika ja materjaliteaduse populariseerijana. Tema
sulest on ilmunud ridamisi reaalteadusi populariseerivaid kirjutisi. Ta on
veebikeskkonna „Materjalimaailm“
looja ja haldaja ning aidanud tõhusalt

Ajalooline foto 2009. aasta suvest, kui pandi nurgakivi teaduskeskusele Ahhaa:
Jaak Kikas koos Tiiu Sillaga, kelle nime kannab nüüd teaduse populariseerijate
riiklik elutööpreemia
kaasa noorte teadussaate „Rakett 69“
eduloole. Jaak Kikas on varem pälvinud Eesti teaduse populariseerimise
auhinna (2009) ja Valgetähe IV klassi
teenetemärgi (2014).
Teadusajakirjanduse sõbra auhinna saaja otsustas žürii koosseisus Ulvar Käärt, Helen Arusoo, Ylle
Rajasaar ja Priit Ennet. Auhinnakuju,

keraamik Piret Kändleri loodud Ökuli
on varem saanud seismoloog ja vulkanoloog Heidi Soosalu (2011), füüsik Mart Noorma (2012), merelainete
uurija Tarmo Soomere (2013) ja klimatoloog Ain Kallis (2014).
Eesti teadusajakirjanike selts /
Loodusajakiri

Eesti sai õiguse korraldada suurimat
loodusteaduste võistlust Euroopas

4
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E

uroopa Liidu loodusteaduste
olümpiaadi (EUSO) presidendi
ja idee autori Michael Cotteri
hinnangul kinnitas tema Tartu-visiit
Eesti valmisolekut ja pädevust korraldada üht suurimat Euroopa Liidu liikmesriikide loodusteaduste võistlust
koolinoortele.
Olümpiaadi ellukutsuja Michael
Cotter on kindel, et loodusteadusi tuleb õpetada integreeritult.
Bioloogia, keemia ja füüsika lõimitud õpe aitab mõista valdkondadevahelisi seoseid ning näha looduses ja ühiskonnas toimuvat laiemalt.
Samasugune lõimitus peab ilmnema ka EL loodusteaduste olümpiaadi ülesannetes, need tuleb koostada
põnevad ja elulised.
EUSO programmijuhi, TÜ kee-

Tartu ülikooli õppehoone Vanemuise 46:
sajandivanune loodusteaduste kants

mia instituudi lektori Karin Hellati
sõnul osalevad ülesannete koostamisel akadeemilise komitee liikmetena
TÜ üliõpilased, kes on Eestit esindanud varasematel EL loodusteaduste
olümpiaadidel. Hellat lisab, et kokku-

võttes on olümpiaadi eesmärk suurendada noorte huvi loodusteaduste
vastu, mis omakorda aitab kaasa tulevastele karjäärivalikutele ja teadmispõhise ühiskonna kujunemisele.
14. Euroopa Liidu loodusteaduste
olümpiaad toimub Tartus ja Tallinnas
7.–14. mail 2016. Olümpiaadile oodatakse kõikide EL liikmesriikide esindusi. Olümpiaadi peakorraldaja on
Tartu ülikool ning rahastab haridusja teadusministeerium. Ministeeriumi
juurde loodud juhtkomiteesse kuuluvad veel Tallinna tehnikaülikooli,
Eesti maaülikooli, Ahhaa teaduskeskuse ja Tartu linnavalitsuse esindajad.
Rohkem infot EUSO kohta
leiab olümpiaadi kodulehelt http://
euso2016.ee.
TÜ/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Foto: Craig Jones / BirdLife

Sõnumid

Ülo Mander
sai üleeuroopalise
akadeemia liikmeks

T

artu ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor
Ülo Mander valiti üleeuroopalise Academia Europaea liikmeks
maa- ja kosmiliste teaduste valdkonnas. Akadeemiku liikmestaatusega tunnustatakse professori
rahvusvahelist teadustööd ja püsivat panust Euroopa teadusesse.
Alates 1990. aastate algusest on professor Mander tegelnud rahvusvaheliste projektidega. Seetõttu on tema uurimisrühmal Euroopas välja kujunenud tihe ja tõhus koostöövõrgustik. Viimasel kolmel aastal on
Mander töötanud ühtaegu nii
TÜ-s kui ka Prantsuse põllumajanduse keskkonnaprobleemide
instituudis (IRSTEA) Antonys.
Akadeemia tegutseb selle
nimel, et õppe- ja teadustöö ning
haridus Euroopas oleks võimalikult kõrgel tasemel. Akadeemia
loodi aastal 1988, praegu kuulub sinna üle 3000 liikme, kelle
hulgas on juhteksperte paljudest valdkondadest. Eestist on
Euroopa akadeemikuteks teiste hulgas valitud Jaak Aaviksoo,
Toivo Maimets, Margit Sutrop,
Jüri Allik ja Jaan Einasto. Rohkem
infot akadeemia kohta leiab veebilehelt www.ae-info.org.

Ookeanide võime maa kliimat reguleerida pole lõputu

Kliimamuutused

mõjutavad ookeani mitmel moel
valt korallriffidele ja fütoplanktonile.
Seetõttu väheneb ookeani võime süsihappegaasi siduda ja see kasvuhoonegaas jääb atmosfääri. Merevee hapestumine mõjutab otseselt ka majandust, näiteks hakkasid 2007. aastal
hulgi surema USA lääneranniku kasvanduste austrid.
Seegi pole veel kõik. Kui mageveelised liustikud sulavad, muutub
ka ookeanide soolsus. Üldise soojenemise tõttu muutub soojemaks ka
ookeanivesi ning see seob üha vähem
süsihappegaasi. Soojeneva polaarmere tõttu vabaneb igikeltsa seotud
metaan, mis on hoopis tugevam kasvuhoonegaas kui süsinikdioksiid.
Vee ökosüsteemid on nagu maismaakooslusedki pidanud aja jooksul muutustega kohanema, aga need
pole kunagi olnud nii kiired kui praegused, inimtekkelised muutused.
Näiteks hapestumine on ligi kümme
korda kiirem kui mistahes muul ajajärgul viimase 65 miljoni aasta jooksul. Seepärast ei suuda ookean enam
olla selline süsinikuheite puhver, nagu
loodus on ta kujundanud. Nõnda ei
saa enam loota looduse kohanemisele
ning inimene peab tugevalt kärpima
süsinikuheidet.
BirdLife/Loodusajakiri
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TÜ/Loodusajakiri

Foto: Andres Tennus / TÜ / Wikimedia

I

ga koolilapski on kuulnud, millise
ookeanidest lähtuva ohu võivad
kliimamuutused inimestele kaasa
tuua: pooluste jäämütside sulamine
tingib veepinna ohtliku tõusu ning
tormid ja muud ekstreemsed loodusnähtused muutuvad üha rängemaks.
Hoopis vähem räägitakse ookeanide tähtsast rollist kliima reguleerijana ning ohust, mida tõusev temperatuur sellele reguleerimisvõimele
kaasa toob.
Ookean neelab päikesekiirgust.
Vesi aurub ja nii jaguneb soojus globaalselt, tõuseb õhu temperatuur ja
niiskusesisaldus ning tekivad sademed. Hoovused omakorda jagavad soojust ümber, kandes sooja ja
külma vett ning muutes sajupiirkondi. Ookean reguleerib ka kasvuhoonegaaside hulka: veetaimestik neelab
fotosünteesi käigus süsihappegaasi
ning kui organismid surevad, ladestuvad nad ookeani põhja ja viivad sinna,
atmosfäärist eemale, ka süsihappegaasi. Sel moel on ookean absorbeerinud 40% inimtegevuse tõttu viimasel 200 aastal tekkinud süsinikdioksiidist.
Ent süsihappegaas on muutnud
ookeanivee happelisemaks, lausa 30%
võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga. Hapestumine mõjub laasta-

Professor Ülo
Mander esineb
konverentsil TÜ
aulas
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Eesti šaakalid
on pärit
Kaukaasiast

V

eebiteadusajakirjas PLoS
ONE on novembri algul
avaldatud uurimistöö,
kus on esimest korda käsitletud
Euroopat ja Kaukaasiat asustava
šaakalipopulatsiooni geneetilist
struktuuri. Uuringusse on kaasatud ka nelja isendi proovid Eestist
ja ühe looma proov Leedust.
Analüüsist selgub, et meie
šaakalid on geneetiliselt lähedased Kaukaasia šaakalitele ning
Leedu šaakal oma Kagu-Euroopa
suguvendadele. Kaukaasia genotüüpi on leitud ka Kirde-Ukraina
šaakalitel, mis kinnitab hüpoteesi nende migratsioonist Eestisse
Ukraina kaudu.
Praeguseks on šaakali olemasolu peale mainitud Euroopa riikide tõestatud ka sellistes tema
põhilevilast välja jäävates maades nagu Läti, Valgevene, Poola
ja Slovakkia. See kinnitab, et nii
Kaukaasia kui ka Kagu-Euroopa
populatsioon on jõudsalt laienenud põhja poole. Artiklis on
toodud esile šaakali võime teha
pikki migratsioonirändeid rühmana, mis loob võimaluse asustada lühikese aja jooksul uusi
kaugeid alasid.
Viide originaalallikale: http://
d x .doi.org/10.1371/j our nal.
pone.0141236.

Foto: Liisi Laos

Eesti terioloogia selts /
Loodusajakiri

Rajakaamera pilt šaakalist Matsalu
rahvuspargis
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Mudakonna tutvustav stend Alatskivi looduskeskuses

Sigimisveekogud on

mudakonnale kriitilise tähtsusega

K

eskkonnaministeerium teatas novembri alguses, et
valminud mudakonna kaitse tegevuskava järgi tuleb parandada nii sigimisveekogude kui ka
maismaaelupaikade seisundit.
Mudakonna (Pelobates fuscus)
peetakse Kesk-Euroopa ainsaks põllumajandusmaastikule iseloomulikuks kahepaikseks. Rahvusvahelise
punase nimestiku kriteeriumide
järgi on mudakonn soodsas seisundis liik, kuid tema arvukus kahaneb. Eriti tugevasti on arvukus
vähenenud Eestis, Rootsis, Taanis,
Hollandis, Belgias ja Prantsusmaal.
Eestis on tõsiseim probleem hävivad sigimisveekogud: need kasvavad kinni või asustatakse kaladega.
Üha suurem oht on kaduvad avamaastikud ning intensiivistuv põllumajandus: seetõttu on liik hävinud
mitmes Lääne-Euroopa piirkonnas.
Peidulise eluviisiga mudakonna
levikut ning elupaikade ja asurkondade seisundit hakati Eestis põhjalikumalt uurima alles 2000. aastatel. Taani kolleegide kogemusele
tuginedes hakati 2001. aastal taastama mudakonna sigimisveekogu-

sid Piirissaarel ja Karula rahvuspargis. Praeguseks on sigimisveekogusid rajatud ja taastatud veel
mitmel pool Eestis, neid on kokku
üle kolmesaja. Taastamine on üldjoontes olnud väga edukas, mistõttu on ülioluline sellega jätkata.
Veekogudega on mudakonn seotud vaid sigimisperioodil: suurema
osa aktiivsusperioodist veedab loomake maasse kaevunult. Seepärast
on vaja parandada ka maismaaelupaikade seisundit. Öise eluviisiga mudakonn elab liivase pinnasega avatud aladel ning kartuli- või
köögiviljapõllu läheduses, kus saab
kergelt kaevuda ja toitumas käia.
Elupaiku ohustavad nende alade
võsastumine, aga ka tihe külv ning
regulaarne kunstväetiste ja põllumajandusmürkide kasutus. Sestap
tuleb mudakonna kaitse tegevuskava kohaselt peale sigimisveekogude
taastamise ja hoolduse parandada
maismaaelupaikade seisundit, teha
uuringuid, teavitustööd ja riiklikku seiret.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Loodusajakiri

Kodanikupäeval tunnustatud ministrite Hanno Pevkuri ja Indrek Saare seltsis

Tarmo Tüür ja Heiki Hanso

on aasta kodanikud

K

odanikupäeval, 26. novembril, andis siseminister
Hanno Pevkur viieteistkümnele inimesele kodanikupäeva

aumärgid. Nii tunnustatakse inimesi, kes on edendanud kodanikukasvatust või teinud vabatahtlikku tööd
oma kogukonnas. Nende viieteist-

Avokaado voorused

A

meerika pirnloorberi vili
avokaado on meilgi üha
populaarsem.
Portaali
www.lifehack.org kolumnist Megan
Meyer on lühidalt kokku võtnud,
mida kasulikku see vili korda võib
saata.
Räägitud on avokaado soodsast
mõjust südamehaiguste riski vähendajana. Selle tagab väike küllastatud ja suur küllastamata (valdavalt monoküllastamata ehk ühe kaksiksidemega) rasvade sisaldus. Kui liigne küllastatud rasvade kasutus
võib suurendada vere

kolesterooli- ja triglütseriidide sisaldust, siis küllastamata rasvade rohkus menüüs vähendab LDL- ehk
nn halva kolesterooli sisaldust ning
hoiab HDL- ehk hea kolesterooli
hulka ja insuliinitundlikkust. Peale
rasvade on avokaados ka kaaliumi
ja luteiini ning mitut antioksüdandina toimivat ainet. Need

Avokaado on ameerika
pirnloorberi (Persea americana) vili

kümne seas olid ka Eestimaa looduse fondi juhatuse liige Tarmo Tüür
ja arborist Heiki Hanso.
Tarmo Tüüri tõsteti esile kui
„Teeme ära!“ talgupäevade eestvedajat. Koos oma meeskonnaga
on Tüür hoidnud talgute traditsiooni järjepidevust ning toonud
igal aastal kodudest välja tuhandeid vabatahtlikke, kes oma kodukohast, kogukonnast ja Eestimaast
hoolivad. Ta on väga hea meeskonnajuht, kes innustab ja oskab
hästi ka vabatahtlikke kaasata.
Heiki Hansole tõi tiitli esmajoones kampaania, mille tulemusel sai
Orissaare tammest tänavu Euroopa
aasta puu. Nüüd tulevad Orissaare
staadionil asuvat tamme otsima nii
Eesti elanikud kui ka külalised kaugemalt.
Kodanikupäeva
tähistatakse
26. novembril, sest just sel päeval
1918. a andis Maanõukogu määruse
Eesti kodakondsuse kohta.
Siseministeerium/
Loodusajakiri

aitavad vältida veresoonte põletikulisust ja oksüdatiivset stressi.
Väidetavalt on monoküllastamata rasvu sisaldav toit tervislikum kui
see, mida soovitatakse väikese rasvasisaldusega kaalulangetusdieetides.
Kehamassiindeksit aitavad vähendada ka avokaados leiduvad rohked
kiudained (kuni 14 g vilja kohta),
mis tekitavad väiksema toiduhulgaga täiskõhutunde. Jättes keemiliste ühendite keerulised nimetused
kõrvale, võib kokkuvõtlikult kinnitada, et avokaado sisaldab potentsiaalselt nii rinna- kui ka eesnäärmevähki ja leukeemiat pärssivaid aineid.
Igatahes on teadlased selleteemalised uuringud tõsiselt
käsile võtnud. Samuti väidetakse, et avokaados leiduvad
karotenoidid leevendavad
vananemisega seotud silmaja nahahädasid.

Foto: Toomas Jüriado

Foto: Annika Haas / siseministeerium

Sõnumid

lifehack.org/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DETSEMBER 2015 EESTI LOODUS |663|

7

Foto: Bert Holm

Rannaniidud

Lehmadest on saanud vaatamisväärsus nii kortermajade elanikele kui ka turistidele

Pärnu linnalehmad

teevad tublit tööd
Enamik inimesi teab Pärnut Eesti kuulsaima suvituslinnana.
Vähem teatakse seda, et Pärnus on peale kauni liivaranna
ulatuslikud rannaniidud. Siiski, juba neli aastat on kohalikud
elanikud ja turistid pööranud Pärnu rannarohumaadele rohkem tähelepanu, sest alates 2012. aasta suvest on siin taas
tegutsenud veised – nagu sajandeid varemgi. Lehmad linnas? Jah, sest ainult nende abiga saavad haruldaseks jäänud
rannaniidukooslused säilida.
Bert Holm

L

igikaudu 220 hektarit rannakarjamaid ääristab katkematult
Pärnu linna merepoolset külge.
Enamjagu Pärnu rannaniite koos
nende juurde kuuluvate rannikulõugaste ehk sonnidega jääb Pärnu rannast lõunasse, väiksem osa asub Pärnu
jõe paremal kaldal Vana-Pärnus.
Nendel aladel on ajalooliselt karjatatud sadu kariloomi, nii veiseid, hobuseid kui ka lambaid.
8
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janduse muutuste ja põlvkondade
vaheldumise tõttu: ühe-kahe looma
pidamine jäi soiku ning nooremad
inimesed ei tahtnud enam kariloomadega jännata, kuna piima oli lihtsam osta poest ja hobuseid asendasid masinad. Nii soikus kariloomade pidamine Pärnu rannaniitudel
1980. aastate lõpuks sootuks.
Kui karjatamine oli lakanud, hakkasid Pärnu rannakarjamaad ja lõukad kiiresKui karjatamine oli lakanud, hakkati pilliroogu kasvama.
sid Pärnu rannakarjamaad ja lõuSeda soodustas arutu
põllumajandusväetiskad kiiresti pilliroogu kasvama.
te tarvitus nõukogude
ajal. Väetised jõudsid
Väärtuste muutus. 1960.−1970. põldudelt jõe- ja mereveega lõpuks
aastatel hakati karjatamist esteeti- rannaniidule ja hoogustasid veelgi pillistel kaalutlustel keelustama, esmalt liroo pealetungi. Ala roostudes hakkas
kesklinna piirkonnas. Seetõttu nih- rannaniitude liigiline mitmekesisus
kus karjamaa järk-järgult kesklin- järsult vähenema. Mõned tundlikunast eemale, linna piiride poole. mad liigid, nagu kõre, tutkas ja niiduKarjatamine hääbus ka põlluma- rüdi, kadusid alalt täiesti, vastupidava-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Lehmad naasevad linna. Kaitseala
kehvast seisundist ajendatuna hakati 2012. aasta algul tööle Euroopa
Komisjoni ja KIKi kaasrahastatava
LIFE+ projekti Urbancows (linnalehmad) raames. Projekti koostööpartnerid on Pärnu linnavalitsus ja TÜ Pärnu
kolledž ning selle põhieesmärk on taastada Pärnu rannakarjamaadel traditsiooniline inimtegevus, s.o järjepidev
karjatamine ning seeläbi luua rannaniidu liikidele taas sobivad elutingimused.
Aga lehmi ei saa lihtsalt roostikusse lasta, enne tuleb ala lagedaks teha.
Põõsad raiuti maha ja kasutati hakkpuidu tootmiseks. Puitunud ja kolletanud pilliroog purustati, juurestikust
tärganud värsked rootõusmed söövad
ära alal toituvad veised. Nii asendub
roostik aegamisi rannakarjamaadele
omase madala tiheda taimestikuga.
Peale roostiku puhastatakse ligikaudu 70 hektarit lõukaid servadesse kasvanud pilliroost, et parandada sonnidega seotud liikide elutingimusi. Üksiti aitab see ohjeldada pilliroo pealetungi lõugastega piirnevatel
aladel. Eemaldatakse ka ujuv risoomimatt, mis takistab veiste liikumist.
Edaspidi peaks veised sonnide servi

Rannaniidud. Eesti lääneranniku
ja saarte madalatel mererandadel
on levinud rannaniidud ehk rannakarjamaad. Need on lagedad mereäärsed alad, mida kõrgvesi korrapäraselt üle ujutab. Rannaniidud
on ühed vanemad poollooduslikud
kooslused: alad, mis on kujunenud
ja säilinud mõõduka inimtegevuse – karjatamise ja niitmise – ning
loodusprotsesside koosmõjul. Heas
seisus rannaniit on madalakasvulise
niidutaimestikuga kaetud avamaastik, mille tagab regulaarne piisav
karjatamine.
Rannaniidud on haruldaste
käpaliste kasvukohad, kahepaiksete ja kurvitsaliste elupaigad ja
rändlindude olulised peatuspaigad.

Eesti rannaniidud on Euroopa suurimad ja terviklikumad, hõlmates
umbes 18 000 ha, kuid tänapäeval
hooldatakse neist alla poole. Ilma
inimtegevuseta need alad ei säili.
Hooldamata rannaniidule kasvavad kiiresti pilliroog ja mitmesugused puittaimed ning nende
elustik vaesub. Enamik rannaniidukompleksi liike ei ole võimelised elama lokkava pillirooga
rannaalal: pilliroo peale tungides
lahkuvad rannaniitudelt ajapikku seal pesitsenud linnud ja kaovad ka taimed, kuna roostiku valgus- ja niiskusolud neile ei sobi.
Rannaniidutaimed vajavad avatud kasvukohti ja pidevat pügamist.
Foto: Mati Kose

mate arvukus vähenes, kuid päris alla
nad ei andnud.
1990. aastate lõpus mõisteti, et rannaniidud on looduskaitse mõttes väärtuslikud alad. Üle Eesti, sealhulgas
Pärnus, tehti hulk inventuure, mis kinnitasid üheselt: hoolduse puudumise
tõttu on rannaniitude loodusväärtused
tunduvalt kahanenud. Vähenenud oli
nii kaitsealuste taimede hulk kui ka alal
varem pesitsenud niidulindude arvukus. Koosluste üldine seisund oli halvenenud ja maastikupilt muutunud.
Sööti jäänud rannaalasid hakkas
ähvardama ehitussurve. Selle vältimiseks loodi 2007. aastal rannaniitude
ja rannikulõugaste ning nende elupaikadega seotud liikide kaitseks Pärnu
rannaniidu looduskaitseala. Paraku
ei taga pelgalt kaitseala staatus niitude hooldust ega hoia ära suure looduskaitseväärtusega poolloodusliku
koosluse seisundi halvenemist: ainus
toimiv abinõu on pidev karjatamine
või heinategu.

Linnalehmade projekti raames rajati rannaniidu märjemale osale 600 meetri
pikkune laudtee, kust saab turvaliselt jälgida looduse vaatemänge, nagu lindude ränne, kõrgvesi, suurtorm või jääminek
omal jõul avatuna hoidma, kuna nad
saavad hakata seal takistusteta toimetama ja toituma.
Esimesed 96 veist naasid Pärnu rannaniidule pärast mitmekümneaastast
pausi juba projekti algusaastal, 2012. a
suvel. Sellest ajast saadik on rannakarjamaal tegutsevate kariloomade arv
järk-järgult suurenenud. 2015. a suvel
nosis Pärnu rannaniitudel rohtu ligikaudu 220 veist.
Projekti teine suurem eesmärk on
tutvustada kaitseala, seal leiduvaid
kooslusi ja liike Pärnu linna elanikele ja turistidele. Seetõttu on rajatud
kaitseala turismitaristu: esmalt püstitati kaitseala tutvustavad infostendid

ning 2014. aastal Papiniidu elurajooni naabrusesse ja Raekülla vaatetornid. 2015. a suve algul valmis Pärnu
ranna vahetus piirkonnas kaitseala
väärtusi tutvustav laudtee-õppe
rada.
Vaatetornidest ja laudteelt saavad
matkajad kaasa haarata tasuta voldiku,
mis tutvustab Pärnu rannaniidu väärtusi neljas keeles, ja vaadata rannaniidu linnustikku tutvustavaid stende.
Turismitaristu rajamisele eelnenud
planeerimistöö on olnud kogu projekti kõige aeganõudvam etapp. Üle kahe
aasta kestnud töö algas detailplaneeringu koostamisest ja menetlemisest
ning lõppes vaatetornide ja laudtee
arhitektuurilahenduse väljatöötamise-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Ants Liigus

Rannaniidud

Veiste roll Pärnu rannaniite katnud roostiku ohjeldajana on ületanud
ootusi. Juba kahe suvega sai lausroostikust madala taimestiku ja avatud veepiiriga heas seisus rannaniit
ga. Kui paberitöö oli korda saanud,
ehitati vaatetornid valmis kahe kuuga
ja laudtee õpperada alla poole aastaga.
Iga algus on raske. Linnakeskkonna
rannaniite ja rannikulõukaid on kulukas ja keeruline taastada. Ka karjatamise taastamine linnas paikneval rannakarjamaal on suur töö, mis eeldab
mahukaid investeeringuid, tagamaks
karjatamise ohutust, ning ohtrat selgitustööd eri huvirühmade hulgas.
Projekti kõige lihtsam osa oli leida
loomakasvatajad, kes oleksid nõus
tulema oma masinatega rannaniite
taastama ja seal edaspidi oma veiseid
karjatama. Palju aeganõudvam ja keerulisem on olnud selgitustöö linnaelanike seas. Selgitada on tulnud valitud taastamismeetodite sobivust, karjatamise vajalikkust rannaniitudel ning
mitmesuguseid karjatamise ja loomade käitumisega seotud nüansse.
Et mõista linnaelanike meelestatust, korraldati projekti raames küsitlus. Selle järgi toetas enamik küsitletuid kaitseala rannaniitude taastamist
ja seal karjatamist. Tulemused erinesid linnaosade kaupa siiski märkimisväärselt.
Papiniidu elurajoonis, mis rajati
pärast seda, kui sealne rannaniit oli
juba sööti jäänud, olid inimesed karjatamise suhtes palju vastumeelsemad.
10
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Selle peapõhjus on
suure tõenäosusega
asjaolu, et sealsed elanikud pole oma akende alla jäävat rannaniitu kunagi karjatatavana näinud ja on harjunud
seal lokkava pillirooväljaga.
Linnaosades, nagu Raeküla ja
Vana-Pärnu, kus karjatamine
katkes kõige hiljem, olid elanikud palju positiivsemalt meelestatud, kuna nad mäletasid veel
seda aega, kui rannaniidud olid
madalmurused ja kasutusel karjamaana.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2 x foto: Bert Holm

Rannaniitu iseloomustab ajutine kõrgvesi. Mõnel suurveepäeval rannaniidu vaatetornidesse kuiva jalaga ei pääse. Ka ornitoloogidele on vaatetornid meeltmööda, sest erinevalt paljudest teistest on need väga stabiilsed ja võimaldavad linnuvaatlustel kasutada optikaseadmeid
Elanike hirmud. Põhilised Pärnu elanike ja ka rannaniitudel matkajate
hirmud, millega taastamistööde esimesel paaril aastal tuli sageli tegelda,
olid seotud karjakoplite elektrikarjuste ja karjatamisega kaasneva sõnniku
ohutusega.
Nii mõnigi turist oli veendunud, et
loomi rannaniidul hoidvad elektrikarjused on inimesele ja lemmikloomadele eluohtlikud. Ka suurimad kahtlejad rahunesid pärast selgitustööd, et
mõni kallim rannaniidul elav tõuveis
maksab mitu tuhat eurot, ja elektrikarjus ohustaks ju neidki. Ometi leidub hoiatussiltidest hoolimata praegugi inimesi, kes tahavad omal nahal
proovida, kas karjusetraadis on elekter sees.
Teine suurim hirm oli seotud tekkiva sõnnikuga. Nupukamad vastased
suutsid hankida andmed, kui palju üks
keskmine veis suudab ööpäevas sõnnikut ja virtsa toota.
Seejärel lugesid nad üle
neile huvi pakkuval alal
olevad veised ja arvutasid välja, kui palju
ainevahetusega seotud reostust jätab
veisekari karjatamisaja vältel rannaniidule. Skeptikute
arvates pidi kogu
sõnnik sattuma rannaniidult otse merre ja
pöördumatult reostama
Pärnu suplusvee, samuti rik-

kuma linna maine.
Et neid kahtlusi hajutada, seirati
kahe karjatamisperioodi vältel rannaniidult merre suubuvate ojade pinnavett ja hinnati soole enterokokkide ja
Escherichia coli sisaldust veeproovides. Nende hulk vees viitab fekaalsele
reostusele, kuna need mikroorganismid satuvad loodusesse soojavereliste
loomade soolestikust. Proove võeti nii
karjatatavalt alalt kui ka kontrollalalt,
kus veiseid ei karjatatud.

projektist. Nende veeproovide põhjal
ei ole pärast veiste naasmist rannaniidule ühegi Pärnu ranna suplusvee
kvaliteet suurel määral muutunud.
Lämmastiku- ja fosforisisaldus lõugaste vees on pigem vähenenud, kuna
veised söövad enamiku niidul kasvavat taimset massi ära ja muudavad
seal sisalduvad toitained omakorda
niidutaimedele lihtsamini omastatavaks. Nii ei satu toitained enam sonnidesse sealset vett reostama, vaid eri
organismid kasutavad
need ära.

Rannaniidu võlu on avastanud need
turistid ja linnakodanikud, kes ei
otsi Pärnust vaid rannamõnusid.
Enamjaolt olid tulemused head: niidult merre suubuv vesi vastas vähemalt keskmise kvaliteediga suplusveele.
Mõne proovi tulemus ületas siiski lubatud normi, aga sama juhtus ka kontrollalalt võetud proovidega. Normist
märksa suuremad proovide tulemused
saadi kaitseala maapiiril asuva sonni
veest, kuhu suubub linna sadeveekollektor. Selleks ajaks, kui kollektorist
rannaniidule juhitud vesi oli jõudnud
ojasse, mis suubub merre, oli bakterite hulk vahel vähenenud isegi tuhat
korda. See on ilmekas näide, et karjatatav rannaniit toimib puhveralana ja
puhastab sealt läbi voolavat vett.
Kõiki Pärnu avalikke supluskohti
seiratakse, olenemata linnalehmade

Rannaniit
lisab
Pärnule väärtust.
Nüüdseks neli aastat
väldanud linnalehmade projekti raames on
Pärnu rannaniidu looduskaitseala 200
hektaril saadud lahti vanast pilliroost
ja maastik on taas avatud, kaitsealal
tegutsevate liikide elutingimused on
paranemas ja nende arvukus tõusuteel. Pooleli on rannikulõugaste taastamine ja töö kaitseala parema veerežiimi nimel: need tööd tuleks lõpetada 2016. a kevadeks. Pärnu rannaniitudel tegutsevad pärast 20−30aastast pausi suvekuudel taas veisekarjad,
mis pakuvad turistidele head vaheldust tavapärasele linnaloodusele.
Rannaniidu võlu on avastanud
need turistid ja linnakodanikud, kes ei
otsi Pärnust vaid rannamõnusid. Nad
oskavad hinnata nii rannaala traditsioonilist ilmet kui ka seda, et niidu-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rannaniidud

Taastamise õppetunnid. Pilliroogu
kasvanud rannaniitude puhul tuleb
esmalt silmas pidada, et enne kui viia
veised rannaniidule, peab alalt eemaldama vana puitunud pilliroo. Seda on
kõige parem teha kettpurustiga talvel,
kui muid töid on vähem ja maapind
külmunud, või suve teisel poolel, kui
pilliroog hakkab õitsema.
Loomad ise pigem väldivad tihedat roostikku, kuna seal on raskem
liikuda ja nähtavus halb ning keeruline toitu leida. Nõnda toituvad nad nii
kaua kui vähegi võimalik avatud niidualadel ning suunduvad roolaama
alles siis, kui paremad alad on paljaks
söödud. Selle aja peale on samal aastal tärganud pillirootaimed aga juba
puitunud ja enamjaolt mittesöödavad.
Seetõttu säilib pilliroog taastatavatel
rannaniitudel karjatamisest hoolimata
tavaliselt hulga aastaid või ei kao sealt
lõplikult üldse.
Teiseks: kevadel tasub karjatamist alustada üsna varakult ning leida
sobiv karjatamiskoormus kogu taastamise ajal. Kui vana pilliroog on
sügistalvel eemaldatud, tuleb veised tuua niidule mai esimesel poolel:
enne, kui pillirootaimed oma lehed
lahti rullivad. Pärast lehtede avanemist kiireneb pillirootaimede kasv
tunduvalt ja roog kipub vohama kiiremini, kui loomad seda süüa jõuavad.
Taastamisfaasis peaks kasutama suuremat karjatamiskoormust kui hiljem, hooldusfaasis: paras oleks 2−2,5
loomühikut hektari kohta, et loomad
jõuaksid taas tärkava pilliroo madalaks süüa.
Neid soovitusi järgides võib esmapilgul lootusetuna tunduvast kahekolmemeetrisest lausalisest pilliroo
alast juba paari aastaga kujundada
madalmuruse rannaniidu.
12
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Foto: Bert Holm

le on rajatud teabetahvlid, kaks ainulaadset vaatetorni ja rannaniidu väärtusi tutvustav laudtee-õpperada. Palju
kasutatakse rannaniite õuesõppe raames: osalejaid on lasteaialastest gümnasistideni. Omaette rühm on loodushuvilised, kes tulevad uudistama
Pärnu rannaniidu kuldhänilase-populatsiooni, mis on Eesti suurim, või siin
kasvavaid orhideesid.

Rannaniitude taastamise osana tehakse korda ka rannalõukad ehk sonnid. Taamal
on näha, milline oli niidu algne seisund kõrge roostiku oludes
Rannikulõukad ehk sonnid on
madalad järve- või tiigilaadsed veekogud, millel on üldjuhul säilinud
kas pidev või ajutine ühendus merega. Tormid ja kõrgvesi kannavad
aeg-ajalt lõugastesse soolasemat
vett. Sademed ja maismaalt lähtuv
vesi muudavad selle uuesti magedamaks.
Rannikulõugaste levik on seotud selliste mereäärsete piirkondadega, kus toimub maakerge ning
setted liiguvad ja ladestuvad aktiivselt, mille tõttu väiksemad merelahed ja abajad eralduvad merest.

Sonnide suurus võib ulatuda mõnekümnest ruutmeetrist mitmekümne hektarini.
Sonne ohustab reostusest tulenev kinnikasvamine ja muu inimtegevus, nagu kuivendamine, prügistamine, ehitustegevus ja rannamaastike traditsioonilise hoolduse
lakkamine. Lõukad kaovad ka loodusliku arengu tagajärjel, muutudes ajapikku madalsooks või rannaniiduks. Parandamaks sonnide seisundit, tuleb neist eemaldada liigne
muda ja veetaimed ning karjatada
või niita nende servi.

Mis saab edasi? Projekt kestab 2016. a
lõpuni, kuid seejärel karjatatakse veiseid Pärnu rannaniitudel edasi, muidu
kasvaksid taastatud alad uuesti kinni

Turismitaristu antakse üle Pärnu linnavalitsusele, kes seisab tulevikus hea
selle eest, et vajalikud remonditööd
saaksid õigel ajal tehtud.
Maailma
rannikukuurortides
on
märgalad
praegusLoodetavasti saab lehmadest Pärnu
ajal valdavalt asenlinna loomulik osa ja avatud rannadatud
liivarandade
niidust Pärnu teine visiitkaart.
ja tehiskeskkonnaga.
Looduskaitseväärtu
sega rannaniidu säilija seni tehtul poleks mõtet. Edaspidi mine Pärnus kõrvuti linnaruumiga on
rahastatakse karjatamist kaitseala- haruldane erand. Loodetavasti saab
dele makstava PRIA poollooduslike lehmadest Pärnu linna loomulik osa
koosluste hooldamise toetuste kaudu. ja avatud rannaniidust Pärnu teine
Uuele toetusskeemile hakatakse järk- visiitkaart.
järgult üle minema juba praegu: seda- Bert Holm (1977) on keskkonnaameti linmööda, kuidas rannaniiduala taastub. nalehmade projekti koordinaator.
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Rannaniidud

Punajalg-tilder on Pärnu rannaniitude kõige arvukam kurvitsaline

Pärnu rannaniidud

meeldivad ka lindudele
Üks peapõhjusi, miks rannaniite tuleks hoida madal
murustena, on nende väärtus haruldaste ja hävimisohus
liikide elupaigana. Kõige tundlikum ja ohustatum rühm
on linnud. Seetõttu on just linnustiku muutused üks olulisim mõõdupuu, millega hinnata Pärnu rannaniitude ja
märgala taastamise tulemuslikkust.
Pärnus on niitude haudelinnustikku
periooditi vaadelnud Heiti Karamaa,
Marko Pihelpuu, Eedi Lelov, Margus
Ellermaa ja Indrek Tammekänd.
Veel 1980. aastate teisel poolel ja
1990. aastate alguses võis tollal VanaPärnu 105 hektaril laiuva rannanii-

Lindude käekäik: kurvitsalised.
Selleks, et hinnata linnalehmade projekti mõju linnustikule, võrreldi projekti keskel 2014. aasta seire tulemusi varasemate tervet kaitseala hõlmanud loenduste tulemustega 2000. ja
2009. aastast. Elupaigamuutuste suhtes on eriti tundlikud peamiselt rannaniitudel pesitsevad kurvitsalised ehk
kahlajad. Niidukurvitsaliste arvukuse
muutused näitavad, et taastamis- ja
hooldustööd on juba andnud positiivseid tulemusi: neljal liigil kaheksast on
arvukus suurenenud ning alati väike-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Mati Kose

P

du kahlajate asurkonna suurust pidada heaks või väga heaks, ent järgnevatel kümnenditel, kui lakkas niidu
hooldus, elupaik kahjustus ja killustus (rajati Pärnu sadam ja juurdepääsuteed) ning praegusajal 64-hektarise
ala haudelinnustikust taandusid tutkas ja niidurüdi (◊ 1).

ärnu rannik oli veel 1950.–
1980. aastail tuntud üsna hea
linnupaigana ning tänu sellele on piisavalt andmeid ka varasema perioodi linnustiku kohta. Vana-
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Rannaniidud

Üllatavad hänilased. Ranna
niidule iseloomulikest avamaastiku
värvulistest on kõige huvitavam
areng toimunud hänilastega: karjatamisest tugevalt sõltuv lambahänilane on veiste naasmise järel
oma asurkonda peaaegu kahekordistanud (◊ 4).
Pärnumaal alles 1991. aastal
pesitsema hakanud kuldhänilase [2]
arvukuse kasv on aga olnud veelgi
muljetavaldavam: 2014. aastal loendati Pärnu rannaniitudel pesitsemas
kokku 72 paari, st et arvukus on eelmise perioodiga ehk 2000. aastaga
võrreldes suurenenud ligi 5,5 korda
(◊ 4)! Seejuures on Eesti ornitoloogiaühingu viimase, 2013. a avaldatud faunistilise ülevaate käigus liigi koguarvukus Eestis hinnatud 40–80 paarile.
Arvukuse hüppeline kasv on suure
tõenäosusega peale liigi üldise
leviku seotud siinsete väga märgade rannaniitude taastamise ja
liigile kõigiti sobiva elupaigaga.

mestikurikaste märgaladega seotud
veelinnuliigile. Karjatamise ja niitmise mõjul mosaiiksemaks muutunud märgalataimestik on parandanud nende liikide toitumisvõimalusi:
võrreldes varasemaga on suurenenud
nii hüübi, rooruiga, täpikhuigu kui ka
rukkiräägu arvukus (◊ 5).
Ilmselt on rannaniidu taastamisel tekkinud parem juurdepääs
peenkalale rannikujärvedes ning
nõnda saab linnalehmadega seostada ka hallhaigrute haudekoloonia
(35 paari) teket
rannaniidu
ja linna
servas

2014. aastal. Tänavusel aastal liitus nendega 14 paari hõbehaigruid:
see oli liigi esmane pesitsemine
Pärnumaal.
Projekti keskpaiga seireandmetele
tuginedes võib üsna julgelt järeldada, et Pärnu rannaniitude taastamine
ja hooldus on kaitseväärtusega linnustikule seal piirkonnas juba praegu
väga hästi mõjunud. Kui karjatamine
jätkub ning ilmneb tänavu oktoobris alanud rannikulõugaste taastamise mõju, suureneb kõnealuse linnustiku asurkond tõenäoliselt lähitulevikus veelgi. Seda, kas endine arvukus
taastub ning milliseid uusi üllatusi
võib linnustiku areng pakkuda, peab
välja selgitama projekti lõppemise
järel tehtav seire.
1. Elts, Jaanus jt. 2013. Eesti lindude staatus,
pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008–
2012. – Hirundo 26: 80–112.
2. Kose, Mati 1994. Kuldhänilane
– uus västriklane Eestis. – Eesti
Loodus 45 (8): 238.

Mati Kose (1970)
on Tartu ülikooli
Pärnu kolledži
teadur.

Foto: Mati Kose

searvulise mustsaba-vigle arvukus on
jäänud samaks (◊ 2). Kõige paremini
on taastunud punajalg-tildri, kiivitaja
ja tikutaja asurkonnad.
Tuleb aga tõdeda, et kogu oma
levilas, sh Eestis, väga kiirelt taanduvad tundlikud liigid tutkas ja niidu
rüdi pole niidule naasnud. Siiski
oli ka üllatusi: 2014. aasta loendusel registreeriti viis mängivat rohunepi isaslindu, ehkki varem ei ole
seda liiki pesitsusajal Pärnus nähtud.
Vana-Pärnu niitude linnustiku pikem
andmerida osutab, et kurvitsaliste
praegune hulk ei küüni veel kunagise
arvukuseni, kuid kindlasti on taastumine alanud (◊ 3).

Sobiv ka veelindudele. Niiduliikide
kõrval sobivad Pärnu rannaniidud
ja sonnid elupaigaks ka mitmele tai-

Pärnu rannaniidud on
kuldhänilasele ideaalne elukeskkond. Siinset asurkonda
käivad uudistamas paljud linnuhuvilised meilt ja mujalt
14
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◊ 1. Niidukurvitsaliste asurkonna arvukuse muutused Vana-Pärnus enne
linnalehmade projekti algust

◊ 2. Kurvitsaliste haudepaaride arvukuse muutused Pärnu rannaniidu
looduskaitsealal aastail 2000–2014

◊ 3. Tavalisemate kurvitsaliste haudepaaride arvukuse muutused Vana-Pärnu rannaniidul 1987–2014

◊ 4. Hänilaste haudepaaride arvukuse
muutused Pärnu rannaniidu looduskaitsealal 2000–2014

◊ 5. Taimestikurikaste märgalade linnustiku haudepaaride arvukuse muutused
Pärnu rannaniidu looduskaitsealal 2000–2014
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Looduskaitse

◊ 1. Silmale nähtava mitmekesisuse taga peitub silmale nähtamatu, kuid niisama tähtis elurikkus – geneetiline mitmekesisus.
Geneetilise mitmekesisuse kahanemine on seadnud suurde ohtu Eesti loopealsed, mis on jäänud kriitiliselt väikseks ja paiknevad üksteisest liiga kaugel

Geneetilised uuringud

aitavad loodust kaitsta
Elurikkust ehk eluslooduse mitmekesisust oleme harjunud seostama peamiselt silmale nähtava mitmekesisusega. Tavaliselt peetakse elurikkuse kõige tähtsamaks mõõdupuuks liigirikkust. Igaüks näeb selget erinevust liigirohke niidukoosluse ja monokultuurse põllu vahel.
Raskem on mõista, et liigirikkuse püsimajäämine oleneb otseselt ühest teisest, vähem tuntud elurikkuse mõõtmest: geneetilisest mitmekesisusest. Vaid geneetilist elurikkust alal hoides saame nautida liigikirevust meie maakeral ka kaugemas tulevikus.
Tsipe Aavik, Aveliina Helm

G

eneetilised mustrid jäävad
paraku inimsilmale nähtamatuks ja paika kipub pidama vanasõna „Mis silmist, see meelest“. Nii võib kujuneda ekslik mulje,
nagu vajaks geneetiline mitmekesisus
vähem tähelepanu kui silmale nähtav.
Seetõttu võib nii mõnigi looduskaitse-
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projekt läbi kukkuda.
Sääraseid vigu aitab vältida loo
duskaitsegeneetika, mis kasutab elurikkuse hoiuks ja taastamiseks geneetikateadmisi. Nii siinse kirjatöö kui
ka järgmises numbris ilmuva artikli „Geneetilised uuringud haruldaste
taimeliikide kaitsel” eesmärk on tutvustada lugejale erilaadseid looduskaitseküsimusi, mida saab lahenda-

da just geneetiliste uuringute põhjal.
Loodetavasti aitavad näited siit- ja ka
sealtpoolt riigipiiri mõista, miks on
vaja geneetilist mitmekesisust uurida
ja kaitsta samavõrd kui silmale nähtavat mitmekesisust.
Miks geneetiline elurikkus kaob ja
mis hädad sellega kaasnevad?
Tänapäeva inimjälgi täis maastikes

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

on näidanud end tänapäeva oludes
kõige kohasemana ning aitavad tagada parima tootlikkuse. Ent peab väga
suure hoolega jälgima, et selle tegevuse tõttu ei väheneks geneetiline elurikkus. Geneetiliselt vaesunud metsad on
muutuste suhtes väga tundlikud ning
võib juhtuda, et koos väljapraagitud
isenditega kaovad ka geenivariandid,
mis aitaksid metsal tulevikus hakkama
saada kliimamuutuste ning uute kahjurite ja haigustega.
Loopealsed ajale võlgu tasumas
Näiteid selle kohta, kuidas maastikumuutused on vähendanud geneetilist
elurikkust ja selle kaudu ohustavad
ka silmale nähtavat elurikkust, ei tule
kaugelt otsida. Mõned aastad tagasi said Eesti Looduse lugejad tutvuda
Tartu ülikooli teadlaste uurimusega,
milles leiti, et meie loopealsed (◊ 1)
on ajale võlgu [1].
Loopealsed on liigirohked ja paljudele haruldastele taimeliikidele kasvukohti pakkuvad poollooduslikud
kooslused, mille pindala on viimase
poole sajandi jooksul vähenenud üle
70%. Ometi on järele jäänud lapikesed veel enam-vähem sama liigirikkad kui vanasti. Pealiskaudsel vaatlusel võib tunduda, et pole põhjust
muretseda: liigirikkus on alles, hoolimata pindala kaost.

Foto: Aveliina Helm

jääb looduslikke ja poollooduslikke
elupaiku üha vähemaks. Alles jäänud elupaigalaigud on sageli väikesed ning loomi ja taimi leidub seal
vähe. Väikesearvulisi ning killustunud taime- ja loomapopulatsioone
varitsevad aga täpselt samasugused
ohud nagu väikseid ja eraldatud inimrühmi. Ahtaks jäänud partnerivalik
sunnib ristuma lähedaste sugulastega, mis suurendab järglaste suremust ning kahandab nende elujõudu
ja viljakust – nähtus, mida nimetatakse inbriiddepressiooniks ehk lähi
ristumissurutiseks. Põhjus on selles,
et järglaste genoom pole enam piisavalt mitmekesine, ühelt vanemalt
pärit kahjulikke geenikombinatsioone ei vaigista enam teiselt vanemalt
pärit teistsugused kombinatsioonid.
Samuti ohustab väiksemaid taimeja loomaasurkondi geenitriiv: tõenäosus, et pelgalt juhuse tõttu kaob
populatsioonist mõni ellujäämise seisukohalt väärtuslik geenivariant, on
palju suurem just väiksemates populatsioonides.
Pealegi muutub keskkond pidevalt,
kasvõi näiteks inimese maakasutuse
ja kliimamuutuste tõttu. Muutustega
peavad kaasa minema ka selles keskkonnas elutsevad liigid. Suutmatus
kohastuda võib tingida väljasuremise.
Ent eduka kohastumise olulisim tagatis ongi just geneetiline mitmekesisus.
Isegi kui mõni geenikomplekt ja
seda kandvad isendid pole praegustes
oludes kõige edukamad, võivad just
nemad päästa populatsiooni siis, kui
olud muutuvad. Ja isegi kui seda päästvat geenikomplekti veel olemaski pole,
tekib see suurema geneetilise mitmekesisuse korral tõenäolisemalt kui väikeses või muidu geneetiliselt vaesunud
isendirühmas.
Geneetilise mitmekesisuse kahanedes on populatsioonidel seega oht
välja surra ja nii kahaneb kokkuvõttes
ka liigirikkus.
Looduskaitse ja muu inimtegevuse
puhul peame hoolega silmas pidama,
et meie teod ei tooks kaasa geneetilist
vaesumist. Näiteks riigimetsa majandamise keskusel on plaan hakata edaspidi Eesti metsade uuendusmaterjalina kasutama vaid neid genotüüpe, mis

◊ 2. Geneetilise mitmekesisuse vähenemine on otsekui häirekell, mis ennustab populatsiooni või liigi võimalikku
kadu. Saare- ja Muhumaa loopealsete
uuringust saime teada, et mida väiksem
oli mõnes keskmise väriheina populatsioonis geneetiline mitmekesisus, seda
väiksem oli taimede paljunemisvõime
(pähikute arv)

Järgnevalt keskendusid teadlased
loopealsetel kasvava keskmise väriheina (Briza media) geneetilisele mitmekesisusele [2]. Ilmnes, et selle niidukooslustele iseloomuliku, kuid maakasutuse muutuste tõttu harvemaks
jäänud taimeliigi geneetiline mitmekesisus kajastas hästi
tänapäevast maastikupilti: mida väiksem on
Geneetilised mustrid jäävad paraku
uuritava niidukoosinimsilmale nähtamatuks ja paika
luse pindala praegukipub pidama vanasõna „Mis silsajal, seda väiksem
mist, see meelest“.
on sel alal kasvavate
väriheinte geneetiline
mitmekesisus. Seega,
Aga uurimusest selgus, et loopeal- geneetilises mõttes tasutakse võlga
sete tänapäevane liigirikkus kajastab juba täie hooga.
Ent kuidas teha kindlaks, kas sellinende olukorda 1930. aastatel: liike
leidub seda rohkem, mida suurem ja ne geneetiline vaesumine on tõepoosidusam ala toona oli. Seevastu alade lest väriheintele ohtlik, nagu teooria
tänapäevase suurusega pole liigirikku- ennustab? Teadlased otsustasid astusel (veel) pistmist. Sellest esmapilgul da veel ühe sammu ning uurida samasüütust leiust järeldub mõtlemapanev de väriheinapopulatsioonide paljunetõsiasi: taimekoosluste vastus maas- misedukust [3]. Ilmnes, et geneetilitikumuutustele nõuab lihtsalt palju selt vaesemates väriheinapopulatsiooaega, ent kui olukord ei parane, siis nides oli taimedel vähem õisi (◊ 2) ja
pole pääsu, lõpuks tuleb võlg maksta ja sealt pärit seemned idanesid kehvemini. Paljunemisedukusest oleneb aga
paljud populatsioonid hävivad.
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Mis asjad on markerid?

E

t geenimaterjal kätte
saada, kogutakse taimedelt enamasti lehti, loomadelt aga sulgi, karvu, verd
vm. Ühest populatsioonist
kogutakse võimalusel 20–30
isendi proovid. Geene sisaldav pärilikkusaine DNA eraldatakse sellest materjalist laboris spetsiaalsete kemikaalide ja
aparaatide abil. Iga isendi täielikku geenijärjestust välja selgitada oleks igapäevases looduskaitsegeneetikas praegu veel
liiga kulukas. Seepärast valitakse välja mingid DNA-ahela
jupid, nn markerid, mille erinevust siis isendite vahel võrreldakse. Võib oletada, et mida
erinevamad on need valitud
markerid, seda rohkem erinevad ka täielikud geenijärjestused ja seda geneetiliselt mitmekesisem on populatsioon. DNA
juppide asemel võib markeritena võrrelda ka valkude juppe.

populatsiooni edasine käekäik juba
päris otseselt. Samade meetoditega on
võimalik hinnata maastikumuutuste
ohtu ka teistele liikidele.
Õnneks terendab Eesti loopealsete saatuses lootustandev pööre:
2014. aastal alguse saanud ja Euroopa
Liidu LIFE+ programmi ning keskkonnainvesteeringute keskuse toetatud
projekti „Elu alvaritele“ (LIFE13NAT/
EE/000082) raames plaanitakse taastada 2500 hektarit loopealseid. Elupaiku
taastades suudame väljasuremisvõlga
kustutada ja tulevasi liikide kadumisi
ära hoida. Loodetavasti ei jää loopealsed sellel teel ainsaks heaks näiteks.
Taime ja loomapopulatsioonid
vajavad värsket verd
Kuna geneetiline mitmekesisus on
üldjuhul seda suurem, mida rohkem
18
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Looduskaitse

on isendeid, tuleb liike kaitstes hoida
ja taastada eeskätt nende arvukust:
kahanevate populatsioonide korral
näiteks suurendada elupaikade ja kasvukohtade pindala. Ent pelk populatsiooni suurus ei taga siiski tingimata
geneetilist elurikkust. Taime- ja loomapopulatsioonid vajavad jätkusuutlikkuseks värsket verd, uusi geene väljastpoolt. Levised või õietolm peavad
aeg-ajalt sattuma ühest populatsioonist teise.
Kahjuks pakuvad valdavalt inimtegevuse tõttu killustunud maastikud selleks üha vähem võimalusi.
Tolmeldajatel on sama hästi kui võimatu leida teed läbi tiheasulate või
metskitsedel hüpata üle kiirteeäärsete tarade. Seetõttu peab looduskaitse
aina enam arvestama, millised inimtekkelised ja looduslikud maastiku-

elemendid võivad takistada loomade
ja taimede liikumist.
Kuidas aga mõõta populatsioonide
sidusust, st loomade ja taimede levikut populatsioonide vahel? Suuremaid
loomi saab jälgida näiteks raadiosaatjate abil. Sageli kasutatakse ka märgistamise ja taaspüügi meetodit, kus
loodusest püütud ja märgistatud isendeid üritatakse taas kohata ja niiviisi teada saada nende liikumissuundi.
Seesugused meetodid selgitavad paraku vaid võrdlemisi väheste isendite liikumist suhteliselt lühikese aja jooksul.
Õietolmu ja seemnete leviku kaardistamiseks sellised meetodid üldjuhul
ei sobigi.
Ka siin tulevad appi geneetilised
meetodid. Analüüsides taime- ja loomapopulatsioonide geneetilist koosseisu, võib üpris palju teada saada

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

◊ 3. Raha- ja töömahukate ökoduktide asukoht tuleb hoolega valida nii,
et need võimalikult tõhusalt seoksid
killustunud populatsioone. Vaade ökoduktile Hollandi kiirteel

andsid Šveitsi uurijad oma tulemuste
põhjal ka soovitusi, kuhu oleks kõige
tulemuslikum rajada imetajate ökodukte. Sama metoodikaga analüüsi plaanitakse korrata mõned aastad
pärast ökoduktide rajamist, et hinnata nende mõju.

geneetiliste meetodite
abil. Kohaliku omavalitsuse tellitud uuringus hinnati, mil määral takistavad metskitsede liikumist tarastatud kiirteed, kiirraudtee ja jõgi kui looduslik tõke [5].
Analüüsides geeniproove nii ühelt
kui ka teiselt poolt tõkkeid tehti kindlaks, et enim takistavad kitsi need
taristuelemendid, mida piiravad
tarad. Taradeta teed ja raudteed kitseasurkondade sidusust märkimisväärselt ei mõjutanud. Meie võime
siit järeldada, et ka plaanitavast tarastatud kiirraudteest Rail Baltic kujuneb paljudele loomadele tunduvalt
karmim tõke kui praegused enamjaolt taradeta maanteed ja raudteed.
Peale olukorra väljaselgitamise

Kulukad looduskaitseprojektid ei
pruugi anda soovitud tulemust
Siinse artikli ühel autoril avanes võimalus osaleda teadustöös, mille eesmärk oli geneetiliste ning ökoloogiliste meetodite abil hinnata, kui edukas oli üks Šveitsi põllumajandusmaastikus ellu viidud ulatuslik niidukoosluste taastamise projekt [6].
Taimeökoloogina jäi siinkirjutaja
hooleks analüüs taastamise mõjust
taimedele. Uuritavaks liigiks valiti
käokann, mis on ka Eesti niiskete niitude üsna sagedane asukas.
Kõigepealt koguti proove vanadest taimepopulatsioonidest, mis teadaolevalt olid selles maastikus olemas olnud ammu enne taastamistöid. Seejärel võeti proovid taastatud
populatsioonidest, mis olid külvatud
vaid kaheksa aastat enne uurimust.
Geenianalüüs häid uudiseid ei toonud: taastatud ja looduslikku päritolu
populatsioonide vahel ei olnud seemned ja õietolm sama hästi kui üldse
levinud. Põhjusi võib olla mitu. Ehk ei
kõlba maastik käokannipopulatsioonide vahel tolmeldavatele putukatele
liikumiseks? Või on vahemaad liiga
suured?
Taastatud populatsioonid olid võrreldes looduslikega ka geneetiliselt
vaesemad, ju oli külvatud geneetiliselt
üheülbalisemaid seemneid [7; ◊ 4].
See seab taimede paljunemisvõime ja
värskete populatsioonide pikaajalise
püsimise küsimärgi alla [◊ 5].
Mida siit õppida? Seemnesegusid
kasutades võime võrdlemisi kerge
vaevaga taastada mingi koosluse lii-
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Taime- ja loomapopulatsioonid
vajavad jätkusuutlikkuseks värsket
verd, uusi geene väljastpoolt.

nende sidususe ja isendite päritolu
kohta. Nii saab välja selgitada tõenäolised levikutõkked ja näiteks hinnata sidususe parandamise projektide
tõhusust.
Tarastatud teede killustav mõju
Üks ulatusliku keskkonnamõjuga valdkond, kus ilmtingimata tuleb
kindlaks teha ja leevendada levikutõkkeid ning hinnata leevendusmeetmete tõhusust, on maantee- ja raudteetaristud (◊ 3). Šveitsi teadlased
haarasid neil ülesannetel sarvist just
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Looduskaitse

B

Foto: Tsipe Aavik

agricultural landscape. – Journal of Applied
Ecology 50: 395–403.
7. Aavik, Tsipe et al. 2012. Genetic consequences of using seed mixtures in restoration: A case study of a wetland plant Lychnis
flos-cuculi. – Biological Conservation 145:
195–204.
8. Mijangos, Jose Luis et al. 2015. Contribution
of genetics to ecological restoration. –
Molecular Ecology 24: 22–37.

Tsipe Aavik (1981) on Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur
ning uurimisprojekti „Taimede geneetilise
mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega“ juht.
Aveliina Helm (1979) on Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi
vanemteadur, nõustab projekti „Elu alvaritele”, korraldab taastatavatel loopealsetel elurikkuse seiret.
C

2 x foto: Tsipe Aavik

A

◊ 4. Šveitsis tehtud uuring näitas, et
sugulusristumist mõõtev inbriidingu
koefitsient oli külvamise teel taastatud käokannipopulatsioonides märksa suurem kui looduslikku päritolu
populatsioonides. Ilmselt oli taastamiseks kasutatud geneetiliselt vaest
külvimaterjali

◊ 5. Peale geneetiliste uuringute on mõnikord vaja teha katseid. Näiteks võrdlesime Šveitsis põliste ja taastatud käokannipopulatsioonide geneetilist mitmekesisust, aga ka seda, kumba päritolu taimed saavad tegelikult paremini hakkama nii proovialal (a), katseaias (b) kui ka kliimakambris (c), kus sai hõlpsasti muuta temperatuuri, mulla niiskust ja toitainete hulka
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tamisega, mis ei põhine geneetilisel
infol [8]. Autorid tõdevad, et sellest
hoolimata kipuvad looduskaitsepraktikud elurikkuse geneetilist komponenti eirama. Ehk on see kivi ka teadlaste kapsaaeda, kuna nad ei ole piisavalt selgitanud vajadust kaitsta loodust
kogu tema terviklikkuses: mikroorganismidest loomade ja taimedeni ning
geenidest ökosüsteemideni.
Geneetilised uuringud võimaldavad looduskaitsjatel keskenduda enim
kaitset vajavale osale Maa elurikkusest. See omakorda
aitab tagada loodusGeneetilise mitmekesisuse vähekaitseprojektide nii
nemine on otsekui häirekell, mis
lühi- kui ka pikaajalise edu. Õnneks areneennustab populatsiooni või liigi
vad geneetilised meevõimalikku kadu.
todid praegu väga kiiresti, muutudes tõhuGeneetilistest uuringutest peaks samaks ja taskukohasemaks lausa
päevade ja tundidega. Loodetavasti
saama looduskaitse igapäev
Siinses artiklis toodud näited on üks- saab neist ka Eesti looduse kaitse ja
nes vähesed paljudest looduskaitse- hindamise tähtis osa.
küsimusi lahendavatest geeniuuringutest. Tänapäeva looduskaitses on 1. Helm, Aveliina; Pärtel, Meelis 2007.
Loopealsed ajale võlgu. – Eesti Loodus 58
geneetilised uuringud vältimatud,
(3): 132–135.
kui soovime hinnata liikide pikaaja- 2. Helm, Aveliina et al. 2009. Human influence lowers plant genetic diversity in comlist elujõudu, valida kaitse alla parima
munities with extinction debt. – Journal of
kohasuse ja suurima evolutsiooniliEcology 97: 1329–1336.
se potentsiaaliga populatsioone ning 3. Takkis, Krista et al. 2013. Extinction debt
in a common grassland species: immeselgitada killustunud taime- ja loodiate and delayed responses of plant and
population fitness. – Plant Ecology 214:
makogumite vahelist levikut ja tõk953–963.
keid. Veelgi enam, geneetilised mee4. Holderegger, Rolf et al. 2010. Landscape
todid võimaldavad hinnata juba ellu
genetics of plants. – Trends in Plant
Science 15: 675–683.
viidud looduskaitsetööde edu.
Daniel et al. 2012. Genetic
Ühes hiljuti ilmunud taastamis 5. Hepenstrick,
discontinuities in roe deer (Capreolus
geneetika-teemalises teadusartiklis on
capreolus) coincide with fenced transportation infrastructure. – Basic and Applied
nenditud, et looduskaitse taastamisEcology 13: 631638.
projektid, millele olid eelnenud genee- 6. Aavik, Tsipe et al. 2013. Patterns of contemporary gene flow suggest low functional
tilised uuringud, on olnud märkimisconnectivity of grasslands in a fragmented
väärselt edukamad võrreldes taasgirikkuse ehk nähtava elurikkuse.
Kuid selleks, et taastatud kooslus
püsima jääks, tuleb kasutada geneetiliselt mitmekesist seemnematerjali.
Kindlasti peab tähelepanu pöörama
seemnesegude päritolule: taastamiseks tuleks kasutada taastatava alaga
samast piirkonnast pärinevaid seemneid, sest need on sealsete oludega
kõige paremini kohastunud. Samuti
peavad taastatud alad kindlasti olema
ühendatud looduslike aladega sidusaks võrgustikuks.

EL küsib

Helen Arusoo
Loodusesõbra peatoimetaja
aasta looma toimkonna liige

T

eadsime juba
viigriaasta suvel
metssiga 2015. aasta loomaks valides, et sigade Aafrika katk
tuleb. Paar kuud hiljem, 8. septembril 2014 see juhtuski: Läti piiri
ääres luuranud kuri haigus jõudis
Valgamaale.
Kavandades aasta looma fotovõistlust „Metsanotsu – tõeline
siga“, mõtlesime ainult ühele asjale: panna 2015. aastast kokku korralik ajastu dokument. Kuidas elas ja
mis jälgi jättis siga Eestimaale aastal
2015? Me ju ei tea, kas siga jääb siia
püsima. Samal põhjusel ei kuulutanud me välja klassikalist peavõiduga konkurssi, mis tooks žüriile vaid
seaportreesid. Tahtsime kõikvõimalikke tegevusjälgi. Ja see õnnestus!
Saime sahtlinurkadest pilte jäljeridadest, tuhnitud aladest, rajakaa-

Foto: Mats Kangur

Kuidas möödus metssea aasta ja kes on uue aasta loom?
merate ülesvõtteid jms.
Kaasasime ettevõtmisse lätlased,
kes samuti on valinud oma aasta
loomaks metssea. Oleme fotodega ülimalt rahul; meie inimeste märkamisoskustes võite
veenduda fotonäitusel loodusmuuseumis, kus meie ja lätlaste fotod
täiendavad seanäitust saalis ning
toimivad koos kui hea õppematerjal kõigis vanuses kooliõpilastele.
Näitusel saab pugeda ka seapessa!
Samblases metsaaluses näeb ehtsat sea sügamispuud ja päevapesa,
mille on tassinud oma kodumetsadest ära Loodusesõbra toimetaja
Mats Kangur. Aasta looma fotonäitus koos loodusmuuseumi näitusega jääb lahti 21. veebruarini.
Siga oli katku tõttu tänavu
suure tähelepanu all, seetõttu põimus katkuteema aasta looma tavategemistesse mitmel tasandil. Peale
Loodusesõbras aasta jooksul ilmunud
artiklite, Looduskalendri seakaamera
ja iganädalase metsaülevaate korral-

dati seateemalisi õhtuid, konverentse. Suurt osa tegevusest juhtisid tänavu meeskonda kuulunud jahimehed.
Suur tänu neile selle eest!
Sea-aasta ei saa tänavusega otsa.
Katk möllab meie metsades veel
pikka aega, Lõuna-Euroopa kogemuste põhjal aastakümneid, ja
keegi ei tea, mis juhtuma hakkab.
Paleozooloogid on kindlaks teinud
vähemalt viis jääajajärgset metsanotsu kadumist Eesti aladelt.
Metssiga on visa loom: kui asurkond hääbub, tuleb ta taas. Nõnda
hoiame meiegi tal silma peal.
Järgmise aasta peategelane mäger
on hoopis teist masti loom ja tema
puhul tahame valgustada meie metsade usina ehitusmeistri tegemisi. Välja on valitud mitu mägralinnakut, et saada kaamerasse mägra
ööpäevaring ja taliuinakust ärkamine. Loodame, et see õnnestub.
Otsige uuel aastal mägralugusid
aasta looma kodulehelt, mis avab
väravad jaanuaris.

Allan Selin, Eesti
lepidopteroloogide
seltsi juhatuse liige

A

Foto: erakogu

Kuidas on läinud aasta liblika hiidkaruslase aasta?
kes tõenäoliselt olid juhuslikult siia
sattunud ehk sisserändajad, kes soodsate ilmastikuolude korral üritavad
hõivata uusi elupaiku.
2002. aastal ilmus hiidkaruslane Eesti kaguossa, kuid lääneossa aasta hiljem, ning on neis piirkondades sellest ajast alates püsivalt elanud. Seda näitab tõsiasi, et
liblikaid on leitud peaaegu igal aastal. Seega on hiidkaruslane Eestis
ennast ilusti sisse seadnud ja laiendab tasapisi liigi areaali. Kas tegemist on liblika enda kohandumisega
meie kliimaga või on kliima muutunud hiidkaruslasele sobivamaks,
näitab tulevik.
Kuna hiidkaruslase areng toimub
kahe aasta vältel, on üsna tavapärane,
et paaritutel aastatel on liblikaid näha
Lääne-Eestis ning saartel ja paarisaastatel Kagu-Eestis.
Leidumine eri aastatel Eesti eri

osades viitab sellele, et hiidkaruslane
on meile jõudnud peaaegu ühel ajal
vähemalt kahest lõunapoolsest asurkonnast.
Ka tänavune aasta on kinnitanud
selle tähelepaneku õigsust. Liblikat
on kohatud Saaremaal ja mandril
Tõstamaa kandis. Palun kõigil, kes on
hiidkaruslast kohanud, anda teada,
kus ja millal see juhtus, et saaksime
paremini kaardistada tema levikut.
Informatsioon on oodatud aadressil
allan.selini@gmail.com.
Eesti lepidopteroloogide selts
valib lähiajal 2016. aasta liblikat. Kes
tuleval aastal esile tõstetakse, selgub aasta viimastel päevadel. Sellest
saame teada anda uue aasta alguses. Kindlasti on ka seekord tegemist põneva ja tähelepanu vääriva
tegelasega, kellega kohtumiste kohta
ootame edaspidi taas loodusesõprade
tähelepanekuid.
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asta liblika tiitel on
ärgitanud nii mõndagi loodusesõpra ja loodusfotograafi otsima hiidkaruslast (Pericallia matronula). Mõnel õnnelikul ongi õnnestunud teda leida.
Hiidkaruslase valmikute tegutsemise ajal olid ilmad suhteliselt kehvad
ja ehk seetõttu jäigi temaga kohtumise võimalusi veelgi ahtamaks, kuid
kes otsib, see leiab.
Eestist leiti hiidkaruslane esimest korda 1902. aastal, leiukoht
oli Kübassaare Saaremaal. Tervelt
saja aasta jooksul oli ta meie liblikauurijatele sõna otseses mõttes üksnes
legendi staatuses, pikkade ajavahemike järel leiti vaid üksikuid isendeid,
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Meteoroloogiaobservatoorium 150

Ilmavaatlusvõrgu areng Eestis
Kui lähtuda ilmavaatlustest, siis jõudis siinne kant „tsi
viliseeritud“ maade hulka 19. sajandil. Veel 18. sajan
di lõpul ja 19. sajandi algul tehti Eestis ilmavaatlusi
kindla organisatsiooni ja järelevalveta.

tanud Türi lähedal elav ilmahuviline
Leo Rehela.

Meteoroloogiaobservatooriumi
sünd oli oluline edasiminek.
19. sajandi keskpaiku hakati Eestimaa
Tuntumad vaatlusread pärinevad kirjandusliku seltsi eestvõttel ilmaAin Kallis, Miina Krabbi
veel Tallinna toomkooli professorilt vaatlusi ühtlustama. Vaatlejaile saadeäpselt kakssada aastat taga- Carl Ludvig Carpovilt (1779–1800) ti trükitud plangid, vaatluste aegadeks
si kirjutas Tartu füüsikapro- ning Tallinna sadamas tehtud vaat- määrati kell 8, 15 ja 22. Aastal 1853 oli
fessor Georg Friedrich Parrot lustest aastail 1805–1813. Teistes lin- vaatluspunkte juba 16. Neist enamioma füüsikaõpikus: „Et oleks loota rik- nades alustati vaatlusi märksa hiljem: kus tehti vaatlusi paraku üsna lühikest
aega: vaid kuni kümme aastat.
kalikku saaki atmosfääri tundmaõppi- Tartus 1822, Viljandis 1824. aastal.
Tähtis etapp siinsete ilmavaatlusKauaaegse tööga on Eesti meteomisel, peaksid kõik riigid tsiviliseeritud maailmas liituma, et rajada meteo- roloogia ajalukku läinud koduõpeta- te ajaloos oli Balti mere rannikujaaroloogiline ühendus, milleks oleksid ja Friedrich Schieferdecker, kes tegi made rajamine, seejuures võeti eeskujuks brittide vastav
maailma arvukais punktides vaatlusteenistus, mida toona
jaamad [---] ning peale selle keskjuhtis admiral Robert
büroo, kuhu koondataks kõik vaatlu- Tähtis etapp siinsete ilmavaatlusFitzRoy. Nii alustased. [---] Ainult nii, katkematute, väga
te ajaloos oli Balti mere rannikuti 1865. aastal ilmapaljudes kohtades neli korda päevas
vaatlusi
Vilsandil,
läbiviidavate vaatluste abil võib see jaamade rajamine, seejuures võeti
eeskujuks
brittide
vastav
teenistus.
Sõrves, Kõpus, Pakril
viia soovitud resultaadini“ [8]. Selline
ja Suurupis, järgmisel
ühendus loodi alles 1873. aastal rahaastal uuendati tegevusvahelise meteoroloogiaorganisatvaatlusi 34 aastat. Samuti on märki- vust ka Haapsalus.
siooni (IMO) nime all.
Sama, 1865. aasta detsembris toiEesti alal tegi esimesena enam- misväärne Paldiski kohtufoogti Carl
vähem pideva vaatlusseeria sõjaväe- Kalki panus, kes pani ilmaolusid kirja mus Eesti kliima uurimises pöördeline
lane Jacob Breckling. Ta märkis üles suisa 51 aasta jooksul. Tema kogutud sündmus: alustas tööd Tartu ülikooTallinna ilmaandmed 1774. aasta andmestik paistab silma väga hea kva- li meteoroloogiaobservatoorium. See
jaanuarist kuni 1777. aasta aprilli- liteedi poolest. Muide, neid vaatlus hakkas Arthur Joachim von Oettingeni
ni [9].
ridu on nüüdseks pikkuse poolest üle- juhatusel korraldama kogu Eestis tehtavaid mõõtmisi ning teaduslikku
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◊ 1. Eesti ilmajaamade võrk kuni aastani 1917. Kaardil on näha üksikute vaatluskohtade tegutsemisaastad [5]
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Vaatlusi tuleb teha minuti pealt.
Alates 1870. aastast hakati Venemaal
ilmavaatlustes kasutama meetermõõdustikku. Vaatlusaegadeks kinnitati
kõikjal kell 7, 13 ja 21. „Asjata oleks
siin seda rõhutada, et vaatlusi tuleb

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

minuti peal teha, mitte aga mõni
minut enne või pärast vaatlemiseks
määratud aega. Vaatluste tegemise
teiseks tähtsaks tingimuseks on, et
vaatlusriistad selleks kõlbulikud oleksid, et nad oleksid enne järele katsutud, kas nende näitamised küllalt
õiged on“ [10].
Nõuetekohasest ilmajaamavõrgust
saame rääkida alles alates 1886. aastast. Selleks ajaks olid kõikides jaamades kasutusel kontrollitud mõõteriistad, need olid paigaldatud õigesti,
vaatlusi tehti ühtse metoodika alusel.
Sellegipoolest oli andmete kvaliteedis ka olulisi puudusi, nagu on
märgitud kontrollaktides. Näiteks on
1888. aasta Vilsandi andmete kohta
otseselt öeldud, et see pole vaatlusmaterjal, vaid väljamõeldis. Narva-Jõesuu
jaamas olid 1898. aastal katki nii tuulelipp kui ka sadememõõtja anum [6].
Esimesel vaatlussajandil oli jaamu
kõige rohkem 1871. aastal: 18 ilmajaama. Põhijaamade hulka olid tollal arvatud Tartu, Tallinna, Pärnu,
Narva-Jõesuu, Vilsandi, Sõrve,

Foto: KAURi fond

◊ 2. Eesti ilmajaamade võrk 1937. aastal. Tartu oli I järgu jaam, mis tähendab, et selles tuli juhendada teisi vaatlusvõrgu jaamu.
Sademejaamades mõõdeti põhiliselt sademeid ning vaatluskohtades pandi kirja vaid andmed äikese ja rahe kohta

◊ 3. Tartu ilmajaama vaatlusväljak Liivi tänaval 1940. aastail. Fotol on näha lehtrikujulise tuulekaitsega sadememõõturid ja ilmaonnid
Pakri ja Kõpu jaam.
1904. aasta on oluline tähis Eesti
päikesekiirguse uurimise ajaloos.
Professor Boris Sreznevski juhatusel
hakati siis Tartus tegema esimesi kiirgusmõõtmisi Hvolsoni aktinomeetri-

ga. Samuti asuti üles märkima andmeid pilvisuse kohta. Sobiva ilma korral uuriti ka kuni 1500 meetri kõrgusi õhukihte. Seda tehti Kuznetsovi
meteorograafi abil, mis läkitati taevasse „tuulemadude“ (tuulelohede) abil.
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◊ 4. Tartu-Tõravere ilmajaam 2010. aastal. Alates 1999. aastast on see jaam kuulunud ülemaailmsesse päikesekiirguse mõõtmise
baasjaamade võrku
Iseseisvunud riigis võeti esmajär
jekorras ametisse ilmade ettekuu
lutajad. 1919. aasta 18. mail avaldati
Eesti merejõudude juhataja 612. päevakäsk, milles rannavalve, side- ja
päästejõudude valitsuse alla kuuluv
meteoroloogiajaam nimetati ümber
mereobservatooriumiks.
Ilmaküsimused olid niivõrd tähtsal
kohal, et sõjavägede ülemjuhataja, kes
oli ametis olnud alla viie kuu, kinnitas
tööle mereobservatooriumi koosseisu
12 töötajat, nende hulgas „ilmade ettekuulutajad“.
Noore vabariigi valitsus mõistis
hästi, et iseseisva maa tugevust näitab
ka omaenda ilmateenistus: „Igas riigis .. on olemas meteoroloogia keskasutused, mis ei olene mitte ülikoolist, teaduste-akadeemiatest, vaid
otsekohe valitsusest, mille valve alla
ta käib. Nende asutuste ülesandeks
on riigis olevate meteoroloogiliste
asutuste korraldus, ilmade ettekuulutamine, õige kellaaja väljaarvamine hronomeetrite korrashoidmisega.
[---] Olgugi et see ehk palju maksma läheks. Oleks ju meie siis korralik
mereriik, kui teaks me ette iga tormi,
selle suuruse, kestvuse, jõu ja sihi!“ kirjutati Tallinna Teatajas [7].
Ilmateenistus töötas mereobservatooriumi nime all ligi aasta, siis anti
tema ülesanded üle Tartu ülikooli
meteoroloogiaobservatooriumile. Töö
kujunes väga tõhusaks eriti ilmaen24
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vaatlusi näiteks kohalike piirivalvekordonite ülemad, Vao mõisas aga endine
mõisnik Carl von Rennenkampff.
Järgmine suurem muutus Eesti
ilmateenistuse ajaloos oli meteoobservatooriumi kolimine: 1926. aastal koliti Tartus vanast asukohast Tiigi
tänaval Liivi (Hetseli, ka Hetzeli) tänavale. Kuni selle ajani puudus piirkonnas tänapäeva mõistes meteoroloogiline vaatlusväljak. „Observatooriumi
ületoomisega avanes võimalus otstarbe- ning nõuetekohaselt paigutada seniseid
Ilmavaatlusvõrgu laiendamine ei
mõõtmisriistu ning
laiendada tegevust
olnud Eesti vabariigi sünni järel
uute vaatlusaladega“,
lihtne töö: vaatlusriistu oli sõja ajal
kirjutas Kirde [3] (◊ 3).
kaduma läinud, ka vaatlejaid oli
Tolle aja üsna suureks saavutuseks tuleb
väga raske leida.
pidada ka seda, et ülikooli
meteoroloohas selle töö ulatusega, mida vaatleja giaobservatoorium andis aastail 1921–
suudab teha, siis on Observatooriumil 1937 välja mahukat aastaraamatut.
vähe võimalusi korraldada võrgu ehitust oma soovi järgi. Meie II ja III järgu Ilmateadete avaldamine keelati
jaamad ja vaatluskohad asetsevad seal, ära. Suured ümberkorraldused tulid
kus selleks on leitud sobivaid vaatle- riigikorra muutustega järgnevail aasjaid, samast on olenev ka jaamade arv“, tail. 1940. aastal läks Tartu ülikooli
kurtis meteoroloogiaobservatooriumi meteoroloogiaobservatoorium Eesti
NSV hüdrometeoroloogiateenistuse
juhataja Kaarel Kirde [3].
1936. aastal töötas 26 ilmajaamast valitsuse alluvusse. Üksiti mindi kol8 põllutöökoolide, 9 mereteenistuse, 3 melt vaatlusajalt (kell 7, 13, 21) üle
sõjaväeosade, 2 tööstusettevõtete ning neljale vaatlusajale: kell 1, 7, 13 ja 19.
4 eraisikute juures [4] (vt ka ◊ 2).
Teise maailmasõja päevil – 1941. a
Kundas, Kallastel ja Virtsus tegid ilma- sügisest kuni 1944. a septembrinustuse alal: 1919. aastal oli järgmise
päeva prognoos edastatud juba kell 14.
Seni oli niisugune töökorraldus olemas olnud vaid USAs. Nelja aasta
pärast saadeti tellijaile laiali ka ilmakaarte.
Ilmavaatlusvõrgu laiendamine ei
olnud seejuures lihtne töö: vaatlusriistu oli sõja ajal kaduma läinud, ka vaatlejaid oli väga raske leida. „Et vaatlustöö on vabatahtlik ja summade puudumisel tuleb leppida igas vaatlusko-
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◊ 5. Eesti ilmajaamade võrk 2015. aastal. Sinna kuulub 14 meteoroloogiajaama,
16 rannikujaama, 1 aeroloogiajaam, 1 järvejaam, 6 sadememõõdujaama ja 1 soojaam. Tallinna külje all Harkus ja Viljandimaal Sürgaveres tegutsevad ilmaradarid,
mille infot saavad ilmateenistuse portaali kaudu reaalajas jälgida kõik huvilised
Allikas: Eesti meteoroloogia aastaraamat 2014

◊ 6. Sürgavere radari torn: ilmaradar avati
siin 2008. aasta kevadel. Selle abil on võimalik hinnata pilvede liikumist, pilvedes
sisalduvaid sademeid, tuulte kiirust ja
suunda

Hakkas tööle esimene automaat
ilmajaam. Uued tuuled hakkasid
puhuma 1991. aastal: 1. oktoobril
loodi Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut (EMHI). Järgmisel aastal ühineti maailma meteoroloogiaorganisatsiooniga (WMO).
1993. aastal käisid Eestis visiidil
WMO peasekretär Goodwin Patrick
Olu Obasi ning ÜRO keskkonnaprogrammi eksperdirühm. Nad märkisid

oma hinnangus spetsialistide kõrget
taset ning soovitasid varustada ilmajaamad tänapäevasemate mõõteseadmetega. See seatigi sihiks.
Seega hakati Eestis vaatlusvõrku
ajakohastama 332 aastat pärast seda,
kui inglased Hooke ja Wren olid valmis saanud ilmselt maailma esimese
töötava automaatilmajaama [1].
Vajadus nüüdisaegsemate seadmete järele oli mitmes mõttes ilmselge:
ilmajaamad oli selleks ajaks amortiseerunud ja tehniliselt kehvas seisus,
üksiti oli tekkinud huvi kvaliteetsema
ilmateabe vastu reaalajas.
Esimene automaatjaam paigaldati
15. detsembril 2001. aastal: TallinnaHarku aeroloogiajaamas hakkasid
ilmaandmeid koguma Soome ettevõtte Vaisala MILOS 520 tüüpi seadmed.
Järgmisel aastal asendati automaat
seadmetega viisteist jaama, 2003. aastal kuus jaama. Esimene uuendusring
sai tehtud 2004. aasta lõpus PärnuSauga ilmajaamas.
Moodsad seadmed võimaldavad
automaatselt registreerida õhu- ja
maapinnatemperatuuri, õhuniiskust ja
-rõhku, tuule kiirust ja suunda, sademete hulka, nähtavuskaugust, ilmanähtusi (udu, sademete liigid), päikesepaiste kestust ja päikesekiirgust, pilvede kõrgust ja hulka ning mullatem-
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ni – tegutses ilmateenistus aga hoopis Hamburgi hüdrometeoroloogiaobservatooriumi halduses. Osa
vaatlusjaamu jätkas küll tööd, kuid
nende ilmaandmeid ei avaldatud.
Vaatlusaegade arv kahanes jälle kolmele. Ilmaprognoosidega tegelesid
Saksa okupatsiooniväed. Avalikele
asutustele mingit ilmateavet ega prognoose enam ei jagatud, ajakirjanduses
ja raadiosaadetes keelati ilmateadete
edastus üldse ära.
Pika nimega asutus, rahvale aga
lihtsalt „hüdromet“. Sõjajärgsetel
aastatel korraldas Eesti ja Läänemere
ilmavaatlusi ja -prognoose Balti mere
punalipulise laevastiku hüdrometeoroloogiateenistus.
Aastatel 1944–1945 rajati mitu
uut jaama, üks neist 17. septembril
1944. aastal Tartusse, ülikooli meteoobservatooriumi väljakule! Nii töötasid paarikümneruutmeetrisel platsil
kõrvuti suisa kaks ilmajaama. Küllap
oli tegu kõige tihedama vaatlusvõrguga maailmas. Ent mõlemad suleti juba
1952. aasta märtsis (◊ 3).
Võimuvahetusega kaasnesid muidugi muutused ilmateenistuse nimetustes. Kõige pikem oli nimi 1980. aasta
paiku: Eesti NSV vabariiklik hüdrometeoroloogia ja looduskeskkonna kont-

rolli valitsus. Rahvas hüüdis asutust
aga endiselt „hüdrometiks“.
1950. aastal suurenes ilmajaamade
arv 34ni: neid rajati juurde peamiselt
rannikualadele. Samal ajajärgul võeti
vaatlusvõrgus kasutusele Tretjakovi
tüüpi sadememõõturid. 1950. aastate algul hakati Tartus, Tiirikojal,
Kuusikul ja Toomal mõõtma päikesekiirgust. Kahes esimeses jaamas tehakse seda tänini.
Ühetaolised ja võrreldavad andmed
pärinevad alates 1966. aastast, mil
sademete hulgale lisati märgumisparand: teatavasti jääb kuni 0,2 mm vett
sademenõusse ega jõua mõõduklaasi.
Märkimisväärne on 1966. aasta ka
selle poolest, et ilmavaatlusi hakati
tegema kaheksa korda ööpäevas kindlatel kellaaegadel: kell 00, 3, 6, 9, 12, 15,
18 ja 21 Moskva aja järgi.
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peratuuri eri sügavustel (vt ka ◊ 4).
2008. aastal muudeti automaatseks
Heltermaa rannikujaam ning rajati uus
vaatlusväljak Roomassaare sadamasse. 2009. aastal sai moodsad mõõteseadmed Tooma soojaam. Samal aastal hakati seniseid, vaid soojakraadide
korral töötanud sadememõõtjaid välja
vahetama aasta ringi töötavate seadmete vastu. Lume paksust mõõtvate
anduritega varustati ilmajaamad 2010.
ja 2013. aastal.
Uus uuenduskuur võeti ette eelmise
aasta lõpus, et asendada nüüdseks juba
üle 10 aasta töötanud seadmed.

Appi on võetud kaugseire vahendid.
Maapealsete vaatluste kõrval ei maksa
tähelepanuta jätta kaugseire võimalusi. 1. jaanuaril 1993 alustati kõrgemate, kuni 35 km ulatuvate õhukihtide

Harku aeroloogiajaamas tööle pandud radar asendati 2000. aastal spetsiaalse ilmaradariga Meteor 500C
(Doppleri tehnoloogia). See võimaldab vaadelda olusid kuni Kesk-Eestini.
Teine, 2008. aastal
tööd alustanud uue
2005. aastast on Tartu-Tõravere jaamas
põlvkonna radar
(DualPoli tehnolootöötanud Eesti ainus äikesedetektor.
gia) asub Sürgaveres
(◊ 6). Aasta hiljem
sondeerimist Vaisala raadiosondide- sai samasuguse ka Tallinna-Harku
ga. Kuni selle ajani oli olnud kasutusel jaam. Need kaks Eesti radarit kuuluVenemaal toodetud aparatuur.
vad mitmesse rahvusvahelisse võrku:
Esimene, 1975. aastal Tallinna- Nordrad, Baltrad ja Opera.

Ilmade ettekuulutuse tabel
Ain Kallis

M

illega tegeles meteo-observatoorium? Ilmateadlane
August Tõllassepp on
1923. aastal kirjutanud meteoroloogiaobservatooriumi kohta nõnda:
„Meteoroloogia läheb loodusteaduse teistest aladest selle poolest lahku,
et ta ei saa katseid teha, vaid peab
uurimiseks tarvisminevat materjali õhkkonnas ettetulevate nähtuste
vaatlemisel koguma. Vaatluste tegemiseks on meteoroloogiajaamad, kus
ilmaelemente iga päev kindla kava
järele mõõdetakse.
[---] Kõige suuremaks ja täielikumaks vaatluskohaks on meteoroloogia-observatoorium. Selles tehakse harilikult kõik need vaatlused, mis
tehakse jaamades, ja peale selle veel
mõnesuguseid erivaatlusi.
Need, kes meteoroloogiaga on vähe
tegemist teinud, ei tee harilikult vahet
astronoomia- ja meteoroloogia-observatooriumi vahel. Tõepoolest ei ole
aga neil kahel observatooriumil midagi
ühist. Astronoomia-observatooriumis
uuritakse „tähti”, ilmakehasid, kuna
meteoroloogia-observatooriumi ülesandeks on õhkkonna uurimine. Nõnda
on siis suur vahe olemas.
[---] Ülikooli Meteoroloogiaobservatoorium on ka meteoroloogiliseks keskasutuseks, kelle ülesanded on
õige laialdased: vaatlusjaamade avami26
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ne, järelevalvus, et kõik jaamad korralikult töötaksid, vaatlused kokku koguda
ja läbitöötatult välja anda, nendest võimalikkude järelduste tegemine jne.” [3].
Observatooriumi töötajatel tuli
peale ilmaandmete kogumise koostada kaaskodanikele ilmaprognoose. See
ei ole tänapäevalgi alati lihtne, saati siis
sajand tagasi.
„Oodatava ilma küsimise suhtes
lähevad publikumi nõudmised tihti
liiga kaugele: näit. soovitakse teada,
kas järgmisel päeval teataval maakohal vihma sajab või mitte. Selle küsimuse peale võib sünoptik rahuldavalt
vastata ainult sel juhusel, kui ilmad
olenevad laialdastest kõrg- või madalrõhkkondadest. Valitseb aga muutlik
ilmade seisukord, siis on asi täbaram.
[---] Teaduslikud ettekuulutused käivad suuremalt jaolt ainult 1‒2 päeva
kohta“, kirjutas 1924. aastal meteoroloogiaobservatooriumi sünoptik
Voldemar Kurrik [2].
Ilmatahvel tõi paksu pahandust.
Möödunud sajandi esimestel aastatel saadi prognoos Peterburist füüsika
peaobservatooriumist. Kuidas seda linnarahvale edastati? Näiteks võib tuua
17. septembril 1901. aastal Postimehes
ilmunud teate: „Ilmamuutuste ettekuulutamise tarvis on linnakliiniku
maja ukse kõrval tahvel üles seatud,
kus pääobservatooriumi poolt saadud
uuemad teated õhu muutuste kohta
üles on tähendatud ja ettearvatav ilm

üles märgitud”.
Sellest, kuidas tartlased ilma
ennustusi vastu võtsid, annab tunnistust järgmise aasta suvel Postimehes
avaldatud kirjutis „Ilmade ettekuulutuse tabel“:
„Tuleb eidekene toimetusse: „Kas
ikka olete see lehetegija? Tulin koha
kuulutuse pärast. Mind lasti lahti.“
„Miks teid siis lahti lasti?“
„Eks ikka selle tähttorni kuulutuse
pärast.“
„Missuguse tähttorni kuulutuse
pärast?“
„Eks ikka see linna kliiniku ukse
kõrval musta kasti sees, kus ilmad pääl
seisavad.“
„Kuidas teid siis selle tabeli pärast
lahti lasti, mis see teie teenistusse puutub?“
„Eks ta ole. Hommikul ütleb proua:
„Mine, Maie, ja kuula polikliiniku juurest järele, vaata seal paremat kätt
ukse kõrval on kiri. Lähen sinna ja
ootan kuni mõni saks mööda läheb,
palun seda lugeda ja ära seletada, kas
vihma või kuiva saab. Tuleb noorherra ja seletab: „Selge ja kuiv ilm.“ Proua
käseb lapsed kergesse riidisse panna
ja Tähtvere parki mängima viia. Saan
parki – vihma kui oavarrest. Suure
hädaga saime kodu... Siis kõik minu
kallal – sina valetad, ei kuula õieti järele, mis lehe pääle üles pandud.
Teisel päeval loetakse mulle lehe
päält ette – „vihma“. Jääme kodu... Ei
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Kindlasti on tähelepanuväärne
2005. aastast Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamas

tegutsenud
Eesti
ainus äikesedetektor. See kuulub ka
Põhjamaade äikesedetektorite võrku
NORDLIS. Kui arvestada peale
Tõravere detektori veel Soome ja Rootsi
detektoreid, siis on Eesti ala küllaltki
hästi n-ö pildil: välgulöökide asukoht
määratakse ühe kilomeetri täpsusega.
See kõik võimaldab parandada
prognooside usaldusväärsust. Üksiti
aitab meil olla arvestatav mereriik:
see seati sihiks juba vabariigi sünniaastal.

1. Crewe, Maurice 2003. The fathers of scientific meteorology – Boyle, Wren, Hooke and
Halley. Part 2. ‒ Weather 58: 135–139.
2. Heino, Raino 1994. Climate in Finland
during the period of meteorological observations. Finnish Meteorological Institute
Contributions, 12. Finnish Meteorological
Institute. Helsinki.
3. Kirde, Kaarel 1938. Tartu Ülikooli
Meteoroloogia Observatooriumi arenemine ja teaduslik tegevus 1918–1938. – Eesti
Loodus 6 (1–2): 29–35.
4. Kirde, Kaarel 1939. Andmeid Eesti kliimast. Tartu Ülikooli Meteoroloogia
Observatooriumi teaduslik väljaanne, 3. TÜ
Meteoroloogia observatoorium.
5. Raik, Ants 1961. Üksikutest ilmavaatlustest
esimeste vaatlusjaamade võrgu organiseerimiseni. – Eesti Loodus 12 (2): 95–97.
6. Raik, Ants 1962. Eesti meteoroloogiajaamade
võrgu kujunemise ajaloost. – Eesti Geograafia

Seltsi Aastaraamat, 1960–1961: 67–84.
7. Saar, Jaan; Kallis, Ain 2005. Eesti ilmateenistus tänapäeval. – Universum valguses ja vihmas. OÜ Reves Grupp, Tallinn: 182–186.
8. Tankler, Hain; Kuznetsova Zoja 1992. Tartu
teadlased ja Venemaa meteoroloogiakeskus
– Füüsika Peaobservatoorium. – Teaduse
ajaloo lehekülgi Eestist VIII. Tallinn: 7–29.
9. Tarand, Andres; Jaagus, Jaak; Kallis, Ain
2013. Eesti kliima minevikus ja tänapäeval.
Tartu ülikooli kirjastus. Tartu.
10. Tõllassepp, August 1923. Meie õhkkond.
Kirjastus Loodus, Tartu.

Ain Kallis (1942) on Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi dotsent,
Eesti keskkonnaagentuuri peaspetsialist.
Miina Krabbi (1979) on Eesti keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja.

tervel päeval veepiiskagi – juba jälle
mina valelik ja laisk... Nüüd paari päeva
eest kirjas jälle: ilus ilm. Lõuna ajal aga
saame niisuguse sagara, et hamba allagi kuiva ei jäänud. Kodus sain jällegi
tõrelda ja väiksem preilikene jäi haigeks. Noh! Ei siis olnud enam põlve,
kihutati minema. Toa-Miina kõneles
täna, et tohter olla minu eest seisnud
ja ütelnud, et ilmad väga hilja kasti
pandavat. Minule olla nimelt eelmineva päeva ilmu üteldud. Eks ta ole paha,
kui inimesi nõnda petetakse.“
Lehetegijatelt kaasnes asjakohane kommentaar: „Oleks tõesti tarvilik,
et arvatavate ilmamuutuste üle teated
korralikumalt välja pandaks. Kes hommiku kella kaheksa ajal tabelit vaatama läheb, leiab ikka eilase päeva kohta
ilmade ettekuulutuse. Lõuna ajal võib ju
käesoleva päeva kohta ettekuulutamist
leida, aga mis sellest siis veel kasu“.
Professor Boris Sreznevski, meteoroloogiaobservatooriumi direktor aastail 1894‒1918, proovis sajandi algaastail ilmu prognoosida Tartus koostatud
ilmakaartide põhjal. Sageli see aga ebaõnnestus, põhjustades linlaste pilkeid.
Sestap olevat ta edaspidi loobunud sellisest riskantsest tegevusest [1].

Foto: TÜ raamatukogu

ehk Kuidas teave inimesteni jõudis

Meteoroloogiaobservatoorium alustas tegevust Tiigi tänaval asuvas Oettingeni
villas. Ilmakeskus tegutses siin kuni 1925. aastani. Nüüd on hoone tuntud Tiigi
seltsimajana
oli ilmateaduse registreerimise aparat ühes. Paberilaevad kadusivad linna
poolt Nõo poole. Palutakse tungivalt,
ilmateaduskatsejaamale, Tiigi uul. 15,
v. Oettingeni maja, ajaviitmata teatust
saata, kui kadunud asjad üles peaks
leitama“.
Teateid nende leidmise kohta ajalehtedes ei ole järgnenud.

ajalehest Postimees. Ent need pärinesid Tartu reaalkooli väga korralikust
ilmajaamast, mitte observatooriumist. Nii kestis see 1903. aasta lõpust
kuni 1905. aasta 16. maini!
Ülikooli ilmateadlaste muude tegevuste kohta saadi vahel teada üpris
huvitavate teadaannete kaudu. Näiteks
kirjutati 1905. aasta märtsis: „Eila,
24. märtsil tapamaja juures teadusliseks otstarbeks ettevõetud paberilaevade üleslaskmisel on kaks tarvitatud paberilaeva end lahti kiskunud
ja enam kui ühe kilomeetri pikkuse
terastraadiga ära lennanud; ühel neist

1. Linno, Ene 1992. Ilmaprognooside ajaloost
Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestis VIII.
Eesti loodusuurijate selts, Tallinn: 151‒168.
2. Kurrik, Voldemar 1924. Meteoroloogia ehk
ilmateaduse õpetus. Loodus, Tartu.
3. Tõllassepp, August 1923. Meie õhkkond.
Loodus, Tartu.
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Lendu läinud paberlaevukesed.
Huvitav on märkida, et kui metobs
juhtis kogu Eesti ala jaamade teaduslikku tegevust, siis vaatlusandmeid
eelmise päeva kohta said tartlased
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Meteoroloogiaobservatoorium 150

Emajõe pikk andmerida

juhatab 150 aasta tagusesse aega
Tartu ülikooli ilmaobservatooriumi asutamisega pandi alus
ka Eesti sisevete hüdroloogilisele vaatlusvõrgule. Uurime
järele, kuidas alustati ning mismoodi edenesid mõõtmised
nüüdseks kõige pikema vaatlusreaga Emajõel.

I

lmavaatlusi hakati meteoroloogiaobservatooriumis tegema 2. detsembril 1865, veetaseme vaatlusi aga mõnevõrra hiljem.
1866. aastal mõõdeti veepinna kõrgust
vaid kahel korral, sestap tuleb vaatlusrea alguseks tegelikult pidada 1. aprilli 1867. Tähelepanu väärib seik, et just
tolle aasta kevadsuurvee ajal mõõdeti
Emajõe kõrgeim veetase: 373 cm üle
nullpunkti. Seda rekordit pole tänini
ületatud.
Emajõe
veetaseme
mõõtekoht Tartus paiknes Kivisilla juures
jõe paremkaldal (◊ 1). Mõõtelatt oli
klambritega müüritud silla samba
külge. Tartu mõõteposti reeperiks oli
tähetorni seinas olev 67,02 m kõrgusmärk, mille kaudu oli määratud graafiku nulli kõrgus 29,61 m üle merepinna. Mõõdulati skaala oli esialgu tähistatud Reini jalgades ja tollides, aga
alates 1868. aastast on jaotise aluseks
olnud meetermõõdustik.
Olude sunnil on Tartu mõõte
kohta mitu korda nihutatud.
Meteoroloogiaobservatooriumi tegutsemise ajal kuni aastani 1921 tehti
vaatlusi ainult vaba voolusängi korral, seega jääkatte ajal (talvel) vaatlused katkesid.
Eesti sisevete büroo juhataja
August Velner pidas seda suureks
puuduseks: „Niimoodi on tekkinud
meie veemajanduses pahe, mis ennast
veekogude reguleerimise küsimuses
valusasti tunda annab, puudub võimalus pikaajaliste vaatluste peale
tugineda“ [9].
Mõõtepäevade arv aastas oli tava28
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liselt 200 kuni 250, see olenes talve
ilmastikust. Pehme talvega aastatel
jäid vaatlusritta mõnekümnepäevased augud. Kuid kahel aastal, 1872 ja
1873, on vaatlusandmed kõigi päevade kohta. Kuni 1884. aastani tuli lühiajalisi katkestusi ette ka suvel.
Järelikult olid hüdroloogilised
vaatlused meteoroloogiajaama kõrvaltegevus: nendega võrreldes tehti
ilmavaatlusi ajakohaste mõõteriistadega ja täpse metoodika järgi.
Kõiki päevi hõlmav veetaseme järjepidev vaatlusrida algab 1922. aastast. Paraku sundis Teine maailmasõda tegema taas pausi: ajavahemikul 1. augustist 1944 kuni 20. märtsini 1945 Tartus vaatlusi ei tehtud.
Tekkinud tühiku täiteks on kasutatud
Emajõe suudmes oleva Praaga mõõteposti andmeid.
Nõukogude võimu ajal, alates
1941. aasta märtsist, läks Tartu mõõtejaam üle tolleaegse Nõukogude

Foto: Tartu ülikooli raamatukogu

Arvo Järvet

Liidu riikliku hüdrometeoroloogiateenistuse alluvusse.
Kuigi Kivisild purustati 1944. aastal, säilis paremkalda sillasammas.
Nõnda sai veetaseme vaatlusi jätkata
endises kohas kuni 1946. aastani, mil
silla varemed õhiti. Seejärel paiknes
mõõtekoht vaheldumisi Kivisilla varemeist ülal- ja allpool.
Alates 1953. aasta algusest hakati vaatlusi tegema Kvissentalis: mõõtekoht asus Tartu kesklinnast 3,6 km
piki Emajõge ülesvoolu (vt ◊ 8). Sellele
eelneval aastal korraldati korraga vaatlusi Tartus ja Kvissentalis, mis võimaldas kahes kohas tehtud tulemused
omavahel usaldusväärselt siduda.
Kümne aasta pärast ehk 15. veebruaril 1963 toodi vaatluskoht Tartusse
endisesse asukohta tagasi. Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise ajal
1971–1976 paiknes mõõtekoht ajutiselt praeguse vabadussamba kohal, s.o
Kalevipoja kuju lähedal.
Alates 20. juulist 1976 asub Tartu
hüdromeetriajaam Kaarsillast 80
meetrit allavoolu jõe paremal kaldal.
Selle juures on kõrgusmärkidega veemõõdusammas: sambale on kantud
Emajõe äärmuslikud veetasemed ning

◊ 1. Kuni 1946. aastani kasutati Tartus veetaseme vaatlusteks Kivisilla parempoolse kaldasamba külge kinnitatud mõõdulatti
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Kõige pikema vaatlusreaga jõgi.
Tartus Emajõel tehtud vaatlusrida
on Eesti siseveekogude andmestikus
kõige pikem: vaatlusi alustati 1867. aastal. Nõnda võib Emajõge õigus
tatult
pidada hüdroloogiliselt kõige pikemalt
uuritud siseveekoguks Eestis.
Hoolimata eri mõõtekohtadest on
veetaseme andmed taandatud ühele
suhtelisele kõrgusele. See asjaolu võimaldab analüüsida pikaajalist veerežiimi, tegemata vahearvutusi.
Emajõe Tartu veetaseme mõõtmiste, sh kümme aastat Kvissentalis
tehtud vaatluste puhul, on graafiku
null olnud 29,61 m üle merepinna.
Tsaariajal ja ka hiljem oli graafiku null
10 cm madalam: see põhines sõjaväe
kõrgussüsteemil.

Jäävaatlusi tehti juba 1800. aastal.
Nagu eespool mainitud, katkestati kuni 1921/1922. aasta talveni veetaseme vaatlused jääkatte ajaks. See
on andnud võimaluse määrata jääkatte algus- ja lõpupäev tagasiulatuvalt
kindlaks kuni 1867. aastani.
Temperatuuri- ja jäärežiimi andmed võimaldavad omakorda jälgida
hüdroklimaatiliste aastaaegade kulgu.
Üksiti saame kirjeldada veekogu soojusseisundi muutusi pikemal ajavahemikul, sh kliimasoojenemise mõju
jääoludele.
Emajõel on jäävaatlusi tehtud ka
enne meteoroloogiaobservatooriumi tegevuse algust.
Loodusuurijate seltsi arhiivis leidub
Tartus Emajõel tehtud vaatlusrida
E. Brocki koostaon Eesti siseveekogude andmestitud ülevaade, kus on
kus kõige pikem: vaatlusi alustati
andmed Emajõe jääst
1867. aastal.
vabanemise ja kevadise kõrgeima veetaseme
kohta 1800–1857 [5].
Hoolimata suurtest lünkadest, mis
Praeguse mõõtekoha kaugus
on Emajõe suudmest 42,6 km üles- eelkõige puudutavad jääminekut, võivoolu. Valgla hõlmab 7840 km2, s.o maldab see andmerida saada usutaligi 80% Emajõe valglast. Kui lisada va ülevaate jõe kõrgvee tasemest ja
Tartust allavoolu Emajõkke suubuva- jääoludest 19. sajandi alguskümnendil
tel Porijõel ja Ahja jõel olevate hüd- ja 1840.–1850. aastatel.
Emajõe kevadise jääst vabanemiromeetriajaamade valgla, jääb Praagal
Peipsisse minevast Emajõe äravoolust se vaatlusi on teinud ka ülikooli astronoomiaprofessor Johann Heinrich
mõõtmata veidi alla 9%.
Peale veetaseme on Tartus Emajõel Mädler aastail 1841–1854 [4]. Seega
mõõdetud äravoolu ja veetemperatuu- on võimalik saada teavet aasta kõrveekeemia
jää paksus
veetemperatuur
äravool
jääkatte kestus
veetase jäävabal ajal
1865

1885

1905

veetaseme pidevvaatlused
1925

1945

1965

1985

2005

Hüdroloogilised vaatlused Tartus Emajõel
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ri, tehtud jäärežiimi vaatlusi ning võetud veeproove keemiliseks analüüsiks,
seega tehakse keemilist seiret (◊ 2).
Alates 1946. aastast kuni tänini on jääkatte paksuse mõõtmisi tehtud ja veeproove võetud Kvissentalis.

tabloo väljendab Emajõe veetaset sentimeetrites üle graafiku nulli, samuti vee- ja õhutemperatuuri näite (◊ 3).

◊ 3. Moodne Tartu hüdromeetriajaama
infotabloo on linlastele andmeid
kuvanud alates 2007. aastast. Sammas
näitab õhu- ja veetemperatuuri ning
veetaset sentimeetrites üle graafiku
nulli. Ühtlasi on tähistatud Emajõe
madalaim veetase 1964. a ja kõrgeim
veetase 1867. a: vastavalt 39 cm alla ja
373 cm üle vaatlusjaama nullpunkti
geima veetaseme ja kevadise jääkatte lõpupäeva kohta üle kahesaja aasta
vältel, kuigi selles on mitu lünka.
Mõõtekoht Kvissentali kõrtsi juu
res. Esimesed vooluhulga mõõtmised Tartus Emajõel tehti 1907. aastal,
kuid korrapäraseid mõõtmisi alustati 1922. aasta suvel, kui võeti kasutusele Kvissentali mõõtekoht, mis paiknes Kvissentali kõrtsi juures, kohas,
mida 1945. aasta venekeelses hüdroloogia aastaraamatus on nimetatud у
ресторана Квиссентaл. Varasemast
ajast oli see koht tuntud lihtsalt
Kvissentali kõrtsina.
Kõrge veeseisu ajal olid kaldad
Kvissentalis vee all, mistõttu tehti
mõõtmised Tartus puusilla ja Kivisilla
vahelisel jõelõigul, praeguse Atlantise
lähedal. Kvissentalis mõõdeti vooluhulka esimest korda 8. juunil ja Tartu
linnas 22. aprillil 1922.
Alates 1998. aasta kevadest on vooluhulga mõõtmisi tehtud kahes paigas: jäävabal ajal Tartus, jääkatte ajal
Kvissentalis.
Veetaseme ja vooluhulga andmete
vahel on Tartus ja samuti Kvissentali
DETSEMBER 2015 EESTI LOODUS |685|
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◊ 4. Emajõe aasta kõrgeim (ülemine) ja madalaim (alumine) veetase Tartus.
Vaatlusrea jooksul võib täheldada tsüklilisust. Madalaima veetaseme korral tuleb
teistest perioodidest esile 1901–1930: see vahemik on olnud kõige veerikkam.
Kõrgeima veetaseme graafiku järgi on suurvesi märgatavalt kõrgemale ulatunud
vaatlusrea algusest kuni 1950. aastate teise pooleni
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◊ 5. Emajõe aasta kõrgeima veetaseme ehk suurvee (ülemine joonis) ja
suvekuude (mai-september) keskmise veetaseme muutus (alumine joonis).
Mõlema näitaja pikajaline käik langeb suuresti kokku. See tuleneb asjaolust,
et Emajõe veetase muutub aeglaselt ning suurvesi määrab ära aastakeskmise veetaseme. Jooniste taust on toonitud vaatluste standardperioodide
ehk kolmekümne aasta kaupa. Need ajavahemikud on rahvusvaheliselt
kokku lepitud, et uurimistulemused oleksid omavahel paremini võrreldavad. Ilmneb, et Emajõe veetaseme muutused nende kaupa kuigi selgelt ei
avaldu
30
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jäävabal ajal tugev seos, mistõttu on
võimalik arvutada äravool tagasiulatuvalt kuni veetaseme vaatluste alguseni
1867. aastal. Ent seda siiski vaid jäävaba aja kohta.
Toonased vaatlusandmed on avaldatud meteoroloogiaobservatooriumi väljaannetes, hiljem sisevete büroo
ja nõukogude ajal Eesti NSV hüdrometeoroloogiateenistuse hüdroloogia
aastaraamatutes.
Alates 2007. aastast on veetaset
ning vee- ja õhutemperatuuri mõõtnud automaatjaamad. Need andmed
on nähtavad iga tunni järel keskkonnaagentuuri veebilehel ja pidevalt
Emajõe kaldal oleval veemõõdusamba tablool.
Tasub meeles pidada, et veetase on
antud suhtelise kõrgusena üle graafiku nulli. Et saada kõrgus üle merepinna, tuleb näidule liita juurde 29,61
meetrit.
Rannu-Jõesuus korraldas vaatlusi
klaasitööstur. Peale Tartu tehti samalaadseid veetaseme vaatlusi lühikest
aega Emajõe lähtes Rannu-Jõesuus.
Nende andmete põhjal saab hästi iseloomustada Võrtsjärve veerežiimi [3].
Vaatlusi tehti iga päev ning neid korraldas dr. chem. Hermann Benrath, kes
oli Meleski klaasivabriku (Glashütte
Lisette) tehnikadirektor.
Klaasitöösturi huvi veetaseme
mõõtmiste vastu tulenes arvatavasti
sellest, et Rannu-Jõesuust võeti liiva
Meleski klaasivabriku jaoks.
Kahjuks töötas mõõtepost vaid
vaevu kaks aastat: 1. märtsist 1876
kuni 31. detsembrini 1877. Tegu on
Eesti vanima kogu aastat hõlmava
siseveekogude hüdroloogilise vaatlusreaga. Kuna Rannu-Jõesuu tolleaegse
veemõõteposti graafiku nulli kõrgus ei
ole teada, ei saa neid andmeid siduda
20. sajandil tehtud mõõtmistega.
Kolm veekogu, mis astuvad ühte
jalga. Peipsi, Võrtsjärv ja neid ühendav Emajõgi on ühtne hüdroloogiline süsteem. Emajõe veetaset ja äravoolu mõjutavad üsna suurel määral
Võrtsjärv ja Alam-Pedja üleujutusala.
Oma osa on Emajõe veerežiimi kujunemises ka Peipsi järvel. Mida kõrge-
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male Peipsi veetase tõuseb, seda raskem on Emajõel oma vett Peipsisse
saata. Nõnda võib jõe veetase Tartu
kandis tõusta, ilma et vee juurdevool
oluliselt suureneks.
Samamoodi mõjutab Emajõgi
Võrtsjärve veetaset: järvevesi ei pääse
vabalt välja ja lühikest aega võib jõe
ülemjooksul lähte ning Pede suudme
vahel täheldada tagasivoolu.
Emajõe väga väikese langu tõttu –
keskmiselt 3,5 cm/km – on kolme veekogu veerežiim paljuski sarnane, eriti
veetaseme pikaajalise muutlikkuse
poolest. Nii on Peipsi järve veetaseme
kõrgus Mustvees pikaajalise keskmise järgi (1922–2014) 29,96 m, Emajõe
kõrgus Tartus 30,59 m ning Võrtsjärve
veetase Rannu-Jõesuus 33,58 m üle
merepinna. Pika kestusega madalvee
ajal on erinevused veelgi väiksemad.
Näiteks oli selle aasta sügisel Tartu ja
Emajõe suudmes Praagal veetaseme
vahe ainult 40–50 cm, mis teeb veepinna languks vaid 1 cm/km.
Kõigile kolmele veekogule on iseloomulikud veetaseme sujuvad muutused ning madal- ja kõrgvesi püsib
seal pikka aega. Nii Peipsi kui ka
Võrtsjärve aasta madalaima ja kõrgeima veetaseme ning jäävaba perioodi
andmerida on Emajõe Tartu vaatluste
alusel võimalik pikendada ajas tagasi
kuni 1867. aastani.
Emajõe ja Peipsi (Mustvee mõõtejaam) veetaseme muutused on omavahel väga tugevas seoses: seda näitab
aasta keskmise veetaseme korrelatsioonitegur 0,92. See võimaldab määrata Peipsi aasta keskmist veetaset täpsusega ±13 cm [1]. Võrtsjärve puhul
on aasta keskmise veetaseme korrelatsioonitegur koguni 0,96 [3]. Tartu
andmete alusel on võimalik kirjeldada ka Väikese Emajõe alamjooksu ligikaudu 35 km pikkuse lõigu veerežiimi,
sest lang on vaadeldaval lõigul väga
väike ja tema veetase oleneb otseselt
Võrtsjärve tasemest.
Seega saab Emajõe Tartu mõõtejaama pika vaatlusrea alusel analüüsida
ka teiste siseveekogude hüdroloogilist režiimi: selgitada veeolude ajalugu,
tuginedes 1860. aastate teisest poolest pärinevatele konkreetsetele mõõtmistele.

◊ 6. Emajõe veetaset ja äravoolu mõjutavad üsna suurel määral Võrtsjärv, samuti
Alam-Pedja üleujutusalad. Fotol on Emajõe lähtekoht Võrtsjärves
Veeolude muutustes valitseb tsükli
lisus. Pika aja jooksul kogutud vaatlusandmed võimaldavad selgitada Eesti
veeolude, aga ka kliima pikaajalisemaid muutusi.
Jõgede veerežiimi kajastavad kõige
paremini veetaseme ja äravoolu näitajad. Peamiselt olenevad need valglale langevatest sademetest ja auramisest, talvisel poolaastal ka talve ilmastikust, kevadel aga eriti lume veevarust valglal, sest sellest sõltub omakorda lumesulavee hulk.

meetodil. Kui libiseva keskmise arvutussamm on pikk, siis kaovad silutud reast ära lühikesed (mõneaastased) ebamäärased muutused, seevastu pikaajalised muutused ilmnevad
selgemini. Eesti hüdroloogid on selle
meetodi puhul tihti kasutanud viie
kuni seitsme aasta pikkust sammu.
Peipsi järve veetaseme muutlikkust
on sel viisil analüüsinud Ago Jaani
[2] ja Tiit Eipre [1]. Jaani on teinud
kindlaks 3–8-aastased ehk lühiajalised
ja 19–33-aastased ehk pikad tsüklid.
Eipre andmeil ilmnevad
aasta madalaima ja kõrgeima veetaseme muuAlates 2007. aastast on veetatustes keskmiselt 16
set ning vee- ja õhutemperatuuri
aasta pikkused tsüklid.
mõõtnud automaatjaamad.
Kui vaatlusreas võib
märgata muutusi, ehkki
esialgu
väheselgeid,
Veetaseme ja äravoolu ajalisi muu- tasub appi võtta spektraalanalüüs. See
tusi on püüdnud selgitada paljud uuri- annab eriti usaldusväärseid tulemujad ning teinud kindlaks, et siin valit- si, kui vaatlusreas on avaldunud 8–10
seb tsüklilisus. Selleks on võimalik tsüklit. Arne Reap [6] on selle meekasutada eri meetodeid.
todiga leidnud Peipsi järve veetaseSageli oleneb tsüklite selgus vaatlus- me muutlikkuses kolm eri pikkusega
rea pikkusest: mida pikemat perioodi perioodilist muutust: tsüklid kestvusehõlmab andmestik, seda tõesemalt on ga 6,1–6,4, 10–11 ja 29 aastat.
tsükleid võimalik eristada. Tartu ligi
Siinse kirjutise autor on spekt150 aasta pikkune vaatlusrida annab raalanalüüsi rakendades teinud kindselleks kahtlemata parema võimaluse laks kolm Võrtsjärve veetaseme pikakui mõni teine Eesti siseveekogu puu- ajalise muutlikkuse tsüklit: kõige seldutav andmerida.
gemini avaldub 25–26 aasta pikkuKõige lihtsam ja levinum võte on ne tsükkel, millele järgnevad kuue
vaatlusrea silumine libiseva keskmise ja kolme kuni nelja aasta pikkused
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◊ 7. Mõnel aastal üllatab Emajõgi märkimisväärse suurveega. Üks tavalisim
üleujutatud koht asub Tasku keskuse
juures: vee all on nii kõnnitee kui ka
istepingid
tsüklid [3]. Mõningal määral võib
Võrtsjärvel arvestada ka 128 aasta pikkuse tsükliga. Ent selle usaldusväärsus
on väike, sest kogu vaatlusrida on selleks siiski võrdlemisi lühike.
Rahvusvaheline meteoroloogia
organisatsioon (WMO) on kliimanäitajate puhul pidanud otstarbekaks võtta lühima perioodina aluseks
30 aastat. Samuti on kokku lepitud
standardperioodid, et eri piirkondade
uurimistulemusi saaks omavahel paremini võrrelda.
Emajõe veerežiimi analüüsil on
esimene vahemik 1871–1900 ja sealt
edasi 30aastased perioodid kuni praeguseni välja. Kliimamuutustega seotud
hüdroloogilistes prognoosmudelites
kasutatakse alg- ja võrdlusandmetena kõige sagedamini standardperioodi
1961–1990.
Ent Tartu andmete järgi ei avaldu
Emajõe veetaseme muutused 30aastaste standardvahemike kaupa kuigi
selgelt. Põhjus peitub selles, et looduslike tsüklite üleminekud langevad väga
harva kokku standardperioodide piiridega (◊ 4, 5).
Madalvee poolest on teistest ajavahemikest selgelt veerikkaimad olnud aastad 1901–1930. Seevastu suurvesi on
märgatavalt kõrgemale ulatunud vaatlusrea algusaastatest kuni 1950. aastate
teise pooleni. Kõige rohkem tulevad siin
esile uputuslikud 1920. aastad.
Kõige selgemalt on avaldunud viis
tsüklit. Veetaseme tsüklilist muutust
on hea jälgida suurvee ehk aasta kõrgeima veetaseme ja vegetatsiooni
32
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Emajõe üheks veerikkaimaks viimase kahe sajandi jooksul (vt ka tabelit).
Selle tsükli esiletoomine võib tekitada küsitavusi, sest Emajõe vaatlusrida
algab alles 1867. aastal. Ago Jaani [2]
peab tsükli alguseks aastat 1855, leides
küllaltki usutavaid seoseid Peipsi ning
Laadoga järve veetaseme vahel.
Selle 33 aasta pikkuse ajavahemiku jooksul avaldub üpris selgelt 11
aasta pikkune tsükkel: 1877–1887.
Veerikkad on selle vältel olnud 1867.,
1871. ja 1879. aasta.
Järgmist, 1888.–1921. a tsüklit iseloomustavad üpris korrapärased, valdavalt viie kuni kaheksa aasta pikkused lühemad tsüklid.
Iseäranis veerohke oli
sajandivahetuse suvi1964. aastast pärineb Emajõe
ne
poolaasta.
madalaim mõõdetud veetase:
Hüdroloogiliselt
10. novembril oli see 39 cm allpool
vastuoluline tsükkel
graafiku nulli ehk absoluutkõrguvältas aastail 1922–
1940. Selle esimeses 29,22 m.
ne pool oli äärmiselt
veerikas: 1920. aasavalduvatele tsüklitele, jättes kõrva- taid saab nimetada suisa uputavateks.
le väiksema aja tagant ilmneva korra- Aasta kõrgeim keskmine veetase mõõpära ehk kolme- kuni nelja- ja kuue- deti 1924. a, kuid väga veerohked olid
kuni seitsmeaastased tsüklid. Tsüklite ka aastad 1928 ja 1931.
Seevastu vaadeldava perioodi teine
piirideks on võetud „lainepõhjad“ ehk
madala veetasemega aastad. Nende pool oli väga veevaene, eriti tsükli
põhjal on tsüklilisust lihtsam jälgida lõpuaastad 1939 ja 1940: aasta keskmine veetase oli vastavalt 32 cm ja ainult
kui näiteks „laineharjade“ järgi.
Esimest tsüklit 19. sajandi kesk 8 cm üle graafiku nulli ehk 29,69 m üle
paigast kuni aastani 1887 peetakse merepinna.

perioodi (mai-september) keskmise
veetaseme näitel (◊ 5). Ajalõiku maist
septembrini võime üldistades nimetada ka suveks.
Nii suurvee kui ka suvekuude veetaseme pikaajaline käik langevad üsna
hästi kokku. See on mõistetav, sest
Emajõe veetase muutub aeglaselt ning
suurvesi määrab ära nii keskmise veetaseme kui ka äravoolu aastas tervikuna. Üldine suurveetaseme muutlikkus
on siiski suurem kui suvekuude veetaseme muutus. Esimesel juhul on tegu
üksiktulemusega, teisel juhul aga viie
kuu keskmise näitajaga.
Heidame valgust kõige selgemini

Kvissentali hüdromeetriajaam
1953–1963

Tartu hüdromeetriajaam
1867–

Tartu
aktinomeetriajaam

Tartu

1950–1964

1865–

Su u

r-

gi
ajõ
m
E

Ülenurme

1949–

Tõravere
1969–

◊ 8. Tartu-Tõravere kliimajaama pikaajaline vaatlusrida koosneb kolmes asukohas asunud jaamade andmestikust: Tartu 1866–1950, Ülenurme 1951–1996 ja
Tõravere alates 1997. Nooltega on näidatud, kuhu jaam on ümber paigutatud.
Emajõe veeolusid on Tartus jälgitud samuti mitmes kohas: Kvissentalis ja praeguse Kaarsilla (toona Kivisilla) lähedal
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See tähendab, et Tartus oli Emajõe
aasta keskmine veetase 30 cm allpool
Peipsi pikaajalist keskmist veetaset.
1940. aasta kevad- ja suvekuudel oli
Emajõe veetase kaua aega väga madal,
sest sellele eelnenud aastal oli sademeid üsna vähe.
Aastad 1941–1974 on Emajõe 150
aasta pikkuse vaatlusrea kõige veevaesem aeg. Selle tsükli algus on veidi
ebaselge. Põhjust võib otsida aastast
1964, mis on olnud üks veevaesemaid
viimase poolteise sajandi jooksul.
Sellest aastast pärineb ka Emajõe
madalaim
mõõdetud
veetase:
10. novembril oli see 39 cm allpool
graafiku nulli ehk absoluutkõrguses
29,22 m. Sel aastal alanud võrdlemisi veevaene periood kestis kuni
1977. aastani. Arvestades tsüklisiseseid muutusi ehk muutuste mustrit,
võib perioodi lõpuaastaks pidada siiski 1974. aastat.
Viies tsükkel kestis aastatel 1975–
2006. Emajõe ajaloos on see olnud
hüdroloogiliselt huvitav aeg, mil veevaesed aastad vaheldusid üllatavalt
korrapäraselt ehk lühikese perioodiga tsüklid avaldusid küllaltki selgelt.
Veevaene oli kahe tsükli vaheline üleminekuaeg ehk aastad 1974 ja 1975,
samasugune, keskmisest veevaesem
oli ka aasta 1984.
Huvitav on olnud 1996. aasta, kui
Emajõe veetase oli aasta ringi väga
madal: aasta keskmine veetase ulatus
vaid 21 cm üle graafiku nulli. Sellest
tulemusest kõigest 13 cm madalam on olnud 1940. aasta keskmine
veetase. Kuid 1996. aasta septembri alguses mõõdeti Võrtsjärve erakordselt madal tase: absoluutkõrguses 32,20 m.
Korrapärase vahega saabus järgmine veevaene aeg 2006. aastal: aasta
keskmise veetaseme järgi paikneb
2006. aasta vaatlusreas tagantpoolt
kolmandal kohal.
Viimane tsükkel algas 2007. aas
tal ning see näib kulgevat samamoodi kui eelmine. Tänavuse aastaga tõenäoliselt lõpeb lühem, üheksa aasta
pikkune tsükkel. Järgmistel aastatel on
Emajõel oodata märgatavalt kõrgemat
veetaset kui praegu. Täpsemalt ei ole
seda siiski võimalik prognoosida, sest

Emajõe veetaseme pikaaegne muutlikkus Tartus pikaajalisemate tsüklite kaupa.
Veetase on näidatud sentimeetrites üle graafiku nullpunkti. Tärn tähistab puuduvaid andmeid
Aasta
Aasta
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Periood
madalaim kõrgeim veetase maist vooluhulk,
veetase
veetase
veetase
septembrini
m3/s
1867–1887
*
48
243
100
*
1888–1921
*
39
259
107
*
1922–1940
117
48
254
115
63,1
1941–1974
79
12
210
84
50,5
1975–2006
103
33
206
101
50,5
2007–
112
34
225
100
70,8
1867–2014
98
33
230
100
57,9
Peipsi ja Võrtsjärve mõju tõttu ei saa
tavalisi äravoolu prognoosmudeleid
Emajõe puhul kuigi hästi kasutada.
Kas andmestikust võib leida selgi
tusi kliimamuutuste kohta? Pidades
silmas kliimamuutuste mõju, on
vahel väidetud, et Eestis hakkab järvede veepind tõusma ja jõgede äravool suurenema. Emajõe veetaseme
pikaajaliste muutuste põhjal ei leia
see väide kinnitust: viimase 80 aasta
jooksul pole veerikkus kuidagi suurenenud. Vastupidi, vaatlusreas leiame kõrgema veetasemega ajad hoopis üsna kaugest minevikust: 1920.
ja 1950. aastad, kui veerohked aastad
olid suisa järjestikku.
Hüdroloogiliste tsüklite eristamise kõrval on oluline teada, millal on
veetase iseäranis selgelt muutunud.
Üks võimalus selgitada järske muutusi on Rodionovi meetod. Viimastel
aastatel on selle põhjal sageli uuritud
kliimamuutusi, täpsemalt varasemaid
vaatlusridu [7].
Rodionovi meetod kui statistiline
analüüsiviis on välja töötatud selleks,
et teha kindlaks režiiminihkeid. See
võimaldab leida aastad, millal huvipakkuv näitaja on kõige järsumalt
muutunud.
Analüüsides Emajõe veetaset,
tuleb arvestada, et vaatlusrea algusja lõpulõiku mõjutavad suurel määral algus- ja lõpuaasta näitajad, sest
Emajõe vaatlusrida algab äärmiselt
veerikka 1867. aastaga ja lõpeb võrdlemisi veevaese 2015. aastaga.
Kõnealuse meetodi alusel eristuvad
Emajõe suvekuude veetaseme pikaajalises reas eriti selgelt aastad 1872,
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1922, 1932, 1964, 1978 ja 1992/1993.
Kui vaadelda Tartu veetaseme aegrida
eri näitajate (aasta keskmise, aasta kõrgeima ja madalaima veetaseme, suvekuude veetaseme jne) järgi, avalduvad
režiiminihked mõnevõrra erinevalt.
Siiski saab loetletud aastaid seostada
selgemate ehk järsumate muutustega. Neist mõnigi oluline režiiminihke
aasta on ühtlasi pikemate tsükliliste
muutuste piiraasta.
1. Eipre, Tiit 1964. Peipsi-Pihkva järve veeseisud. – Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat
1963. Tallinn: 35–54.
2. Jaani, Ago; Klaus, Liidia jt 2008. Hüdroloogia.
– Haberman, Juta; Timm, Tarmo; Raukas,
Anto (toim). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu:
113–155.
3. Järvet, Arvo 2003. Võrtsjärve hüdroloogia. – Haberman, Juta; Pihu, Ervin;
Raukas, Anto (toim). Võrtsjärv. Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 141–167.
4. Mädler, Heinrich 1854. Die Eisbedeckung
des Embach im Dorpat. – Archiv
f. d. Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands.
Ser. I., Bd. I. 351–352.
5. Määr, August 1934. Vanemaid andmeid
Emajõe jääst vabanemise ja kõrgeima kevadise veeseisu kohta. – Eesti Loodus 1 (3):
61–62.
6. Reap, Arne 1981. Peipsi-Pihkva järve veeseisude prognoosist. – Maaparandus.
Teaduslik-tehnoloogilisi uurimistulemusi. Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja
Juurutusvalitsus. Tallinn: 17–24.
7. Rodionov, Sergei; Overland, James
2004. Application of a sequential regime shift detection method to the Bering
Sea ecosystem. – Oxford Journals Science
& Mathematics. ICES Journal of Marine
Science 62 (3): 328–332.
8. Tartu ülikooli ilmade observatoorium 1919.
Viiekümneaastased keskmised meteoroloogilistest vaatlustest 1866–1915. a. Tartus. –
Meteoroloogilised vaatlused Tartu Ülikooli
Meteoroloogia Observatooriumis: 106–107.
9. Wellner, August 1924. Sisevete uurimise andmed II. – Sisevete Büroo väljaanne.
Tallinn.

Arvo Järvet (1948) on geograaf ja hüdroloog, töötab Tartu ülikooli geograafiaosakonnas lektorina.
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Fotod: Elen Rekand

Huvitav Eesti

Rannaala on Saartneemel kivine ja klibune, siseosa katab aga kena männimets

Saartneem:

on see saar või neem?
Euroopa kõige rändrahnurikkama Käsmu poolsaare kirde
osast leiame pikliku merre ulatuva maasääre – Saartneem.
Maatüki nimi tuleneb asjaolust, et mõnikord on see saar ja
teinekord neem: olenevalt veetaseme kõrgusest.
Elen Rekand

K

aptenitekülast Käsmust jalutuskäigu kaugusel põhja pool
asub kitsas, kõigest kilomeetripikkune seljak. Teekond sinna
viib mööda tuntud rändrahnust:
Vana-Jüri kivist. Üksiti tuleb minna
läbi kõrkjate ning siis avanebki avaram vaade merele ja metsaga kaetud
Saartneemele.
Enamjao ajast on Saartneem siiski saar, kuid sobiva tuule ja veeseisu
ajal on maasiil mandriga ühenduses,
olles muutunud neemeks.
Saare pindala on umbes kuus hek34

|690| EESTI LOODUS DETSEMBER 2015

Saartneeme on nimetatud ka
Roosisaareks ja Lillesaareks,
samuti Kuradisaareks.
tarit ja ümbermõõt kolm kilomeetrit.
Seega, tiir ümber Saartneeme on arvestatav matkateekond.
Mandri ja Saartneeme vahele jääb
pisike Mändneeme saar, mis õigupoolest on juba mandriga kokku kasvanud.
Küllap on Mändneeme nimi lähtunud
seal kasvavast männist.
Pääsemaks Saartneemele, tuleb
kõndida läbi madala vee, kohati saab

Saartneeme on nimetatud ka
Roosisaareks seal arvukalt kasvava
kurdlehise kibuvitsa (Rosa rugosa) järgi
astuda mööda kive ja
kuivemaid kohti. Selline
laveerimine on kindlasti elamus omaette!
Tasub meeles pidada, et kogu saar on kaitse all, mistõttu ei ole lubatud telkima
jääda ega lõket teha.
Saartneemest lääne poole jääb
Mädalaht ja taamal loodes paistab
Mohni saare siluett.
Rannataimed lisavad Saartneemele
värvirikkust. Seljaku keskosa katab
elujõus mitmekümneaastane mets.
Enamasti on tegu mändidega, kuid
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Põrguliste tüli saarte pärast.
Saartneeme on nimetatud ka Roosi
saareks ja Lillesaareks, samuti
Kuradisaareks. Kui kaks esimest on
seotud kurdlehise kibuvitsa rohkusega, siis Kuradisaare nime kohta
võime leida päris mitu selgitust.
Neist lihtsaim tugineb samuti kibuvitsale: ettevaatamatule jalutajale
paistavad need kaunid, kuid okkalised tihnikud on tüütult kriipivad.
Nõukogude ajal oli Saartneem pii-

Lahemaal Käsmu poolsaare tipust
algab merealune madal seljaks ning
selle jätk Saartneem

rivalvuritele häiriv objekt. Siin kasvav mets varjas vaatevälja ega võimaldanud merel liikuvaid vaenlasi
mugavalt jälgida. Nõnda võttis olukord alatasa kuradeid vanduma: siit
ka Kuradisaare nimi.
Ent Kuradisaare nime tekke kohta
leiab viiteid ka Kalevipoja muistendist.
Pärimuse järgi olevat kaks ahnet kuradit läinud paari väikese saare pärast
kisklema. Neile sattunud tüli ajal
peale Kalevipoeg, kes pärinud kakluse põhjuste kohta. Kuradid seletanud,
et tüli puhkenud kahe väikese saare
pärast, mida kumbki endale soovinud.
Kalevipoeg andnud seepeale hüva nõu
saared kokku lükata. Nõnda pidavat
selguma, kummal on rohkem rammu.
Kalevipoeg öelnud, et kumb rohkem
lükkab, saab saared endale.
Lükkamine olevat kestnud seitse päeva ja ööd, kuni viimaks saared suure mürtsuga kokku põrganud.
Kalevipoeg valinud võitjaks esimese
kuradi. Teine kurat olevat surnud tigeduse kätte. Esimene kurat aga valitsenud saarel kaua aega, viimaks olevat
kadunud temagi. Ent sellest olevat saarele jäänud Kuradisaare nimi.
Elen Rekand (1972) on lõpetanud Tartu
kutsehariduskeskuse loodusturismikorralduse eriala.

Saartneemele pääseb hõlpsasti jala.
Tema nimi tulenebki sellest, et vahel
on ta saar ja mõnikord neem
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Tiirukari
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Saartneem

Mändsaar

Vana-Jüri
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kaardi alus: xgis.maaamet.ee/xGIS

leidub ka lehtpuid, samuti on alustaimestik üsna lopsakas.
Saartneeme rand on kivine ja klibune. Suvehooajal annavad siin tooni
arvukad kurdlehised kibuvitsad (Rosa
rugosa). Pilku püüavad ka merihumuri
(Honckenya peploides) padjandid, mis
katavad rannaäärseid madalaid kohti.
Hobumadara (Galium verum) kaunile
kollasele õiemerele pakuvad vaheldust
lillakate õitega harilikud hiireherned
(Vicia cracca). Rannaalal kasvab ka
harilikke sinerõikaid (Isatis tinctoria).
Teadaolevalt võib Saartneemel kohata
kaitsealust rand-seahernest (Lathyrus
maritimus).
Saare põhjaosa taimestik on iseäranis vaene: võimutseb vaid kõrkjas.
Põhjatipust edasi inimesel enam asja
pole: kaugemale jääb kivine Tiirukari,
mis on arvukate merelindude pesitsuspaik. See on tiirude ja kajakate
pärusmaa, ka kühmnokk-luiged on
siinses rannavees tavapärased.

Sepa ninas
Vaabu
lõugas

Käsmu

Käsmu
sadam
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Fotovõistlus

Eesti Looduse
kuueteistkümnes

fotovõistlus
E

esti Looduse tänavusele fotovõistlusele saadeti
1064 pilti 199 autorilt, kellest noorim oli 6 ja vanim 75 aastat vana. Mõnel võistlejal polnud
vanust märgitud.
Erinevalt teistest konkurssidest
keskendub Eesti Looduse fotovõistlus looduse tundmisele: fotograaf peab võimalikult täpselt määrama pildistatava objekti ning kirjutama juurde foto saamise loo.
Tavapärane kategooria „Maastik“
Eesti Looduse võistlusel puudub.
Keskkonnaministeerium on pannud välja elurikkuse eriauhinna nii
üldarvestuses kui ka noorte arvestuses.
Pilte hindasid Eesti Looduse
peatoimetaja
Toomas
Kukk,
fotograaf ja botaanik Ott Luuk,
Horisondi peatoimetaja Indrek

Rohtmets, loodusfotograaf Urmas
Tartes ning bioloog ja kirjastaja
Peeter Veromann.
Üldarvestuses võitis loomafotode peaauhinna, s.o 500 euro eest
Canoni tooteid firmalt Overall,
Anu Udula. Noorte hulgas sai loomafotode ja taimefotode peaauhinna, 500 euro väärtuses Canoni tooteid firmalt Overall, Geteli Hanni
(11-aastane). Ta võitis ka eriauhinna käituva looma foto eest.
Taimefotode peaauhinna – 400
euro eest fototarbeid fotokaupluste ketilt Photo Point – sai Ingmar
Muusikus. Peaauhinna (350 euro
väärtuses
fototarbeid
Photo
Pointilt) seenefotode eest pälvis
Priit Pent ja noorte vanuseklassis
Keity-Liina Kallas, kes on 12-aastane.

Tänavuse Eesti Looduse fotovõistluse auhinnasaajad
Auhind
Loomafotode peaauhind
Loomafotode 1. auhind
Käituva looma foto eest
Väikese looma foto eest
Aasta linnu (viu) foto eest
Kodulooma foto eest
Veelooma foto eest
Taimefotode peaauhind
Taimefotode 1. auhind
Aiataime foto eest
Väikese taime foto eest
Veetaime foto eest
Seenefotode peaauhind
Seenefotode 1. auhind
Elurikkuse fotode eriauhind
Eesti Looduse eriauhind
Eesti Jahimehe eriauhind
36

Noored, vanus
Geteli Hanni, 11
Ekvard-Allan-Matis Joakit, 16
Lisandra Kuik, 6
Geteli Hanni, 11

Üldarvestus
Anu Udula
Arne Ader
Arne Ader
Aimar Säärits
Remo Savisaar

Linda Tälli, 13
Geteli Hanni, 11
Agnes Pajula, 15
Leana Jete Korb, 12
Grete Johanna Korb, 6
Keity-Liina Kallas, 12
Geteli Hanni, 11
Art Villem Adojaan, 15
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Kenno Kaupmees
Ingmar Muusikus
Karl Adami, Ireen Trummer
Priit Pent
Marko Kohv
Priit Pent
Karl Adami
Jaak Sarv
Tõnu Noorits
Erik Mandre

Priit Pent (eriauhind väikese taime
foto eest)
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Jaak Sarv (elurikkuse fotode eriauhind)

Anu udula (loomafotode peaauhind)

Aimar Säärits (eriauhind väikese looma foto eest)
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Lisandra Kuik (eriauhind käituva looma foto eest noorte vanuseklassis)

Arne Ader (eriauhind käituva looma foto eest)
38
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Geteli Hanni (loomafotode peaauhind,
elurikkuse fotode eriauhind noorte
Loodusajakirivanuseklassis)

Erik Mandre (Eesti Jahimehe eriauhind)

Keity-Liina Kallas (seenefotode peaauhind noorte vanuseklassis)
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Karl Adami (taimefotode I auhind)
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Eesti Looduse 2015. aasta foto
võistluse taimefoto peaauhind

Keraheinad
õietolmus

H

ommikused tuulehood libisesid üle metsaheinamaa,
pannes välule kogunenud
keraheinad üksmeelselt päid vangutama. Nende kolmnurksed pead olid
suve alguseks õietolmu täis tuubitud,
nüüd ootasid nad õiget hetke.
Hetk saabus, kui tuule ootamatult
tugev puudutus paiskas õhku esimese võimsa tolmupilve. Järgnes teine
ja kolmas – õietolmu oli heinamaa
kohal korraga nii palju, et juunikuine
õhk ei paistnud enam hästi läbi.
Tagant vasakult langeva kontravalguse tõttu olid tumeda metsa foonil hõljuvad tolmuosakesed hästi
nähtavad. Võimas botaaniline vaatemäng see keraheinte aasta tippsündmus! Harva juhtub, et taimede tegevus saab inimsilmale sedavõrd intensiivselt ja dünaamiliselt nähtavaks.
Õnnetule õietolmuallergikule, kes on
keraheina suhtes tundlik, võib säärane suvepilt olla üksjagu hirmutav.
Ma pildistan loodust iga päev, aga
taimi siiski üsna harva ja juhuslikult.
Kõigi loodusfoto valdkondadega ei
jõua nagunii võrdselt hästi tegeleda,
tuleb millelegi keskenduda.
Enamik aega ja energiat kipub viimastel aastatel kuluma lindude ja
imetajate peale. See on põnev maailm, kus on lõputult avastamist. Kui
on fotomaterjali ja isiklikke elamusi-kogemusi, kirjutan looduslugusid, keskmiselt kaks-kolm lugu kuus.
Suurt tulu see ei too, aga viimased
neli aastat olen suutnud säärast luksuslikku elulaadi endale lubada.
Kõrval olev pilt on tehtud
tänavu 21. juunil kell 7.49
Haanjamaal.
Canon 7D ja Canon
EF500 mm f/4L IS USM.
Säri 1/1600, ava 4,5,
ISO 500.
Ingmar Muusikus
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:
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Intervjuu

On lapsi, kes ei saa aasta jooksul

Lasnamäelt või kesklinnast välja
Tallinna vanalinnas asuva looduse saatkonna – Eesti loodusmuuseumi juhi Heidi Viluga ajas juttu
Rainer Kerge Õhtulehest
Kuidas seakatk endast muuseumis
tunda annab?
Nagu te nägite, on meil siin vastavalt
märgistatud seakatkuvabad tsoonid.
Need tekitavad õpilastes palju elevust. Kuna meil on seega seakatkuvaba muuseum, ei saa me selles suhtes nuriseda, metsas ilmselt lood nii
toredad ei ole. Kuigi sel teemal on ajakirjandus ilmselt ka kajastustes natuke üle pingutanud: kõrvalt vaadates
võib tunduda, et Eestis surevad sead
kohe välja, aga tegelikult ei ole see asi
õnneks nii hull.
Kui ka surevad, poleks see neil esi
mene kord. Meenutage mulle, mil
lal metssiga viimati Eestis püsiva
asurkonna lõigi?
Üsna lähiminevikus, 1940-ndatel vist,
hakkasid nad siin ennast mõnusamalt
sisse seadma. See seakatkulaine, mis
praegu möllab, ei saa meie metssigadele saatuslikuks.
See on samuti vaidluse küsimus,
kui looduslik või loomulik liik
metssiga Eestis üldse on, sest lisa
söötmata ta siin vist kõiki talvesid
üle ei elaks.
Seda küll: kui on karmid talved, siis
sea arvukus kõvasti väheneb, ja inimene on teda toredasti söötma asunud – mis on sea seisukohalt ülimalt oluline. Aga viimased aastad on
seale üsna soodsad olnud, siga tunneb
ennast Eesti metsas päris hästi.
Kas te sööte parema meelega mets
sea- või koduseapraadi?
Ma ei söö hea meelega kumbagi. Ma
ei ole väga suur sealihafänn. Mulle
meeldib süüa kala.
See oli vist Harry Ling, aga võib-olla
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hoopis Juhan Aul, kes küsis kunagi
ühe põdrateemalise lõputöö kaits
misel hapralt autorilt: „Neiu, kas te
looduses üldse põtra näinud olete?“
Milline oli teie viimane kohtumine
vabaelulise metsseaga?
Viimane kohtumine metssigadega on
kindlasti olnud autoteel, nibin-nabin
õnnestus kokkupõrget vältida.
Varasemast ajast, kui me ise kartuleid kasvatasime, on mul olnud kokkupuuteid metsseaga aga rohkesti.
Ju võtsite metsseaga võidu kartulit.
Jah, see oli suhteliselt tavaline, et
võtsime metsseaga võidu kartulit, ja
15–20-pealist karja olen õhtuhämaruses mitu korda näinud.

ei meeldi, võimaluse korral kasutan
natuke vähem ametlikke sõnu, näiteks „juhataja“. „Direktor“ kõlab pisut
koolidirektori moodi.
Kas Madagaskari prussaka suiste
prepareerimisega saate hakkama?
Pärast väikest juhendamist tõenäoliselt küll. Aga liblikate sirutamisega
saan ma juba ideaalselt hakkama.
Kas nirgi nülite ära?
Kui on vaja, siis nülin!
Teis on taksidermisti!
Ma arvan küll, et on. Kusjuures meie
taksidermist viimistleb keldris parajasti Eestist pärit šaakalit.

Kuidas turusta
da internetiajastul
See oli suhteliselt tavaline, et võtkoolilapsele tol
sime metsseaga võidu kartulit, ja
munud topist saa
15–20-pealist karja olen õhtuhämalis?
ruses mitu korda näinud.
See ei olegi võimalik! Kui 20–30–40
aastat tagasi oli norKas jahipidamine on teile pigem miks, et muuseumi näitus ongi topis
pluss tekst seinal, siis praegu on maaomane või pigem võõras tegevus?
Pigem võõras. Mulle meeldib rohkem ilm täiesti teistsugune. Sa pead tegevereta jaht – kui saad looma pildi- ma tohutult interaktiivse näituse, kus
le, siis on kõik rõõmsad: jahimees on laps saabki ronida metssea pessa,
saab kõike katsuda ja nuusutada.
saanud oma ja loom on saanud oma.
Kas te päriselt käitegi metsas, foto
kas seljas?
Ma olen selline alustav vereta-jahimees …
… et fotoaparaati veel ei ole ja
metsa ka veel ei ole, aga mõte juba
liigub?
Mets on ja juba on fotoaparaat ka, aga
ma ei pea ennast veel loodusfotograafiks. Küll aga annab loodusmuuseum
aasta lõpus välja oma kalendri ja seal
on minu pildistatud foto sees.
Te olete loodusmuuseumi direktor.
Jah, kuigi mulle see „direktor“ üldse

Ja kui laps jõuab näituselt tänavale,
siis ta haiseb nagu metssiga?
Sõltub, kui aktiivselt ta on näitusega
tutvunud, teoreetiliselt on see võimalik.
Ning see metsseapesa muuseu
mis suudab võistelda internetiga,
kus on metsseast mitmesuguseid
videoid, animatsioone ja tekste
rohkem, kui inimene suudab läbi
töötada?
Internetis sa ju midagi katsuda või
nuusutada ei saa, 3D-s asju kogeda
pole seal võimalik. Seda saad sa teha
ikkagi metsas või muuseumis.
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Heidi Vilu on sündinud 10. septembril 1981 Tartus. Lõpetas 2000
Tartu Karlova gümnaasiumi muusika eriklassi ning 2004. a Tartu
ülikooli keskkonnatehnoloogina.
Töötanud keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiuspetsialistina;
tööinspektsioonis teabeosakonna
juhatajana; If Kindlustuses kommunikatsioonijuhina. 2011. a detsembrist on olnud Eesti loodusmuuseumi direktor. Tööst vabal ajal laulab
EBS kammerkooris, reisib või mängib tennist.
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Lugemisel või video vaatamisel
on kaasaegses muuseumis juba üsna
tagasihoidlik osakaal, valdavalt on
meil ju interaktiivsed väljapanekud:
seal saab ise teha, ise katsuda, asju
kõigi meeltega tundma õppida.
Kui 20 aastat tagasi oli museaali
selga ronimine keelatud ja ehk isegi
trahvitav, siis nüüd on olukord vas
tupidine: lüpsa museaali nii kaua,
kui jaksad?
Põhimõtteliselt liigub tõesti kõik selles suunas. Me nüüd ei propageeri
seda, et kõik võiksid metsseale turja
hüpata, aga peaaegu kõike saab juba
katsuda, saab metsanotsuga selfie’t
teha – sellega kõnetab noort inimest.
See on, muide, üks võimalus, kuidas tänapäeval muuseumi turundada: muuseumis tehtud selfie läheb
Instagrami ja Facebooki, sõbrad vaatavad ja tulevad ka muuseumisse.
Kas see tõesti toimib?
Absoluutselt! Meil on Facebookis üle
6000 fänni ja Instagramis on rohkelt
loodusmuuseumi pilte, mida seeritakse ja laigitakse. Me elame sellisel
ajastul.
Kuidas turustada loodusmuuseu
mi linnas, kus on loomaaed Mati
Kaalu ja Aleksei Turovskiga?
Loomaaed on hästi kihvt ja areneb ka
jõudsasti, nad ju avasid hiljuti suure
keskkonnahariduskeskuse, kus tehakse palju põnevat loodusharidustööd.
Loodusmuuseumil on kindlasti teistsugune nišš. Meie mitte ainult ei näita
loomi, vaid me tahame inimestele
tutvustada loodust kui tervikut. Kui
käia perega nädalavahetusel loomaaias, saab sealt kindlasti väga positiivse emotsiooni, aga võib-olla väga tõsist
teadmist sinna juurde nii palju ei saa.
Loodusmuuseumis saab rohkem
aimu looduses toimivatest seostest.
Lisaks on meil nüüd muuseumi juures väikeste teadlaste klubid, meil on
Öökulli akadeemiad iga neljapäeva
õhtul – need on alternatiivse eneseharimise ja täiendamise kohad ning selles
vallas ma küll Tallinnas otsest konkurenti meile ei näe. Loomaaed ja loodusmuuseum pigem toatavad teineteist.
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Kuidas te saate külastajateks
need inimesed, kes veel pole teie
Facebooki-sõbrad? Te peate vahet
pidamata vilkuma, vilistama ja
kukerpalle viskama.
Laialt tänavalt algavad karu käpajäljed, mis tulevad meie ukse juurde. Kui Jüri Kuuskemaa tahtis meid
külastada ja ma küsisin, et kas ta
oskab ikka tulla, siis ta ütles, et tuleb
mööda karu käpajälgi.
Iseenesest võib ka selle kohta
öelda „turustamine plinkides või
kukerpalle visates“, aga inimestele
jääb see meelde. Selliste detailidega saab püüda eri sihtgruppe. Karu
käpajäljed – õiges suuruses ja õigete vahedega maha pandud, täpselt
nagu metsas – on väga head näiteks
selleks, et meelitada muuseumisse
turisti, kes muidu ei leiaks meid siit
kangi alt üles.
Sellel suvel avasime Eesti esimese
koeraparkla: inimestele, kes tahaksid
koeraga jalutades meile külla tulla.
Selle ettepaneku leidsime muuseumi
tagasiside pesakastist ja see on väga
hästi vastu võetud, juba kümned koerad on siin käinud. Selle kohta saab
jällegi öelda, et mingi vilkumine ja
bling-bling, aga tegelikult on see üks
läbimõeldud lahendus konkreetsele
sihtgrupile, kes tahaks loodusmuuseumisse tulla ja võib-olla muidu ei
tuleks, aga nüüd saab ta jätta koera
parklasse ja astub sisse.

ema või vanaisa kusagil maal ja lapsed puutusid loodusega päris palju
kokku, siis nüüd võib tõesti öelda,
et on lapsi, kes ei
saa aasta jooksul Lasnamäelt või
Meie mitte ainult ei näita loomi, vaid
kesklinnast välja.
me tahame inimestele tutvustada
See on ääretult
loodust kui tervikut.
kurb.
Me oleme üritanud
olukorda
Sageli näeb viiteid, kuidas inime parandada näiteks nii, et kui lapsed
sed on kaotanud paari linnas ela on klassiga juba loodusmuuseumistud põlvega ka kõige elementaar se tulnud ja looduspisiku külge saasema sideme loodusega. Kui palju nud, siis on neil võimalik tulla väikesteie näete siin üllatusi stiilis „Vau, te teadlaste klubisse: meil on võimalik
käia tasuta retkedel kasvõi Pääsküla
kask!“?
Ehmatavalt palju! Meil on lap- rabas, mis asub küll keset Tallinna
sed pidanud näiteks nirki jääkaruks. linna, aga seal näeb päris loodust.
Puutüvedest tunneb mõni laps tõesti Paljud ei jõua aga kahjuks sinnagi.
ainult kase ära, ja teine ei tunne sedagi.
Kui veel minu lapsepõlves oli meie Miks üldse peaks laps nirki või
klassis valdaval osal lastest kas vana- kaske tundma? Või oskama kasvõi
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ainus aine maailmas. Ilmselt ongi
kõige olulisem leida tasakaal. Kui
palju on mul vaja turvaliseks eluks
oskust hoida oma meilivahetus kol
mandatele isikutele kättesaamatuna
ning mitte teha kas või Facebookis
avalikuks andmeid, mida keegi
saaks minu vastu kasutada. Ja kui
võrd peaks ma oskama teha vahet
Eestis elaval 70 tarnaliigil.
Tasakaalu leidmine on ülimalt oluline. Aga suur osa teadusi ongi ju
otseselt loodusteadustega seotud.
Üldpildi tekkimiseks on ikkagi loodusteadus a ja o.
Üldpildist rääkides: kui palju te
suhtlete lähinaabruses olevate
muuseumide juhtidega? Siin on
ju lähedal ajaloomuuseum, nuku
muuseum …
… lastekirjanduskeskus, tervishoiumuuseum …

Kogud aina täienevad: Eesti loodusmuuseumi direktor vaatab tõtt Eestist pärit
šaakaliga
kasevihta teha? See ei ole ju tegeli
kult tarkus, millest elu sõltub. Sada
aastat tagasi oskas iga marakratt
karjas käia, sest seda teadmist oli
eluliselt vaja. Nüüd pole karja koos
hoidmise tarkust ju otseselt tarvis.
Samamoodi võiks kirjandusõpetaja
küsida, miks me peaks raamatuid lugema. Küsimus on selles, kuidas me üldse
maailmaga suhestume. Kui me tahame
ellu jääda, siis me peame ülimalt hästi
aru saama, et Maa ressursid on tohutult piiratud, – ja Maal pole kunagi elanud nii palju inimesi kui praegu. Kui
kaob teadmine sellest, kust miski tuleb,
või miks me üldse elus oleme või kuidas me suhestume elusloodusega, siis
ongi väga keeruline maailmapildist aru
saada, maailma tunnetada.
Me ei saa loodust kuidagi kõrvale
heita, see on meie elukeskkond ja kui
me sellest midagi ei tea, siis on väga
keeruline ellu jääda.

No ikkagi: mida annab sellelesama
le teie viidatud lapsele, kes ei saa
aasta jooksul kordagi Lasnamäelt
või kesklinnast välja, oskus teha
vahet nirgil ja jääkarul? Tõenäosus,
et ta emba-kumba kohtab, on üsna
väike.
Inimesele on see intelligentsi küsimus: kui sa lõpuks ei saagi aru, kes
on lind ja kes imetaja, on su maailmapilt ikkagi väga piiratud ja elu oluliselt igavam.
Eestis me ju elame veel sellises müstilises kohas, kus värske õhk ja joogivesi on enesestmõistetavad, aga maailmas kipuvad need muutuma luksuskaubaks. Kui me juba oleme juhtunud
sündima siinsesse looduslikku oaasi,
siis sellest võõrduda oleks jube kurb.

… sealt on üle tee juba meremuu
seum. Kui palju te uurite, kes on
praegu popim, ja kuivõrd teete
koostööd, et külastajat ühest muu
seumist teise juhatada?
Me ise loeme küll loodusmuuseumis külastajad kokku, aga naabrite
juures arve võrdlemas ei käi. Samas
me üritame siinsete muuseumidega
teha võimalikult palju koostööd. Just
koostasime laste koolivaheaja laagri
„Kaheksa ühe hoobiga“ programmi,
kus lapsed käivad iga päev ühes muuseumis. Laia tänava muuseumidega
oleme mõelnud, kuidas teadvustada
Laia tänavat tallinlastele kui muuseumitänavat või muuseumi-Mekat.
Millegipärast on niiviisi, et slaavi inimesed on suured nädalavahetuseti parkides ja muuseumides käijad. Vaatame kasvõi meie külastajaid:
venelaste osakaal on tohutult suur.
Tahaks jõuda nii kaugele, et ka eestlased oma peredega satuks rohkem
vanalinna ja muuseumidesse.

Hea õpetaja tunnus on see, et ta
austab ja armastab oma ainet, aga
ta annab endale aru, et see pole

Mis teadust te siin muuseumis
teete?
Meil oli kaks aastat täiskohaga tööl
17 digiteerijat, kes digiteerisid kahe
aasta jooksul kõik loodusmuuseumi
kogud. Suurem osa neist on nüüd
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Üks meie laiem funktsioon on ju
Eesti kui loodusemaa turustamine
väljapoole.

„Ma olen selline alustav vereta-jahi-mees,“ naerab Heidi Vilu. „Kui saad looma pildile,
siis on kõik rõõmsad: jahimees on saanud oma ja loom on saanud oma.“ Linnust,
kes on pihta saanud muust relvast kui fotopüssist, võib jällegi sirguda topis
kohe-kohe avalikkusele kättesaadavad.
Ma võin teha Uus-Meremaal tea
dust teie nirgikollektsiooni põhjal?
Täpselt!
Meil on päris väärikad kogud. Meil
on botaanika-, zooloogia- ja geoloogiavaldkonnas kokku suurusjärgus
300 000 museaali. Põhimõtteliselt on
esindatud ja kaetud suurem osa Eesti
faunast ja floorast. Nii et kui otsida
Eestist kogu, kus oleks Eesti taksonid
võimalikult hästi ja põhjalikult esindatud, siis loodusmuuseum on see
koht, kuhu vaadata.
Eestlasi te rabate siin kase ja nirgi
ga. Millega te ehmatate näiteks jaa
panlasi, nii et nad unustaksid pil
distamise, no terveks minutiks?
Viimasel seenenäitusel juhtus just
jaapanlastega uskumatu lugu. Me
otsustasime tänavu septembris teha
seenenäituse õues ja parajasti olin
ka mina seal toimetamas, kui kangi
alt tuli sisse neli jaapanlast. Uurisid
tükk aega seeni ja siis küsisid, et
kas saaks topsiga kraanivett. Tõime
neile vett ja ühel hetkel hakkasid
jaapanlased neid seeni otsast degusteerima.
Selgus, et nad pidasid meie näitust interaktiivseks seenerestoraniks.
Nad olid kuulnud, et eestlased söövad seeni.
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Te olete uurinud ülikooli ajal öko
materjale ja ökomaju. Ma tunnis
tan ausalt, et kui ma kuulen sõna
„öko-“, kangastub mulle otsast
natuke mädanema läinud porgand,
millele tubli talumees on kirjuta
nud mõistlikust kümme korda kal
lima hinna.
Mulle ka sõna „öko-“ enam üldse ei
meeldi. Jah, 10 aastat tagasi oli sel
pisut teine tähendus, aga nüüdseks
on „öko-“ täiesti devalveerunud.
Tänapäeval ma eelistaks sõnu
„mahe-“ või „talutoit“.

Teie bakalaureusetöö teema oli
Kui kaua te neil lustida lasite, enne „Ökoloogilised ehitusmaterjalid ja
kui oma kehaga eksponaadid var ökomajad Eestis“. Mis asi on öko
jasite?
maja?
Ausalt öeldes me olimegi alguses Ka sõna „ökomaja“ ei meeldi mulle
täiesti pahviks löödud ja hämmin- enam. See kõlab sama kehvasti nagu
gus. Jaapanlased olid üksjagu pettu- „euroremont“. Aga ma uurisin oma
nud, kui me neile teatasime, et see töös, kuidas oleks võimalik ehitasiin ikkagi pole restoran ja seeni siin da nii, et ehitise ökoloogiline jalasüüa ei saa. Aga nad käisid lõpuks ka jälg oleks võimalikult väike. Mis ei
muuseumis ära.
tähenda absoluutselt seda, et öko
Turistidele muidu meie juures maja peaks olema tingimata puidust
meeldib: kes on käinud, on väga rahu- ja savikrohviga viimistletud.
Ma
uurisin
seda, kuidas maja
peaks paiknema,
Tõime neile vett ja ühel hetkel hakkas tal peaks olema
kasid jaapanlased neid seeni otsast
aknad põhja või
degusteerima.
lõuna suunas; kuidas ta energiat tarbib ja nõnda edasi.
le jäänud ja turismifirmad, kes toovad Põhimõtteliselt uurisin ma energiasiia välismaiseid gruppe, on haka- tõhusaid maju: mis moodi ehitada ja
nud meiega päris aktiivselt koostööd elada selliselt, et kahju loodusele oleks
tegema.
minimaalne, et materjali käitlemine
Kruiisituristid kasvõi USAst on võtaks võimalikult vähe energiat ja et
sageli kuulnud, et Eesti on meele- materjal oleks toodud lähedalt.
tu loodusoaas, ja kui nad siia tuleEi saa kuidagi pidada energiatõhuvad, siis nad tahavad mingit tükikest saks käitumiseks materjali transporsellest näha. Üks variant ongi tulla timist 10 000 kilomeetri kauguselt.
loodusmuuseumisse, mille nad tava- Selle peale kulub tohutult energiat.
liselt ka üles leiavad, aga praegu me
juba töötame selle nimel, et hakata Millega ma ehin jõulupuu? Ikka
ka turiste viima retkedele Pääsküla mõnest sisustuspoest soetatud
rappa. Eesti on vist ainuke riik maa- Hiina päritolu käbidega, millele on
ilmas, mille pealinna territooriumil nägus sädelus peale riputatud.
asub raba.
Kõik on valikute küsimus.
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Aasta lind

Kuhu
lendavad
meie viud?
Ilmselt kõige tuntum tänavuse aasta lind Villu. Temale nime leidmisel osales sadu linnusõpru ning tema käekäiku oleme saanud jälgida kõige pikemalt. Praegu jälgime juba tema kolmandat rännet

Eelmises ajakirjanumbris heitsime pilgu viude liikumistele
oma kodupiirkonnas. Seekord räägime aasta lindude kaugematest lendudest: kõigepealt nende rännetest talvitusaladele ning seejärel sellest, kust nad endale uued pesapaigad leiavad.
Ülo Väli, Urmas Sellis, Olavi Vainu

I

lmselt paneb igaüks tähele koonduvate linnuliikide sügisrännet: sookureparved põldudel ja
hanekolmnurgad hallis taevas jäävad
tahes-tahtmata silma. Seevastu viude,
nagu ka enamiku teiste liikide lahkumist on üsna raske märgata, sest sügisel käituvad nad märksa varjatumalt
ja vaoshoitumalt kui saabumise järel
või pesitsuse jooksul.
Appi tulevad eelmises Eesti
Looduse numbris kirjeldatud GPSsaatjad. Näiteks võimaldavad need
seadeldised välja selgitada rändele
asumise aja ning jälgida edasist rännet, näidates linnu asukohti ja rändeaega kuni talvitusalani välja. Tänavuse

kem metsas, kus napib valgust aku laadimiseks. Veel suurem takistus laadimisel on see, kui suled päikesepaneeli katavad. Mittepesitseval või lihtsalt
hilissuviselt väheliikuval linnul, kes
sageli istub, võib seda sageli juhtuda.
Igatahes saime uuritavalt herilase
aasta lindudest on meil õnnestunud viult järgmised signaalid 21.–23. augussaatjate abil jälgida ühe herilaseviu ja til juba Venemaalt Irboska lähedalt
kahe hiireviu rändeid.
(◊ 1). 27. augusti varahommikuks oli
lind 60 km kagu pool
Ostrovi lähedal ning
Tänavuse aasta lindudest on meil
28. augusti õhtul veel
õnnestunud saatjate abil jälgida ühe
200 km kagu pool
Valgevene kirdenurherilaseviu ja kahe hiireviu rändeid.
gas Vitsebski rajoonis.
Herilaseviu tähistas taasiseseisvu
Nüüdseks oli saatja rändava viu
mispäeva rändele asumisega. Isane seljas end piisavalt laadinud ja sigtäiskasvanud herilaseviu, kellele pani- naalid tulid taas korrapäraselt. Üha
me GPS-saatja selga Tartumaal mullu lõuna poolt tulnud asukohapunkjuuli lõpus, andis oma viimased asuko- tid näitasid, et viu rändas ruttu läbi
hapunktid kodupiirkonnast 18. augus- Ida-Valgevene ja Lääne-Ukraina ning
til. Seejärel tuli signaalidesse väike läbis ka suurema osa Rumeeniast kiivahe. Küllap lendas lind pesitsusaja resti, peatudes üksnes öösiti.
lõpus varasemast vähem ja peatus rohAlles 4. septembril lubas viu peale
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Mullu
juuli
lõpus
õnnestus
GPS-saatja
selga
saada isasele täiskasvanud
herilaseviule.
Saatja teenis
truult teadust
tänavu 23. jaanuarini.
Pildil pole küll siinse loo
kangelane, vaid tema liigikaaslane
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Mullu saime esimest korda täies
pikkuses jälgida ka hiireviu sügis
rännet (◊ 3) ning see erines tunduvalt herilaseviu omast. Hiireviu Villu
märgistati saatjaga mullu septembri
alguses Põlva lähedal. Tema otsustas
sügisrändele asuda
5. oktoobril, kuid
juba järg-
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Herilaseviude rändel on kaks suurt
katsumust: Vahemeri ja Sahara
kõrb. 9. septembri hommikul saime
esimese saatjasignaali kell 9. Selleks
ajaks oli herilaseviu juba Vahemerele
jõudnud ning iga järgneva lennutunniga kaugenes Euroopast umbes
paarikümne kilomeetri jagu.
Röövlinnud veepinnale puhkama
ei lasku ning tavaliselt pole neil peatust loota enne, kui alles Aafrikas,
aga meie herilaseviu leidis väljapääsu. Öösel aeglustus tema tempo tunduvalt: kella viie ja seitsme vahel oli
saatja liikunud vaid kolm kilomeetrit
ning tagatipuks lõuna asemel hoopis
kagu poole. Ilmselt kasutas väsinud
viu juhust ja jäi puhkama mööduvale
laevale. Pole kuigi tavaline käitumine
suure metsalinnu jaoks!
Öine uni jäi tal igatahes lühikeseks: kell üheksa oli viu juba 40 km
lõuna poole lennanud ning pärastlõunal natuke pärast kella kolme terendas
talle juba Aafrika rannik.
Jaksu meie ränduril veel
jagus ning ta jätkas lendu

õhtuni, jäädes ööbima 160 km kaugusel rannikust Egiptuse Läänekõrbes.
Juba järgmisel päeval jätkas usin
viu teekonda üle Sahara, kus olud
on küll karmid, aga erinevalt merest
jagub lendu toetavaid tõusvaid õhuvoole ning paiku öisteks peatusteks.
Kaks ja pool tuhat kilomeetrit läbi
Sahara oli herilaseviu kiirem rändeosa, selle läbis ta kümne päevaga,
11.–20. septembril.
Sahelis aeglustus lennukiirus tunduvalt ning reisi viimasele 900 kilomeetrile läbi troopilise Aafrika kulutas viu tervelt 12 päeva. Võib-olla
andis reisiväsimus tunda, aga kindlasti oli seal võrreldes kõrbega rohkem põhjust kulutada aega keha kinnitamisele.
Oma talvitusalale Nigeeria kaguosas Benini linna lähedal (◊ 2), mis
asub pesitsusalast tervelt 6000 km
kaugusel, jõudis meie herilaseviu
2. oktoobril. Kokku kestis tema ränne
umbes 43 päeva ja selle ajaga läbis viu
umbes 7300 km, keskmine päevateekond oli umbes 170 km.
Esialgu tuli signaale ka talvitusalalt, aga sügise ja talve kuludes jäi
saatja aku üha väetimaks ning signaalid harvemaks. Viimase asukohapunkti teatas lind tänavu 23. jaanuaril, pärast seda on saatja vaikinud.

Foto
:Ü

Karpaatide ületamist Târgovişte linna
lähedal Lõuna-Rumeenias endale ühe
puhkepäeva. Seejärel kihutas rändur
läbi Bulgaaria ja Kreeka ning jõudis
8. septembri õhtuks ööbima Egeuse
mere rannikule Türgi lääneservas
İzmiri provintsis.

7

Egiptus

Tšaad
Nigeeria
Kamerun
Kameru
Kame
ru
un

◊ 1. Tartumaa herilaseviu mullune
sügisränne. Kokku kestis retk umbes
43 päeva, selle ajaga läbis viu umbes
7300 km, keskmine päevateekond oli
ligikaudu 170 km

misel õhtul tegi viu pärast 170-kilomeetrist rännakut esimese peatuse
Lätis Baldone lähedal, vaid mõnikümmend kilomeetrit Riiast kagus.
Sinna jäi Villu viieks päevaks.
13. oktoobril liikus Villu Leetu ning
jäi neljaks päevaks Panevėžyse lähedale. Paar päeva lendu ja uus peatus Kirde-Poolas Ełki-Szczuczyni piirkonnas, kus ta nihkus nelja päevaga
vaid 30 km edela poole. 23. oktoobril, oma 223-kilomeetrise sügisrände rekordlennuga, oli Villu
Poola südames ning järgmisel päeval viis
poole lühem lennuteekond ta
Kagu-Poolasse
Wrocławi
lähedale.
Esimese 20 rän-
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Hiireviu talv Baierimaal. Villu veetis
ülejäänud detsembri rahulikult Garsi
lähedal, kuid ootamatult otsustas
minna vana-aastaõhtut veetma hoopis 15 km kagusse ning sealt liikus ta
jaanuari algul 50 km edelasse. Seejärel
naasis Villu oma esialgse talvitusala
lähedusse Haagi linnakese juurde ning
veetis seal ülejäänud talve.
Kui kümnepäevane uusaastatuur
välja jätta, oli Villu talvise kodupiirkonna suurus Garsi-Haagi piirkonnas umbes 30 km2 (◊ 4). Tegemist oli
põllumajanduspiirkonnaga, kus kultuurmaastikku ilmestavad väikesed
metsatukad (vt fotot). Nagu kohalikud linnuhuvilised meile kirjutasid,
oli see piirkond veel paljude hiireviude talvituspaik.
Hiireviu kevadränne oli sügisrän
dest märksa lühem. Stardipauk kõlas
Villu jaoks 2015. aasta naistepäeval
ning seejärel kulus tal vaid 16 päeva,
et jõuda 24. märtsiks oma pesapai-

Foto: Erich Starringer

depäevaga ehk aja jooksul, mil herilaseviu oli läbinud terve Euroopa, oli
hiireviu liikunud vaid 950 km edela
suunas. Ent nüüd jäi Villu rändetempo veel aeglasemaks ning kui seni oli
tema trajektoor olnud üsna sirge, hakkas nüüd üha rohkem tulema ette kõrvalekaldeid põhilisest rändesuunast.
Võimalik, et Villu asus sobivat talvituskohta otsima või ei olnud ilm rändeks
kohane või ei sundinud talv takka.
Igatahes liikus Villu järgnenud
poolteise kuu jooksul aeglaselt üle
ülejäänud Poola, läbis Tšehhi ja pisut
Saksamaad ning jõudis 11. detsembril 540 km kagu pool Inni jõe kaldal asuva Garsi linnakeseni LõunaSaksamaal. Siia, vaid mõnikümmend
kilomeetrit Münchenist ida poole,
otsustaski Villu talvitama jääda.
Kokku kulus Villul rändele 67
päeva ehk umbes kolmandiku võrra
kauem kui herilaseviul. Talvitusala
kaugus pesitsusalast oli linnulennult
1470 km. Koos kõrvalekallete ja lühilendudega rändepeatustel läbis Villu
aga umbes 1750 km, mis teeb keskmiseks päevateekonnaks vaid 26 km.
Need näitajad jäävad herilaseviu distantsidele mitu korda alla.

Hiireviu Villu otsingud tema talvitusalal Baierimaal. Meie Saksa kolleeg on jätnud
hetkeks vaatlustoru ja haaranud fotoaparaadi
konda, kuid hoopis lõuna poole.
Mõne päeva pärast, 28. oktoobril,
korrigeeris ta oma marsruuti tagasi lääne-edela suunale. Paari päevaga
jõudis Kordian Kesk-Poolasse Lódźi
lähedale ja on selles piirkonnas peatunud novembri lõpuni.
Villu lahkus tänavu oma kodukandist kuus päeva hiljem kui mullu,
11. oktoobril. Sügis
rände alguses
järgis ta üsna täpselt oma tänavuse
kevadrände marsKevadise rändetee pikkus oli
ruuti, mida mööda
1650 km, päevateekonna keskmine
oli muuseas lenpikkus seega umbes 100 km.
nanud ka Kordian.
Pärast
ühepäevast peatust Gauja
Tänavu sügisel on meil võima jõe ääres jäi Villu nädalaks peatulik võrrelda juba kahe hiireviu ma Kaunase lähedale, umbes samasse
sügisrännet. Esimesena asus teele piirkonda kus kevadel. Väikese lõunaPõlvamaal Hauka küla lähedal täna- poolse haagiga jõudis Villu oktoobri
vu koorunud noorlind, keda hakka- lõpuks Poolasse Przasnyszi lähedale,
sime kutsuma Kordianiks, selle linnu tehes lõuna- ja läänesuunalised pöörjaoks saatja kinkinud Poola kollee- ded täpselt samal ajal kui Kordian.
gi järgi. Noor viu alustas oma rän- Novembri esimese poole jooksul liinet 5. oktoobril, täpselt nagu Villu kus Villu väikseid haake ja peatusi
aasta varem ning, nagu Villugi mullu, tehes edasi vaid 70 km.
tegi juba järgmisel õhtul mõnepäeSiis otsustas Villu Kordiani vaavase peatuse. Esimesest peatusko- tama minna: lendas lõunapoolse
hast Kirde-Leedus lendas Kordian haagiga Lódźi juurde. Pikalt Villu
9. oktoobril Kaunase juurde ning kaasmaalase seltsi ei jäänud, vaid
sealt nihkus ta kahe nädala jooksul jätkas teekonda lääne suunas, jõudes novembri lõpuks Kagu-Poolasse
umbes 70 km edelasse Poola piirini.
24. oktoobril jätkas Kordian tee- Wrocławini.
ka Põlvamaal. Lennupäevade vahele
lubas Villu endale vaid kaks pikemat
peatust: 11. märtsil jäi ta neljaks päevaks peatuma Jihlava linna lähedale
Tšehhis ning 21. märtsil üheks päevaks Kaunase kanti Leedus. Kevadise
rändetee pikkus oli 1650 km, päevateekonna keskmine pikkus seega
umbes 100 km, kuid kahel päeval
läbis Villu ka pisut üle 300 km.
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1957. aastast kogunenud tervelt 68
(◊ 5). Neist 35 viud on olnud leiuajal
kuni üheaastased, 28 vanemad, mõne
linnu täpne vanus on teadmata.
Viimaste hulka kuulub ka kolm lindu,
kes said rõnga jalga täiskasvanu või
lennuvõimelise noorlinnuna, ülejäänud rõngastati pesapoegadena.
Kõik hiireviude rände- ja talvi
tusaegsed taasleiud pärinevad
Euroopast ja rõngastatud linnud kinnitavad GPS-saatjate näidatud edelasuunalist rännet (◊ 5). Enamik taasleide on saadud Kesk-Euroopast IdaPrantsusmaa ja Lääne-Poola vahelt.
Lähimad linnud on jäänud talveks
Kirde-Poolasse, kaugeimad on lennanud koguni Lõuna-Prantsusmaale.
Pikimaid rändeid on sooritanud
noorlinnud, kes uudistavad maailma laiemalt kui täiskasvanud viud.
Loodusliku valiku käigus ebasobivad
rändeteed elimineeritakse, aga proovida tasub ikka: ehk osutub mõni katsetus edukaks. Samal põhjusel hajuvad ka noorlinnud pesast lahkumise
järel eri suundades.
Rändeteede selgitamine pole lin
nurõngaste ainuke eesmärk.
Rõngataasleidude põhjal saab andmeid ka näiteks lindude eluea kohta.
◊ 2. Kaks maastikunäidet Nigeeriast Benini linna lähedalt, kus meie herilaseviu on
Samuti näitavad pesapoegadena rõntalvel veidi pikemalt peatunud
gastatud ja hiljem pesitsejana kohatud lindude taasleiud seda, kui kauLindude rännet aitab uurida ka Sihval pesapoja, kelle E. Baublys lei- gele vanematekodust pesitsema asunende rõngastamine. GPS-saatjad dis esimesel sügisrändel 18. septemb- takse, ehk levimiskaugust. Tavaliselt
on seni võimaldanud uurida vaid ril 1990 hiljuti hukkununa Šimonyse on viud truud kord juba valitud pesitüksikute lindude rännet, sest need lähedalt Kirde-Leedust elektriliini alt. suspaikadele, seega on lootust neid
Herilaseviu talvitusalalt pole meie seal aasta-aastalt taas kohata ja välja
seadmed on kallid ning nende tööselgitada, kui kaukindlus jätab mõnikord soovida.
gele vanast pesakoSeetõttu ei tasu rännet uurides ära
hast end sisse seaunustada ka teisi meetodeid.
Läbi aegade on lindude liikumiste
takse. Praeguseks
Läbi aegade on lindude liikumiskohta palju teavet andnud jalarõnoleme nende tõete kohta palju teavet andnud jalarõnnäolises pesitsusgad. Ehkki rõngastatud lindudest vaid gad.
paigas
kohanud
mõni protsent leitakse hiljem uuesti,
kuut Eestis rõngaskoguneb sääraseid taasleide pika aja
jooksul vähemalt tavalisemate liikide lindude kohta teada ühtegi rõngataas- tatud viud ning samale viitab ka seitskohta piisavalt palju, et teha sisukaid leidu, kuid see on mõistetav: isegi kui mes taasleid.
Aafrika kohalikud mõne rõnga leiajäreldusi.
Tuleb kohe tunnistada, et Eestis vad, pole kuigi tõenäoline, et nad sel- Vanematekodule kõige lähemal
pesitsuspaiga leidnud hiireviu on
rõngastatud herilaseviudest on saa- lest meile teada annaksid.
Eestis rõngastatud hiireviude ühtlasi vanim teadaolev viu Eestis.
dud vaid üks taasleid. Tarmo Evestus
rõngastas 1. augustil 1990 Valgamaal rõngataasleide on seevastu alates Mullu 5. juulil püüdsime Laeva soos
50
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Praegu saadavad
GPS-saatjatega
rändeteavet
kaks hiireviud:
Nii Villu kui
ka tänavune
noorlind
Kordian
(pildil)
võtsid
rännutuule
tiibadesse
oktoobri
algupoolel,
novembrikuu veetsid
mõlemad Poolas

Tartumaal seal pesitseva hiireviu
isaslinnu, et talle kodupiirkonna uurimiseks GPS-saatja selga panna.
Rõõmsa üllatusega avastasime
püütud linnu jalast rõnga, mis
lubas määrata linnu vanuse ja
päritolu. Meie üllatus, aga ka
aukartus linnu ees suurenes,
kui saime teada rõngastusaja: selle viu oli ühena neljast pesapojast rõngastanud
Asko Lõhmus 17. juunil
1999 – üle 15 aasta varem!
Viimane saatjasignaal
tänavu 30. juunist näitas, et
sama viu oli taas oma pesitsusterritoorumil ka kuueteistkümnenda eluaasta täitudes, mis
ongi seni Eesti hiireviudel registreeritud rekordvanus.
Rekordiomaniku rõngastuskoht
asus Emajõe lähedal Käreverest edelas, taasleiukoht aga Laeva soo servas [vt 6]. Niisiis oli lind jäänud
truuks Alam-Pedja looduskaitsealale. Distants tema vanematekodu ja
mulluse pesa vahel oli 10,6 km: see
on vähim mõõdetud hiireviu levimiskaugus Eestis.
Nii vanuse kui ka sünnipaiga
truuduse poolest ei jää palju alla
üks Pärnumaa viu, kelle rõngastas
pesapojana 10. juunil 2000 Indrek
Tammekänd Tuurastes ja leidis
Aivar Aaspere 7. septembril 2014
Lemmetsast maanteelt hiljuti hukkununa. Arvestades seda, et hiireviudel
kooruvad pojad tavaliselt mai lõpus
[4], võib selle linnu elueaks hinnata
14 aastat ja kolm kuni neli kuud.
Vahe tema koorumispaiga ja tõenäolise pesitsusterritooriumi vahel
oli samuti kümmekond kilomeetrit,
kuid et pesitsuskoht ei olnud täpselt teada, jääb see hinnang ligikaudseks. Umbmäärasust lisab seegi, et
lind leiti varasügisel, kui ta võis olla
juba eemaldunud pesa juurest, pole
välistatud, et suisa rändel. Siiski, vaevalt juhtus viu oma koorumispaigale
niivõrd lähedale juhuslikult, varajase
rände käigus.
Kolmas viu leidis pesitsuskoha naabermaakonnas, kuid siiski küllalt-
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Kordian sügis 2015
Villu sügis 2015
Villu sügis 2014

◊ 3. Villu ja Kordiani rändeteed. Tundub, et kevadel naastakse kodumaale märksa
kärsitumalt kui sügisel talvekorterisse. Viude ja hulga teiste GPS-saatjaga lindude
liikumisel saab jooksvalt silma peal hoida veebis: http://birdmap.5dvision.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DETSEMBER 2015 EESTI LOODUS |707|

51

Aasta lind
samuti hiljem suri, kuid seda isendit liigini ei määratud. Seetõttu ei
tea, kas rõngakandja langes kanakulli
ohvriks, klaaris arveid liigikaaslasega
või sai saatuslikuks midagi muud.

◊ 4. Villu talvitusala Lõuna-Saksamaal. Oranžid punktid tähistavad 2014. aasta lõpu
ja violetsed punktid 2015. aasta alguse asukohti

vanalind
alla aastane lind
pesitsusaegne leid
(aprillist septembrini)
rändeaegne leid
(oktoobris)
talvine leid
(novembrist veebruarini)

* märtsis pole leitud

◊ 5. Hiireviude rõngataasleiud. Täpid tähistavad vanalindude ja kolmnurgad kuni
üheaastaste lindude taasleide. Pesitsusaegsed taasleiud (aprillist septembrini)
on rohelised, sügisrändeaegsed (oktoobrist) punased ning talvised (novembrist
veebruarini) sinised. Märtsist taasleiud puuduvad. Sügisrändeaegseid leide pole
tegelikult kuigi lihtne eristada pesitsuspaikades või talikorterites tehtud taasleidudest, sest rännet alustatakse eri aegadel, see võib olla aeglane ja kesta väga
kaua, nagu on näidanud meie saatjatega linnud. Pesitsusaegseteks leidudeks võib
tegelikult pidada ka kaht Eestis oktoobris leitud noorlindu (punased kolmnurgad),
kes tõenäoliselt olid hukkunud tunduvalt varem. Samal põhjusel võib talvitajate
hulka arvata kaks Kesk-Euroopa hiliskevadist leidu (rohelised märgid)
ki lähedal koorumispaigale. 10. juunil 2011 rõngastas Ülo Väli hiireviu
pesapoja Läti külas Tartumaal ning
selle linnu leidis Kalle Kähr 34 km
eemalt Puuri külast Põlvamaalt, hiljuti hukkununa elektriposti alt 6. juulil
2014. Lähima viupesa leidsime hukkumispaigast 400 m kauguselt. Kui
rõngastatud hiireviu tõepoolest selles pesitses, oleks täpne levimiskau52
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gus 33,5 km.
Neljas lind leiti samuti Eestist, kuid
tema oli pesitsema läinud veelgi kaugemale. 27. mail 1990 oli Ingmar
Kokk Elva lähedal Tartumaal rõngastanud viupoja, kes leiti hukkununa
12. aprillil 2003 Muru külast LääneVirumaalt: umbes 130 km koorumispaigast. Huku põhjus jäi segaseks:
tema kõrval nähti teist lindu, kes

Kolm pesitsusele viitavat leidu päri
nevad välismaalt. Fred Jüssi poolt
28. juunil 1957 Järvseljal Tartumaal
rõngastatud pesapoeg lasti 13. septembril 1964 Ida-Valgevenes Orša
rajoonis. See lind võis olla Eestist
460 km kaugusele kolinud pesitseja, sest Eestis leiduva alamliigi Buteo
buteo buteo vanalinnud tavaliselt sel
ajal veel ei rända. Ent kui tegemist
oleks ränduriga, siis oleks see ainus
viide varasele kagusuunalisele rändele, mis on iseloomulik hoopis idapoolse alamliigi B. b. vulpinus lindudele. Kumb variant tõele vastab, seda
me kahjuks ei saagi teada. Tegemist
on ühe idapoolseima rõngastuskohaga Eestis ning ühtlasi on see üks meie
varasemaid taasleide. Soomes arvatakse, et seal on idapoolne alamliik
B. b. vulpinus taandumas läänepoolse B. b. buteo eest [3]. Kas sama on
varem juhtunud Eestis?
Põhjanaabrid on leidnud kaks meie
hiireviud. Neist üks taasleid pärineb
pesitsusajast: 12. juunil 1988 oli Taivo
Aasorg rõngastanud hiireviu pesapoja Präämas Järvamaal, 16. aprillil 2001
jäi see lind umbes 325 km kaugusel koorumispaigast, Lõuna-Soomes
Mieskonmäki juures kährikurauda
desse. Õnneks leidis linnu ruttu Seppo
Nevanen ning vabastas ta elusana.
Küllap pesitses Soomes ka teine vanalind, kelle rõngas leiti 18. oktoobril 1997 rebaseurust Edela-Soomest
Tapanise lähedalt, 350 km kaugusel
koorumispaigast. Rõnga oli see lind
jalga saanud pesapojana Tartumaal
Alam-Pedja looduskaitsealal Kulu
soos 9. juunil 1991 Asko Lõhmuselt.
Meie lindude levimiskaugusi võib
võrrelda muu Euroopaga. Saksamaal
on umbes pooled täiskasvanud viude
suvistest taasleidudest saadud kuni
15 km raadiuses koorumispaigast
ning peaaegu kõik (96%) on leitud
100 km ulatuses vanematekodust [1].
Soomes on keskmiseks levimiskauguseks hinnatud 80 km [3]. Vanuse
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Enamik rõngastatuna taasleitud hiireviusid on rõnga jalga saanud juba
pesapojana. Pildil rõngastab hiireviu
pesakonda Jürgen Ruut
vaid üks 1989. aastal. Käsirelvad on
paraku asendunud kaudsete tapariistadega: elektri- ja liiklusohvritest taasleiud on ilmunud alates 1982. aastast.
Õnneks on hiireviud suutnud küllalt hästi sobituda inimeste maailma ning saavutanud Euroopa kõige
arvukama ja laiemalt levinud röövlinnuliigi staatuse. See ei tähenda
muidugi, et neist pole vaja hoolida.
Meie saatjalinnud, nagu ka nende
suguvennad, on meile viuaasta jooksul õpetanud paremini tundma oma
maailma, et saaksime nende lindudega oma tegemistes edaspidi paremini arvestada.

1999. aasta juunis sai Kärevere kandis rõnga jalga pesapoeg, kelle tee ristus teadlastega uuesti üsna samas kandis, Laeva soo servas – ent üle 15 aasta hiljem,
mullu juulis! Sealsamas pidas ta ka oma 16. sünnipäeva, mis on praegu teadaolev
hiireviu vanuserekord Eestis
poolest on aga meie neli pesitsejana taasleitud üle kümne aasta vanust
lindu igati auväärsed, sest keskmiseks
pesitseva hiireviu vanuseks on hinnatud viis-kuus aastat [2]. Siiski pole
tegu vanakestega, kuna hiireviud võivad looduses elada üle 28 aasta [3].
Miks lõpevad viude lennud? Pesa
poegadena rõngastatud ja pärast
pesast lahkumist hukkununa taasleitud hiireviude keskmine eluiga on
meil paraku märksa madalam: 2 aastat ja 11 kuud. Tegelikult veidi vähemgi, sest see on rehkendatud leidmisaja

järgi, mis võib aga olla tunduvalt hilisem kui hukkumisaeg.
Kindlaks tehtud põhjusega hukkumistes on enamasti olnud süüdi inimene. 32 linnust 10 on saanud hukka
kokkupõrkel autoga, 8 elektriliinides
ning 8 on inimene tahtlikult surmanud. Kindlasti on looduslike põhjuste osakaal tegelikult suurem, sest looduslikult hukkunud linde on tunduvalt raskem märgata.
Teadaolevate põhjuste osatähtsus
on aga ajas muutunud: kaheksast tahtlikult hukatud linnust seitse leidsid
oma otsa 1950.–1960. aastatel ning
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1. Mebs, Theodor 1964. Über Wanderungen
und bestandsgestaltende Faktoren beim
Mäusebussards (Buteo buteo) nach deutschen
Ringfunden. – Vogelwarte 22: 180–194.
2. Melde, Manfred 1971. Der Mäusebussard.
A. Ziemsen verlag, Wittenberg Lutherstadt.
3. Saurola, Pertti; Valkama, Jari; Velmala, W.
2013. Suomen rengastusatlas. I. Luonnon
tieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö, Helsinki.
4. Väli, Ülo. 2015. Hiireviu pesitsusfenoloogia
Eestis. – Hirundo (trükis).
5. Väli, Ülo; Vainu, Olavi 2015. Short-distance
migration of Estonian Common Buzzards.
– Ringing & Migration (trükis).
6. Väli, Ülo; Sein, G.; Laansalu, A.; Sellis,
Urmas 2015. Millised on meie viude elupaigad? – Eesti Loodus 66 (11): 636–640.

Ülo Väli (1974) on 2015. aasta linnu projekti ja Eesti ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma juht; töötab Eesti maaülikoolis vanemteadurina.
Urmas Sellis (1963) on viuaasta meeskonna ja Eesti ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma liige; jälginud saatjate
abil mitmesuguseid linnuliike nii Eestis
kui ka väljaspool.
Olavi Vainu (1972) on Eesti ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma liige; töötab
keskkonnaagentuuri Matsalu rõngastuskeskuses eluslooduse seire spetsialistina.
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Aasta puu

Hariliku kukerpuu marjad on rahva seas rohkem tuntud barbarissina, samamoodi kutsutakse nende marjade mahlast tehtud
Barbarissi komme

Harilik kukerpuu

on ravimtaimena peaaegu saatanast
„Jumala poolt loodud elajate hulgas ei ole teda üles tähendatud“, mainitakse meie kultusfilmis ühe putuka kohta.
Mõneti samamoodi võiks hinnata ka kukerpuud, sest ega tal
ravimtaimede nimestikku tänapäeval suurt asja ei ole.
Ain Raal
Harilik kukerpuu (Berberis vulgaris) on põõsas, kes kasvab ühe kuni
kolme meetri kõrguseks. Tema lehed
on äraspidimunajad, terava tipu ja
peensaagja servaga; lehekimbu alusel
paikneb lihtne või kolmetipuline astel.
Imalalõhnalised kollased õied kinnituvad 15–25 kaupa 4–6 cm pikkustesse
õisikutesse. Vili on punane ruljas hapu
söödav mari.
Eestis kasvab harilik kukerpuu paiguti metsaservadel, võsastikes ja kuivadel niitudel, olles tavalisem Lääne54
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Eestis. Teda kasvatatakse peamiselt
ilu- ja toidutaimena; ravimtaimena on
tema tähtsus nüüdisajal tagasihoidlik.
Rahvapärased nimetused vaiki
vad. Kukerpuu rahvapärased nimetused vaikivad tema tervistavatest
omadustest otsekui vapper partisan.
Rohkearvuliste rahvapäraste nimetuste seast annab ainsa vihje Mustjala
kihelkonnast pärit nimekuju taarirohi, kuid sedagi ei ole Gustav Vilbaste
seostanud mitte rohitsemise, vaid
marjade hapu maiguga.
Nimetuse kukerpuu ja selle teisen-

dite kõrval on üldlevinud barbaris,
paburitski ja nende teisendid. Need
on tuletatud saksa- ja venekeelsetest
sõnadest, mille lähtealuseks on omakorda võetud ladinakeelsed nimetused (vastavalt Barberitzen, Barbaris,
Berberis). Kommisõpradel on hea
teada, et hapukad Barbarissi kara
mellid on maitse ja nime saanud tänu
kukerpuumarjadele.
Eesti rahvameditsiin. Eesti rahvaluule arhiivi käsikirjalistest kogudest leiame vaid kuus asjakohast pärimusteksti, kusjuures pole sugugi kindel, et
nimetuse kuke(r)puu all on silmas peetud just kukerpuud. Tõsikindel paistab
see olevat Pöidest pärinevas tekstis,
ent seal ei ole sõnagi kõnealuse põõsa
raviomaduste kohta: „Hapuleheliste
taimede ja ühtlasi söödavate taime-
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vandtõve, emakaverejooksu, mitmesuguste põletike (eriti neerupõletiku)
ning bakteriaalse nakkuse korral. Juuri
on pruugitud ka sapi tekke soodustaja ja kõhukinnistina ning sapikivide
ja mitmesuguste maksahaiguste ravis.
Okste koorest loodeti abi esmajoones
kõrge vererõhu korral ja sellega suurendati sapinõristust.
Marju tarvitati üldtoniseeriva, kootava, köhavastase, palavikku alandava, kõhtu kinnistava ja menstruatsioonivaevusi vähendava vahendina. Nii
mõnigi neist toimetest on teaduslikult
tõestatud, kuigi valdavalt katseklaasis ja -loomadel ning pigem alkohol
tõmmisena.

Kukerpuu isokinoliinalkaloidid.
Kukerpuu põhilised toimeained kuuluvad isokinoliinalkaloidide hulka, mis
täpsemalt paigutuvad (tetrahüdro)
protoberberiinide rühma, olles moodustunud bensüültetrahüdroisokinoliinist.
Kukerpuu peamine alkaloid on berberiin (juurtes 0,5–2,5%). See on mõru
maitsega kollane tahke aine, mida isoleeritakse taimsest materjalist ja toodetakse berberiindisulfaadina. Berberiin
annab kollase värvuse ka teda sisaldavatele taimeosadele ning võimaldab neid kasutada värvaine allikana.
Rohkelt berberiini (0,5–6%) sisaldavad ka mõned teised kukerpuu liigid,
nagu misjonäri kukerpuu (B. soulieana) ja Wilsoni kukerpuu (B. wilsoniae) jt.
Nõukogude Liidus
Läbi aegade on droogina kasutakehtinud standardite
tud hariliku kukerpuu lehti, juuri,
järgi (1978) pidi kukerkoort ja marju – enamasti vesi
puulehtedes leiduma
vähemalt 0,15% alkatõmmisena.
loide ja juurtes vähemalt 0,4% berberiini.
Traditsiooniline meditsiin. Läbi Reaalne alkaloidide sisaldus on esitaaegade on droogina kasutatud hariliku tud normidest enamasti suurem: lehkukerpuu lehti, juuri, koort ja marju tedes leidub kuni 1,5% alkaloide. Kõige
– enamasti vesitõmmisena. Lehed on rohkem alkaloide, sealhulgas berberiiaidanud leevendada eelkõige turseid ja ni (vastavalt kuni 15% ja 9,5%) on juurkõhulahtisust ning suurendada sapi te koores, rikkalikult sisaldub berberiieritust, lehtedest on saadud turgutust ni ka okste koores (kuni 4,5%).
Teistest isekinoliinalkaloididest on
ka külmetushaiguste ning haavade ja
kukerpuu eri osades toime mõttes oluhaavandite korral.
Juurte ja nende kooreosa soodsat lisemad berbamiin ja palmatiin, kuid
mõju on kogetud kõrge vererõhu, haa- taime koostisse kuulub ka magnoflo-
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Foto: Arne Ader

de hulka kuulub veel paberits (okkaline põõsaspuu), ilupuu aedades, kuid
kasvab kah metsas. Samuti süüakse ta
marju sügisel (punased)“ (ERA II 260,
200 (203)).
Ülejäänud teadetes on kukerpuu
ilma lisaabilisteta mängus vaid ühel
juhul: „Hambavalu saab ärrakasutada kui kukerpuud ühe vana kirvesilma peal ärrapõletatakse ja järeljäenu
tuhaga haiga hamba iggemed õerutakse” (E 18925 (3) < Jüri). Huvitaval
kombel on hambavalu ja kirvesilma
mainitud teisteski tekstides, näiteks:
“Hambavalu puhul pandi soola ja
silgu päid, piibu pigi ja kervesilma
pial põletatud kukerpuud selle eli. See
oli see hambavalu rohi” (ERA II 167,
151/2 (1) < Koeru).
Hambavalu olevat aidanud leevendada ka kukepuu suits (Venemaa,
Ozernitsa) ning kui suus leidus logisevaid hambaid, siis tarvitati koos kukerpuuga ühtaegu ka ubalehte ja kalmust
(Nissi). Jooksvast vaevatud said abi
teest, mille koostisse kuulusid paburits ja saarepungad ning pihlakaõied
(Jüri).
Kummatigi ei ole kukerpuul õigupoolest millegagi mõistuspärast farmatseutilist seost. Võib-olla on teda
hambavalu ja kirvesilmaga seostatud
astla tõttu: eks tundu ju hambavalugi
teravast teravam. Üks on selge: kukerpuu etnomeditsiiniline jalajälg on õige
tilluke ja segaste piirjoontega.

Sanglepa punane ja kukerpuu kollane juur on nähtavale uhutud Puhtus
pärast 2005. aasta jaanuaritormi
O

N

O

Isokinoliin

N
+

CH3O
Berberiin

OCH3

riini (koores 2,1%), jatrorisiini (0,4%),
kolumbamiini (0,3%), akantiini, berberrubiini, bargustaniini, beriambiin
ibervultsiini jt iseokinoliinalkaloide.
Lehtedes väärivad märkimist
mõningad antotsüaanide monoglükosiidid (tsüanidiin, delfinidiin, peonidiin), aga ka muud flavonoidid, samuti
karotenoidid, kumariinid jm. Viljadest
leiame ootuspäraselt mitmesuguseid
orgaanilisi happeid ja anto
tsüaane
ning teisi fenoolseid ühendeid, rääkimata sahhariididest ja vitamiinidest
ning mineraalainetest, mida leidub
mistahes marjades. Tegelikult on üllatav, kui vähe on kukerpuu koostist
nüüdisaegsel tasemel uuritud.
Berberiini mikroobivastane toime
oleneb annusest: väiksemad doosid pärsivad bakterite paljunemist ja
suuremad kogused surmavad bakteDETSEMBER 2015 EESTI LOODUS |711|
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reid. See alkaloid toimib paljude bakterite (Staphylococcus, Streptococcus,
Salmonella, Pseudomonas, Xantho
monas jt), parasiitide (Leishmania,
Plasmodium) ja seente (Candida tropicalis) vastu, aga vähendab peensoole peristaltikat, lõõgastades spasme.
Berberiin suurendab sapieritust, sama
toime on ka tema taimsetel allikatel.
Berberiini muud toimed võib lühidalt kokku võtta nõnda: antibiootiline, immunostimuleeriv, krambivastane, rahustav, vererõhku langetav,
emakatoonust tõstev, sapisekretsiooni ja seedetegevust soodustav, arütmiavastane, kõhtu kinnistav, osteoporoosivastane, maksarakke kaitsev
ning ärevust vähendav mõju.
Huvitav on näiteks mainida, et
rottidega tehtud katsetes on berberiin osutunud kolm korda tugevamaks palaviku alandajaks kui aspiriin.
Samuti on leitud, et berberiin pärsib in
vitro mõningate kasvajarakkude arengut. Berberiini kasutatakse ka mõnede nahahaiguste ravis ja huulepulkade
valmistamisel. Koostoimes uinutitega
pikendab berberiin uneaega.
Berberiinisoolasid on püütud
kasutada erisuguse etioloogiga kõhulahtisuste korral, kuid hinnangud
selle tõenduspõhisuse kohta on vastuolulised. Mõne arvates ei ole kliinilised uuringud sellist kasutusviisi toetanud. Teised aga leiavad, et
berberiin on kliiniliselt tõhus kõhulahtisuse korral, mille põhjustajateks on Escherichia coli, Shigella
dysenteriae, Salmonella paratyphi B,
Klebsiella, Gardia lamblia ja Vibrio
cholerae. Põhiliselt arengumaades on
berberiini edukalt kasutatud bakteri
Chlamydia trachomatis infektsioonide korral, mille tagajärjel võib inimeste nägemine halveneda või nad isegi
pimedaks jääda.
Kukerpuu kasutus meditsiinis.
Kuivõrd kõige rohkem berberiini leidub juurtes, kasutati kukerpuu maa-aluseid osi berberiini tööstusliku allikana. Lehtedest valmistatakse alkoholtõmmist (droog ja
40% etanool vahekorras 1 : 5), mida
on tarvitatud peamiselt selleks, et
vähendada sünnituse järel emaka56
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Aasta puu

Kõige rohkem berberiini leidub juurtes, sestap kasutati droogina kukerpuu maaaluseid osi. Droog koosneb lõhestatud ja kuivatatud kukerpuujuurtest
verejooksu, alandada vererõhku ja
suurendada sapisekretsiooni, võttes
15–20 tilka kaks-kolm korda päevas.
Vesitõmmist (droog ja vesi vahekorras 1 : 20) on soovitatud põletikuvastase ja sapieritust soodustava vahendina mõningate maksa- ja sapiteede
haiguste korral.

Uuematest õpikutest puuduvad nii berberiin kui ka kukerpuu.
Neid preparaate ei ole ka Euroopa
farmakopöas ega Eesti ravimikataloogis „Pharmaca Estica“. Briti herbaarses farmakopöas (1996) leidub
monograafia kukerpuukoore (Cortex
Berberidis) kohta, kuid muud rahvusvaheliselt tuntud farmakopöad ega käsiraaUuematest käsiraamatutest puudumatud ei ole harilikku
kukerpuud ravimtaivad nii berberiin kui ka kukerpuu.
mede hulka arvanud.
Nõukogude
ajal,
Aastal 1982 ilmunud farmako- umbes 60 aasta eest, hakati kukerloogiaõpikus on kukerpuud käsitle- puujuuri lisama M. N. Zdrenko teetud emaka kontraktsioone ja toonust segusse, mille koostisse kuulus üle
mõjutavate aine hulgas kui rahva 30 ravimtaime. Kõnealust teesegu
meditsiini nn väikseid emakavahen- pruugitakse Venemaal praegugi. Seda
deid. Seejuures on tõdetud, et harilik segu, mis arvatakse toimivat vähivasja amuuri kukerpuu tõstavad mõne- taselt ja ravivat õige mitmeid teisigi
võrra emaka toonust ja tekitavad selle haigusi, on huvitaval kombel mainirütmilisi kontraktsioone, kuid see tud ka venekeelsetes teaduslikes vältoime on nõrk ja ebakindel. Veresooni jaannetes.
Venemaa kõige tähtsama ravimiahendav ja emakaverejooksu tõkestav
ning vere hüübimisvõimet parandav käsiraamatu „Raviained“ (1996) järgi
toime on ühtlasi tingitud K-vitamiini on berberiindisulfaadil vererõhku
alandav, südametegevust aeglustav,
sisaldusest.
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Harilik kukerpuu kasvab Eestis sagedamini lääne- ja põhjaosas lubjarikkal pinnasel. Tihti on kasvukoht kadastiku või kiviaia
serval. Tikavälja heinamaa, Matsalu
Võib tunduda kummaline, et sedavõrd laialdaselt uuritud ja paljulubavate toimetega ainet nagu berberiin
praegusajal suurt enam ei kasutata. Lohutagem ennast tõsiasjaga, et
27 000 teadaolevast alkaloidist on viimase poolesaja aasta jooksul meditsiinis tarvitatud vaid 53. Kui ühele
kaalukausile panna alkaloidi võimalik
kasu ja teisele võimalik kahju, siis kõikidest alkaloididest vaid 0,2% puhul
on kasu kahjust kaalukam.
Teise lohutusena annan kukerpuusõpradele retsepti, mida Alfred Vogel
(1902–1996, Šveitsi fütoterapeut, toitumisteadlane ja kirjanik) on soovitanud kasutada selleks, et rahustada närve, turgutada neere ja vältida
skorbuuti.
Purusta värsked kukerpuumarjad
ja aja püree läbi sõela. 500 g püree
kohta lisa 100 g roosuhkrut ja sega,
kuni suhkur on lahustunud. Lisa
200 g mett ja 200–250 g glükoosi
siirupit, sega hästi läbi, paraja konsistentsi saamiseks lisa vajaduse korral roosuhkrut. Tarvita ja hoia samamoodi kui toormoosi.
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emakatoonust tõstev ja sapisekretsiooni soodustav toime. Sapieritust
suurendava vahendina soovitatakse berberiindisulfaati võtta kroonilise maksapõletiku, sapipõiepõletiku
ja sapikivitõve korral 0,005–0,01 g
kolm korda päevas enne sööki kahe
kuni nelja nädala jooksul. Kuna see
aine kutsub esile emaka kokkutõmbeid, on ta vastunäidustatud raseduse korral. Selle käsiraamatu järgi on
vesi- ja alkoholtõmmist valmistatud
hoopis amuuri kukerpuu (B. amurensis) lehtedest.
Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et kuigi
kukerpuud on ravimtaimena kasutatud üsna laialdaselt, ei ole arenenud
riikides kukerpuu preparaadid praegusajal enam kättesaadavad. Nende
toimet ei peeta piisavalt tõestatuks
ning on oht, et alkaloidse koostise suure varieeruvuse tõttu võidakse
neid üle annustada. Puhta berberiini
tarvitust piirab aga tema halb imendumine peensoolest. Seega, nüüdisaegses tähenduses harilik kukerpuu
ravimtaimede hulka ei kuulu.

Ain Raal (1961) on proviisor, TÜ farmaatsiainstituudi farmakognoosiadotsent.
57

Foto: Karl Hintzer (EFA.5.O-172438)

Tartu Toomemägi

◊ 1. Puude istutamine 1942. aasta 20. mail. Puud hoiab ülikooli rektor Edgar Kant, teda abistab metsandusprofessor Oskar
Daniel (vasakul) ning tagaplaanil on rektori sekretär zooloog Hans Kauri. Istutatav puu on ligi kahe meetri kõrgune

Kanti tammed

Tartu Toomemäel
Toomemägi oma põlispuudega on kahtlemata üks Tartu
sümboleid. Enamiku sealsete puude vanus ei küüni siiski
saja aastani, sest viimase ilmasõja algul hukkus tulevahetuses palju põlispuid. Juba sõja ajal hakati Toomemäe haljastust taasrajama. Istutustöödel osales ka toonane Tartu ülikooli rektor geograaf Edgar Kant. Millised puud ta istutas?
Taavi Pae
Kristina Sohar
Alar Läänelaid

V

iimase sõja ajal said Tartus
peale hoonete kahjustada ka haljasalad. 1941. aasta
lahingutes üritati Emajõe põhjakaldalt tulistades tabada Toomel asuvaid kliinikuid ning Toomemäe puud
olid Toomemäe ja Toome-taguse
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linnaosadele justkui kaitsekilp.
1942. aasta 19. mai Postimehe teatel hävis Toomel hinnanguliselt
150 põlist puud, millest kokku
saadi sada ruumimeetrit
küttepuid.
Kuna Toomemägi
kuulus Tartu ülikooli
haldusse, oli selle korrashoid ülikooli auasi. Parki
hakati korrastama 1942. aasta

kevadel; juba samal sõjakevadel ja
edaspidigi lisandusid koristustöödele puuistutustalgud. Tollastest töödest Toomemäel annab hea ülevaate
ajalooarhiivis talletatav TÜ majandusosakonna kirjavahetus rektoraadi
ja teiste seotud isikutega [1]. Samuti
ilmusid ajalehes Postimees igal kevadel teated tehtud tööde kohta. Tänu
tollasele Postimehe fotograafile Karl
Hintzerile on säilinud rohkesti fotomaterjali. Tema pilte võib leida nii
Eesti filmiarhiivist kui ka Herderi instituudi fotoarhiivist, kus paikneb enamik Hintzeri fotosid.
Talgud Toomel. Saksa okupatsiooniaegsetel kevadetel – 1942–1944 –
Toomel korraldatud üritust kutsuti alul Tartu ülikooli metsatalguteks,
hiljem lihtsamalt metsapäevaks. Nii
istutati 1942. aasta 20. mail Toomele
563 mitmesugust istikut: tammi,
kaski, lehiseid, nulgusid, eri sorti
pajusid, viirpuid ning mäenõlvadele ka metsroose ja sirelipõõsaid.
Istutustöödest võttis osa üle 120
inimese.
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Kus on Kanti istutatud tammed?
Filmiarhiivis on hoiul Karl Hintzeri
tehtud foto, kus Toomemäel istutab puud ülikooli geograafist rektor Edgar Kant ning teda abistavad
metsandusprofessor Oskar Daniel ja
rektori sekretär zooloog Hans Kauri
(◊ 1). Foto on ilmunud 1942. a 22. mai

K. E. von Baeri
ausammas

113
114

Allikas: „Toomemäe pargi dendroloogiline inventuur“ [2]

Kõigil aastail juhtis talguid professor Andres Mathiesen, kes 1943. aasta
talgukõnes andis ülevaate ka möödunud aasta istutusest: „Istutatud tammed läksid eranditult kasvama, samuti okaspuud. Ainult üksikud kased
kuivasid ära.“ Ta lisas, et suusatamise
ja kelgutamise tõttu on nõlvadel paljudele puudele liiga tehtud, eeskätt on
kannatanud okaspuud.
1943. aasta kevadel istutati umbes
200 suuremat lehtpuud: 50 tamme,
30 kaske, 30 ameerika külmakindlat
saart, 25 vahtrat, 20 pärna, mõned
metsõunapuud ja paplid. Peale selle
sai mulda kasvama umbes tuhat ilupõõsast.
1944. aasta kevade metsapäeval
osales ka sõjamehi 6. piirikaitserügemendist. Sel päeval istutati 30 tamme,
40 kaske, 100 palsamnulgu, suuremaid ja väiksemaid jalakaid, saari,
vahtraid ja vähemal arvul teisi puid
ning hekkide ja põõsastena veel üle
400 taime. Niisiis on paljud praegu
Toomemäel kasvavad puud istutatud
Saksa okupatsiooni aastail.
Nii mõnigi toona istutatud puuliik
on ka nüüdsaegse Toomemäe dendroloogilises nimestikus [1], kuid näiteks 1944. aastal istutatud sajast palsamnulust pole jälgegi. Palsamnulg ei
ole kuigi sobiv linnapuu ja nõnda pole
ükski sajast tänini säilinud. Istutatud
puud pärinesid enamasti ülikooli oma
puukoolidest: Raadi dendroloogiaaiast ja botaanikaaiast, vaid kased olid
toodud Tiksoja vahtkonnast.
Istutustöödest võtsid osa paljud Tartu ülikooli õppejõud. Aja
leheteadete järgi osalesid 1943. aasta
talgutel Jüri Uluots, Oskar Daniel,
Kaarel Veermets, Elmar Ilus ja Gustav
Ränk. 1942. aastal olid puid istutamas Paul Ariste, Nikolai Kaasik, Leo
Leesment ning ülikooli rektor Edgar
Kant.

◊ 2. Uuritud tammepuude – tähistatud numbritega 113 ja 114 – paiknemine
Toomemäel
Puiduproovi ristlõige võimaldab
säsist kooreni loendada iga-aastased
kasvukihid ehk aastarõngad. Harilik
tamm on rõngassooneline lehtpuu,
mille üks aastarõngas kätkeb kevadist
suurte soontega varapuitu ning suvist
tihedamat kitsaste soontega hilispuitu. Puidu ristlõikel nähtavat järsku
piiri hilispuidu ja järgneva aasta varapuidu vahel on võimalik selgesti eristada, seetõttu saab aastarõngaid mikroskoobi
Puiduproovi ristlõige võimaldab
all kergesti loendada.
Üksiti
mõõdesäsist kooreni loendada iga-aastatakse
aastarõngaste
sed kasvukihid ehk aastarõngad.
laius. Aastast aastasse
varieeruvate keskkonistutuskoha leiab kergesti. Pildil paist- nategurite, eriti ilmastiku mõjul on
va Baeri ausamba paiknemise järgi on moodustunud kord laiemad, kord kitkahtlusalusteks kaks tamme ausam- samad rõngad. Võrreldes eri puude
bast idas: umbes viie meetri kaugusel aastarõngaste mustrit, saab teha kindmööda Toomemäe perve kulgevast laks, kas puud on kasvanud samal ajal
või mitte, kas tüves on olnud kahjusjalgrajast (◊ 2, 3).
Leidmaks kinnitust oletusele, et tusi, kas puu on jätnud aastarõngaid
tegemist on ülikooli juhtkonna istuta- vahele jms. Et hankida usaldusväärtud tammedega, tegime puude dend- ne teave juurdekasvu kohta, võtsirokronoloogilise analüüsi. 2. oktoob- me puult nr 113 proove neljast põhi
ril 2012 võtsime uuritavate tammede ilmakaare raadiusest ja puult nr 114
tüvedest juurdekasvupuuriga pliiat- kahest raadiusest põhja-lõuna sihil.
sijämedused puiduproovid. Üldiselt
Proovivõtukõrguseks valisime
selline proovivõtt elusat puud ei kah- 1,3 m juurekaelast. Ühelt poolt on
justa ning puu tüvesse jääv 7 mm läbi- rinnakõrguselt mugav kõva tammemõõduga õõnsus kasvab aja jooksul puitu puurida, teisalt peame istutuskinni.
aja leidmiseks võtma arvesse istiku
Postimehes. Foto allkirja põhjal osales istutamisel ka Tartu toonane linnapea Karl Keerdoja, kuid tõenäoliselt ei ole põlvitav isik fotol Tartu
linnapea.
Fotol on näha ka Baeri ausammas
ning kirjeldust mööda istutasid Edgar
Kant ja teised tammesid just Baeri
ausamba lähedusse. See ajendas neid
puid Toomel üles otsima. Oletatava
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Foto: Taavi Pae

Tartu Toomemägi

◊ 3. Tammed, mille algse arvamuse järgi oli istutanud ülikooli juhtkond, osutusid
dendrokronoloogilise uuringu põhjal nooremaks, kui esiti oletatud
kõrguse, mitte puu absoluutse vanuse juurekaelalt. 1942. aasta istutusaktsiooni fotolt on näha, et istik oli
umbes mehekõrgune ning tollel kevadel sai istiku kõige hilisem kasvukiht
pärineda 1941. aastast. Seega sai see
puu 1,3 m kõrgune olla mõned aastad
enne nimetatud aastat. Teisisõnu: et
kinnitada tänapäeval kasvava tamme
samasust Hintzeri fotol nähtavaga,
peame võetud proovides määrama
kasvukihid, mis on moodustunud
enne 1941. aastat.

aastarõnga laius (mm)

Analüüsi tulemused. Tammepuu
nr 113 ümbermõõt on 113 cm ning
tüvi ekstsentriline, mistõttu täpselt säsisse ei õnnestunud puurida.
Põhja-lõuna sihil puuritud raadiustel on kokku 46 aastarõngast. Idalääne sihil võetud proovid taba-

sid peaaegu säsi ja neil oli võimalik mõõta 53 aasta kasvukihid ning
säsipoolsete aastarõngapiiride iseloomuliku käändumise põhjal võib
öelda, et säsist lahutab neid hinnanguliselt kolm aastarõngast. Kõik
nelja raadiuse proovid on omavahel hästi vastavuses, puuduvaid aastarõngaid ei tuvastatud. Proovi järgi
leidub sel tammepuul 1,3 m kõrgusel vähemalt aastate 1960 (hinnanguliselt 1957) kuni 2012 kasvukihte, seega oli see puu rinnakõrguseks sirgunud alles 1957. aastal.
Järelikult ei saa kõnealune tamm
kuidagi olla tolleaegse ülikooli juhtkonna istutatud.
Teise puu – nr 114 – ümbermõõt
on 121 cm ning puurimisel õnnestus tabada ka säsi. Mõlemal raadiusel loendasime ja mõõtsime 68 rõnga

laiuse. Ka nende proovide aastarõngalaiuste read on hästi vastavuses.
Selle puu tüvi sisaldab 1,3 m kõrgusel
1945.–2012. a kasvukihte, niisiis oli
puu kasvanud rinnakõrguseks aastaks
1945 ning ta istutati ilmselt mõne
aasta pärast, olles sirgunud veel pisut
kõrgemaks. Seega ei saa ka see puu
olla fotol nähtav 1942. aasta istutustalgute tamm.
Uuringu õigsust kinnitab nende
puude radiaalse juurdekasvu muster, mis on üsna sarnane; järelikult
on vahele jäänud aastarõngad välistatud (◊ 4). Samas on need tänapäeval kõrvuti kasvavad puud istutatud
ja kasvama jäänud eri aegadel: noorem ilmselt 1960. aastatel, vanem
1940. aastate lõpus. Nõnda ei leidnud kinnitust meie oletus, et Baeri
ausamba juures paiknevad tammed
on istutanud Edgar Kant ja teised
tollased ülikoolijuhid. Tõenäoliselt
ei läinud need istutatud puud kasvama ja hiljem istutati või hakkasid seal läheduses ise kasvama uued
tammed.
Ometi võiksime neid kahte tammepuud kutsuda Eesti kõige kuulsama geograafi järgi Kanti tammedeks,
sest 1942. aasta lehekuul istutas ülikooli juhtkond tammi seal lähikonnas.
1. Kirjavahetus ja lepingute sõlmimised
Toomemäel kasutamisele antud platside
asjus, kasutajate isikute ja ülikooli vahel.
Tartu ülikool, majandusosakond. Eesti ajalooarhiiv, EAA2100.6.465.
2. Treumuth, Sirle 2005. Toomemäe pargi
dendroloogiline inventuur. Tartu.

Taavi Pae (1976) on geograaf.
Kristina Sohar (1983) on geograaf,
dendrokronoloog.
Alar Läänelaid (1951) on dendrokronoloog.
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puu nr 113 (Quercus robur)
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puu nr 114 (Quercus robur)
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◊ 4. Kahe uuritud tamme keskmised juurdekasvukõverad
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1995

2000

2005

2010

Panin tähele / Aasta puu
Foto: Sven Začek

Luikede
paraad

T

See luigeperekond on pildile püütud rannikul Saaremaal novembri lõpu tormis,
noored on juba tuule tiibadesse saanud
tupidi – ujusid nendest päris lähedalt
mööda ning pöördusid siis tagasi oma
vanemate juurde.
Kogu tseremoonia kestis umbes
20–25 minutit. Kella ei vaadanud.
Minu lähedal oli peatunud üks keskealine proua. Tundus, et ka tema
jaoks oli aeg seisma jäänud. Niivõrd
paeluv oli vaatepilt. Taipasime mõne

Kommenteerib ornitoloog Leho Luigujõe:
ga täpselt ei tea, mis luikede
Teine võimalus on, et tulijad olid
peas toimub. Septembri lõpus eelmise aasta pojad, kes tihtipeale
oli juba alanud luikede ränne ja val- järgivad vanemaid mõned aastad.
mistuti lahkuma pesitsuskohtadest. Vanemad peksavad nad küll enne
Tundrast olid saabunud ka esime- pesitsushooaega minema, kuid esised väikeluiged. Kusagil peavad tek- mesel aastal jäävad nad tavaliselt
kima rändeparved ja võimalik, et kuhugi lähedusse passima.
sel moel kutsuti ka meie konnatiigi
Või siis tahtsid külalised lihtsalt
luiki ühinema peatselt algava rän- suhelda. Paljud asjad jäävadki seledega. Kuna pojad polnud veel len- tuseta. Me ei tea ka seda, miks
nuvõimelised, siis ei saadud ettepa- parvetab vares jääpangal mööda
nekut vastu võtta.
Emajõge, jääpurikas nokas.

E

E

dud ja vahel metsistuvaid ilupõõsaid,
näiteks lõhnav kuslapuu ja tatari kuslapuu. Harilikku kuslapuud võib leida
kõikjalt Eestist salumetsadest, metsaja niiduservadelt. Sinine kuslapuu
kasvab Lääne- ja Kesk-Eestis ning
puudub meie saartelt. Ilupõõsastena
kasvatatavaid kuslapuid võib näha nii
koduaedades kui ka linnaparkides.
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Õitsev harilik kuslapuu Vilsandil

Kukk

2016 on kuslapuu aasta
esti Looduse toimetus on valinud aasta puid 1996. aastast.
Esimene aasta puu oli kadakas, keda oleme harjunud nägema
eeskätt põõsana. Tuleval aastal on
järg jõudnud järgmise põõsa, kusla
puu kätte. Kuslapuu perekonnas on
meil kaks looduslikku liiki: harilik ja
sinine kuslapuu ning hulk sisse too-

sõna vahetada vaid siis, kui tulnud
suurlinnud olid jälle lendu tõusnud
ning kadunud pilvedesse Peetri kiriku suunas.
„Kas see oli mingi paraad või inspekteerimine?“ küsis proua. Vaatasin
talle nõutult otsa. Ma ei suutnud ega
osanud midagi vastata.
Bruno Javoiš

Foto: Toomas

artus Emajõe paremal kaldal
Supilinna kõrval asub poolkinnikasvanud veekogu, mida
kutsutakse Konnatiigiks. Hommikuti
käin seal koera jooksutamas. Värske
õhk, vähe rahvast, taustaks päevaeluks valmistuv elusloodus.
Luigepaaril, kes oli valinud selle
oma suvekoduks, oli sel aastal kaheksa poega. Septembri lõpuks olid kõik
alles ja suureks kasvanud. Hall tibu
sulestik küll eristas neid vanematest, aga kogu käitumine rääkis selget
keelt: „Kohe-kohe oleme päris täisealised!“
27. septembri hommik üllatas nii
mind kui ka mõnda varajast koeravõi muidu jalutajat. Kaks valget vanalindu olid küll tiigis, kuid veel kaks
tiirutasid kõrgel tiigi kohal, laskudes aina madalamale. Täielikus vaikuses. Tavaliselt linnud, nähes taevas
üksikuid liuglejaid, muutuvad ärevaks, üritavad varjuda või muuta end
vähem nähtavaks. Seekord oli kõik
teisiti. Vees olijad koondusid roostikust avaramasse kohta. Jäi mulje,
nagu rivistuksid nad tähtsate külaliste vastuvõtuks.
Saabujad laskusid vette küll veidi
eemal, kuid varsti olid nad võõrustajate sekka sulandunud ning vestlesid elavalt. Torkas silma, et tulijad
olid veidi suuremat kasvu ja käitusid
kuidagi eriti väärikalt. Või tundus see
ainult nii. Huvitav, et noored linnud
võõraid sugugi ei kartnud. Pigem vas-
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Fotod: Hendrik Relve

Põnevad põlispuud

Sapi pedaja juures on puu leidjad Endel Teder (vasakul) ja Rein Ilves

Uusi andmeid

võimsate okaspuude kohta
Põlispuudest on seekord vaatluse all tähelepanuväärse
ümbermõõdu või kõrgusega okaspuud. Need puuhiiglased
kasvavad Võru-, Viljandi- ja Põlvamaal. Uus Eesti rekordkuusk
on 48,6 meetrit kõrge ja ületab senise rekordpuu Järvseljal
4,5 meetriga; rekordmänd aga küünib 46,6 meetrini, olles
varasemast rekordiomanikust 4,2 meetrit kõrgem.
Hendrik Relve
Tore leid Võrumaalt – Sapi mänd.
Tänavu sain Võrumaa mehelt Rein
Ilveselt teate, et ta on leidnud märkimisväärse tüve ümbermõõduga männipuu. Juulikuus läksime
Võrumaale Misso valda seda puud
mõõtma. Teejuhid olid Rein Ilves ja
Endel Teder, kes olid männi kogemata leidnud siis, kui siin kandis
62
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maamõõtjatena talukrunte mõõtsid.
Puud oli päris raske uuesti üles leida.
Ta asus järsul mäenõlval keset võsa,
kus polnud ühtegi rada.
Männil on õige omapärane tüvi:
kuni 1,8 m kõrguseni on see ühtne,
kuid siis haruneb mitmeks. Suuremaid
harusid on kokku kuus, neist kaks on
kuivanud. Rinnakõrguselt ehk 1,3 m
kõrguselt maapinnast on tüve ümbermõõt 374 cm. Et tüvi peeneneb all-

Viljandimaa teadaolevalt jämedaima
männi kõrval seisab puu avastaja, Viljandi
kesklinna kooli 6. klassi õpilane Artur Arak
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Ahto Kangur näitab Kaarel Tiganikule,
kus peaksid LiDARi andmetel paiknema kõrgeimad puud

Sapi
Sa
S
api
a
pi
pi pettai
p
petta
etta
etta
ttai

Suurte okaspuude asukohad
pool rinnakõrgust, tuli ära mõõta ka
kõige peenem koht: 75 cm kõrguselt
maapinnast saime ümbermõõduks
354 cm.
Kuna seda mändi ei ole enne kirjeldatud, tuli talle välja mõelda nimi.
Otsustasime asukoha järgi Sapi küla
Sapi mäe lähedal ristida ta Sapi männiks (võru keeles petäi). Seda põlispuud ei tohiks segi ajada kahe teise
siinse kandi tuntud põlismänniga.
Esimene neist on küll praeguseks
hävinud, ent kandis omal ajal looduskaitsealuste puude registris nime
Sapi mänd.
Teine on praegu alles ja kannab
kaitsealuse puuna nime Sapimäe
mänd (sünonüüm Napimäe mänd ehk
„pettai“). See puu kasvab samuti Misso
vallas, kuid siit mitu kilomeetrit eemal
Napi küla lähedal. Uuel leitud männil
on võrreldes Sapimäe omaga märksa
suuremad mõõtmed ja uhkem välimus. Kindlasti tasuks kaaluda selle
puu võtmist loodukaitse alla.
Viljandimaa jämedaima männi
juurde juhatas koolipoiss Artur
Arak. Silmapaistvalt jämedast männist andis mulle tänavu sügisel teada
Viljandi koolipoiss Artur Arak, kes
õpib Viljandi kesklinna kooli 6c klassis. Ta saatis mulle teate, et on leidnud Viljandi järve ääres uidates väga
jämeda männi, mille tüve ümbermõõt ulatub tublisti üle nelja meetri.

Juurde oli lisatud foto.
Viljandi huvikooli loodusringi
juhendaja Peep Tobreluts on samuti
puu juures käinud ja kinnitas, et mänd
on tõesti suur ning väärib hoolikat
uurimist. Niisiis võtsimegi novembrikuus ühiselt ette puu täpsema kirjeldamise. Ilmnes, et puu tüve ümbermõõt
1,3 m kõrgusel maapinnast on 443 cm.
Kui tüvi ei muutuks allpool rinnakõrgust peenemaks, kuuluks ta rinnas
ümbermõõdult kindlalt Eesti kümne
jämedama männi hulka.
Paraku oli selgesti näha, et maapinna ligidalt tüvi aheneb. Mõõtes selguski, et kõige peenema koha pealt, 10 cm
kõrguselt maapinnast, on ümbermõõt
368 cm. Seega, puude järjestamise
tava järgi langeb see puu tüve ümbermõõtude põhjal Eesti esikümnest
välja. Siiski on ta teadaolevalt jämedaima tüvega mänd Viljandi maakonnas. Männi keskmiseks kõrguseks sain
kahest ilmakaarest mõõtes 20 m.
Puu kasvab maalilises paigas
Viljandi järve kõrge kaldaveeru peal:
tema taga oli vähemalt novembris, kui
puud olid raagu läinud, kenasti näha
järve sinav veepeegel. Kindlasti tasuks
see puu, mis asukoha järgi võiks kanda
nime Viljandi järve mänd, looduskaitse alla võtta.

Selline paistab aero-LiDARi andmeil
piirkonna kõrgeimate peegelduste
kaart. Numbrid 1–3 eraldisel 9 ja 10
tähistavad ruute, mille peegeldus maapinnast küünib üle 45 meetri (kõige
tumedam pruun toon)

Põlvamaa metsamees Kaarel Tiganik
seisab mõõtelatiga Eesti kõrgeima
kuuse all, kelle kõrgust mõõtma oli ta
kutsunud asjatundjad

Eesti kõrgeimaid okaspuid aitas
välja selgitada lausa rühm uuri
jaid. Nende puude leidja au kuulub

Põlvamaa elupõlisele metsamehele Kaarel Tiganikule. Praegune RMK
metsakasvataja ja varem pikka aega
Ilumetsa metskonnas metsaülemana töötanud Kaarel Tiganik pani neid
erakordseid puid esimest korda tähele juba üle kahekümne aasta tagasi. Hiljem, kui puud olid hoolimata
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Põnevad põlispuud
peegelduste kaardi. Neid andmeid
uurides sai Ahto Kangur kinnitust, et
osutatud paigas võib tõesti kasvada
erakordselt kõrgeid okaspuid.
Kui viimaks Tartu metsamajast
Põlvamaa metsade poole teele asusime, oli meie seltskonnaga liitunud
veel täppismõõdistuse spetsialist
Harli Jürgenson,
Tänavu novembri teisel poolel sai
kellel oli kaasas kaks
viimaks teoks uute Eesti kõrgeimaüliõpilast.
Harli
te okaspuude kandidaatide täppisJürgenson on maaülikooli geomaamõõtmine.
tikaosakonna dotsent, kellel on ka
metsapuude kõrguse mõõtmise kogemusi.
2014. aastal pöördus Kaarel Tiganik
Nii Ahto Kanguril kui ka Harli
maaülikooli metsateadlase Ahto
Jürgensonil oli kaasa võetud väga ajaKanguri poole palvega võtta ette kuuse
kohane ja suurt täpsust võimaldav
täppismõõdistus. Ahto Kangurit võib
mõõtevahend: Ahto Kanguril kaldepidada Eesti üheks parimaks puude
nurga anduriga laserkõrgusmõõtur
kõrguse mõõtmise asjatundjaks. Ta
TruPulse 360 R ja Harli Jürgensonil
on teemaga aastaid tegelnud ning kirjutanud selle valdkonna mõõturitest
elektrontahhümeeter Trimble S6.
ja meetoditest tänavuses Eesti Metsa
Kastidesse pakitud mõõteriistad olid
suvenumbris põhjaliku artikli [1].
niivõrd kogukad, et mahtusid hädaTänavu novembri teisel poolel sai
vaevu maasturi pakiruumi.
viimaks teoks uute Eesti kõrgeimate
okaspuude kandidaatide täppismõõtmine. Enne seda olid Ahto Kangur ja
kaugseire spetsialist Tauri Arumäe
teinud eeltööd aero-LiDARi andmetega. Aero-LiDAR (LiDAR,
Light Detection and Ranging
Ranging)
on kaugseire meetod,
kus andmeid saadakse lennukile kinnitatud laserskanneri abil.
Tauri Arumäe taotles
aero-LiDARi andmete väljavõtte antud
alal kohta ja
koostas
kõrgustormidest ja raietest ikka püsti jäänud, proovis ta neid mõõta võrdlemisi täpse kõrgusmõõturiga Nikon
Forestry PRO. Ühe kuuse kõrguseks
sai ta 45,7 m. See mõõt ületas selgesti
seni teadaoleva Eesti kõrgeima kuuse
mõõdu.

Maaülikooli geomaatikaosakonna dotsent Harli Jürgenson mõõdab elektrontahhümeetriga Trimble S6

Ootsipalu hiiglaste orus mõõdeti
männi rekordkõrguseks vähemalt
46,6 m ja kuuse rekordkõrguseks
48,6 m. Puu, mida mõõtma läksime,
paikneb RMK Põlvamaa metskonnas
Orava metsandikus 130. kvartali 9.
eraldisel. Reljeef on siin Lõuna-Eestile
omaselt õige künklik, valdab jänesekapsa kasvukohatüüp. Võrdlemisi
hõre puistu koosneb kõrgetest
vanadest mändidest ja kuuskedest, kelle vanus metsakorralduse andmetel on keskmiselt ligi 130 aastat.
Kohapeal tervitas
meid Kaarel Tiganik.
Ta näitas juba tee pealt
ära kuuse, kelle ta oli eelmõõtmistega välja valinud. Puu kasvas teest üle 100 meetri kaugusel,
kuid paistis hõreda metsa tõttu tee
peale hästi ära. Ainult puu alaosa
polnud näha, sest see asus sügaval
lohus.
Ahto Kangur selgitas välja, et
ka LiDARi andmestiku järgi võiks
osutatud puu olla teiste seas üks

Maaülikooli metsakorralduse osakonna dotsent Ahto
Kangur mõõdab laserkõrgusmõõturiga TruPulse 360 R,
millel on kaldenurga andur
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kõrgemaid. Ühtlasi viitas LiDARi andmestik, et mõni väga kõrge puu peaks
paiknema teele lähemal künkanõlval,
kuusest veidi vasakul. Need olid männipuud. Seega oli mõistlik ära mõõta
ka mõni neist mändidest.
Nüüd algas aeganõudev kuuse
täppismõõdistus. Selleks tuli Ahto
Kanguril ja Harli Jürgensonil leida
mõõdetavatest puudest võimalikult
kaugel paiku, kust paistaks selgesti ära nii puu latv kui ka tüve alaosa. Sellistes paikades tuli mõõteriist kolmjalale üles seada ja läbi teha
täpne protseduur, et fikseerida laserikiirega nii puu latv kui ka maapinna kõrgus puu all ja arvutada puu
kõrgus.
Eri mõõturiga saadud tulemused
sobisid üllatavalt hästi kokku. Ahto
Kangur sai kuuse kõrguseks 48,58 m
ja Harli Jürgenson 48,59 m. Ära mõõdeti ka kolm mändi. Esimesel neist,
mis kasvab kõrgeimast kuusest vaid
viie meetri kaugusel, saadi keskmiseks kõrguseks 44,3 m. Teise, 130.
kvartali 10. eraldisel sirguva männi
keskmine kõrgus on 41,1 m.
Kuid kolmas mänd pakkus suure
üllatuse. Selle, eelmise männiga
samal eraldisel kasvava puu kõrguseks sai Ahto Kangur oma mõõteriistaga 47,5 m ja Harli Jürgenson
oma mõõturiga 46,6 m. Neist kahest
tulemusest on õige sobivaks pidada Harli Jürgensoni saadud mõõtu.
Asi on selles, et tihenevas hämaruses ei olnud Ahto Kanguri laserkõrgusmõõturi TruePulse’i optika jaoks
valgusolud enam piisavad. Kuid Harli
Jürgensoni elektrontahhümeetri laser
suudab peegelduse määrata ka pimedas. Nii või teisiti fikseeriti erakordselt kõrge mänd, kelle kõrguseks võib
pidada 46,6 m. Rohkem puid mõõta
ei jõutud, sest lühike sügispäev hakkas pimenema.
Ehkki olime vihmast üsna läbi vettinud, jäime päevatulemustega igati
rahule. Olime leidnud Eesti uued
kuuse ja männi rekordpuud. Seni teadaoleva kõrgeima kuuse kõrguseks
Järvseljal oli 2013. aastal elektrontahhümeetriga saadud 44,1 m [1]. Ka
kuus aastat varem oli Järvselja kuuse
kohta saadud sama kõrgustulemus [3].

Ootsipalu hiiglaste orus mõõdetud Eesti kõrgeima männi kõrgus on 46,6 m
Tõsi, varem on Järvseljal mõõdetud ka
48 m kõrgune kuusk, kuid see murdus
1967. aasta tormis [2]. Praeguse teadaolevalt kõrgeima Järvselja kuuse ületab Põlvamaa kuusk aga tervelt 4,5 m
võrra.
Mis puutub seni teadaolevasse Eesti
kõrgeimasse männieksemplari, siis
seegi asub Järvseljal. Riiupalu männi
nime all tuntud puu kõrguseks mõõdeti 2013. aastal elektrontahhümeetriga 42,4 m [1]. Siinse kõrgeima männi
mõõt ületas Riiupalu oma vähemalt
4,2 meetri võrra.
Siit paigast lahkudes oli selge, et
mõõtetöid tuleks siin edaspidi kindlasti jätkata. Tõenäoliselt leidub siinses puistus veel teisigi märkimisväärse
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kõrgusega okaspuid.
Kuidas nimetada uut Eesti kõrgeimate okaspuude kasvupaika?
Kuivõrd see piirkond oli varem tuntud Ootsipalu vahtkonnana ning kõrged männid ja kuused kasvavad siin
üsna lähestikku orus ja oru veerudel,
võiks koht kanda Ootsipalu hiiglaste
oru nime.
1. Kangur, Ahto jt 2015. Üksikpuu kõrguse
mõõtmine. – Eesti Mets 49 (2): 34–39.
2. Kasesalu, Heino 2006. Järvselja looduse
õpperada II. Tartu: 55.
3. Relve, Hendrik 2007. Eesti kõrgeimaid puid
selgitamas. – Eesti Mets 41 (3): 10–13.

Hendrik Relve (1948) on põlispuude uurija, ajakirja Eesti Mets peatoimetaja.
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Fotologu
dest veel rohkem lärmi tekitada, siis
on see puukoristaja oma djutitamisega. Nii ta neil puutüvedel toimetab,
ikka senikaua, kuniks valgust jagub.
Viimases valguses, mis metsasammaste vahele paistab, võtab lind hetke
ning vaatab päevale tagasi.
Puukoristaja on üsna ettenägelik
laululind: ta kogub suve lõpust alaMetsades on nüüd rohkem pimedat kui valget aega. tes hulganisti toiduvarusid, mille paiVõimust on võtnud sügav vaikus. Meile on jäänud gutab kenasti koorepragudesse, lootes, et keegi neid ei leia. Ent kui
need sulelised, kes suudavad vastu seista karmidele ta mööda metsa tuulates piisavalt
aegadele. Sellest hoolimata kostis metsas uidates mu hamba alla ei saa, tuleb ka talvisesse
lindude toidumajja. Seal saavad pisekõrvu lõikav ja järsk kutsehüüd „djutt-djutt-djutt“.
mad linnud taas tunda tema üleolekut. Puukoristaja haarab kaks-kolm
Karl Adami
päevalilleseemet, aga enamiku peidab
ta sahvritesse, ülejäänud toksib jämeihe padrik heitis metsadatel okstel lahti. Kindlaid sepikodapõrandale rohkelt varje.
sid nagu rähnidel ei tundu neil olevat,
Muidu liikusid linnud
kuigi vahel kasutatakse sama oksa.
mööda oksarägastikke ikka
Mõnikord võib puukoristajaid
üles, aga see lind tuli hoopis
kohata tutt-tihaste kombel maapinnalt
alla: pea ees ja raketikiirusel.
toitu otsimas. Talvel on puukoristajad
Silmakõrgusele jõudnuna kalsunnitud üle minema pigem taimselutas ta korra pea minu poole,
le toidule, kuigi mõni putukas õnnesuuris mind veidi ning jätkas
tub neil siiski leida. Neile lindudele
toimetamisi. Puud vajasid puumeeldib millegipärast ka kaer, mida
koristajal (Sitta europaea)
europaea ikka
nad isukalt söövad ega pea paljuks
puhastamist. Nõnda tormaski see
käia kaerapõllul raksus. Kui aga toidulind ennastsalgavalt ühelt puult
majja asja on, siis mekib puukoristajateisele, külvates pisemates lindutele peale seemnete ka mage seapekk
des hirmuvärinaid ning ettevaaja -rasv. Inimese pakutud hüved aitatust, putukate hulgas aga hävingut.
vad kevadeni vastu
pidada.
Puukoristaja on
Kui keegi võib sügistalvises metlevinud parasvöötsas ronkadest ja rähnidest veel rohme Euraasias. Meie
kem lärmi tekitada, siis on see puusaartel leidub teda
üsna vähe, metsakoristaja oma djutitamisega.
rikkas Soomes peaaegu üldse mitte.
Üldiselt on ta paigalind ja rändab
Koorepragudes tuulamiseks on tarväikseid vahemaid. Olen märganud,
vis tõhusat vahendit. Puukoristajal on
et ühel alal ei tegutse naljalt üle kahe
selleks piigitaoline nokk, mida ta parapuukoristaja. Kolmas aetakse kohe
ku päris sageli ka teistele lindudeminema. Nende territooriumi piirid
le tunda annab, kui nood talle huvi
kulgevad mööda looduslikke eralduspakkuva toidu ümber askeldavad. Nii
jooni: metsaradu, kraave, ojasid, eri
meenutab sinakashalli kuuega puukokõrgusega metsarindeid jne.
ristaja maskis mõõgavõitlejat Zorrot.
Pea alaspidi
Hoolimata mõningasest üleolekust
Puukoristaja
kuue
kirevus
jääb
ronimine on
talub
puukoristaja siiski teisi linde, kel
alla
türkiissinisele
jäälinnule,
ka
lend
trikk, mida
halbu
kavatsusi ei ole, näiteks tihapole
tal
nii
kiire,
ent
nokk
on
peaaeükski teine
seid,
porre
ja pöialpoisse, kuna need
gu
sama
pikk.
Kui
keegi
võib
sügissuleline naljalt
teatavad
sageli
ohtudest. Ohtu aimatalvises
metsas
ronkadest
ja
rähnijärele ei tee

Puude koristaja –

puukoristaja
T
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Söögimajades
tegutseb puuklutt
sageli Zorrona,
peletades pisema
nokaga manulised eemale

pesitsemas aedades, kuldnokkadele
mõeldud pesakastides. Siseviimistlustöid
teeb ta siiski usinasti. Nimelt, kui pesaava on
liiga suur, vormib lind selle
savise muda ja poriga endale
parajaks. Ava müürimiseks kasutatakse ka vaiku.
Pesa sisemus vooderdatakse rohu, lehtede ja sulgedega.
Emaslind muneb 6–8 muna ja haub
neid 13–18 päeva. Koorunud poegi
võtab hooldada ja valvata ka isa. Kui
noored on pesast lahkunud, võib
veel mõnda aega metsas või pargis
toimetamas näha rohkem kui kahte
lindu. Mida vanemaks pojad saa-

vad, seda selgemaks saab tõsiasi, et
nemad peavad eluga edasi minema
kusagil mujal.
Karl Adami (1991) on loodushuviline ja
-fotograaf, ETV saate „Osoon“ loomalugude autor. Tema loodusfotosid: www.adamifoto.com.
3 x foto: Karl Adami

tes on puukoristajal kombeks ajada
nokk taeva poole, et märgata taevalaotuses röövlinde, või suruda keha
vastu tüve ja püsida mõnda aega liikumatult. Mu metsaskäigu ajal tekkis
neid olukordi hulganisti. Samamoodi
käitus muuseas ka puukoristaja lähedal tegutsev suur-kirjurähn.
Ent tormakas puukoristaja ei
kohku röövlindude ees ning esimese
hooga ta kindlasti ei põgene. Inimeste
suhtes on ta üsna usaldav, lastes end
sageli vaadelda lausa kahe meetri
kauguselt. Siiski tuleks unustada äkilised liigutused ja jätta iseenda üleolek metsaukse taha, siis tutvustavad
puukoristajad end meelsamini.
Juba veebruaris täidab metsi puukoristaja territooriumihüüd. Isaslind
on see, kes valib territooriumi ja kaitseb seda teiste isaste eest. Emase
meelitamiseks ajab ta end kohevile,
saba lehvikusse ning näitab oma külgi
ja tiivaaluseid.
Pesa loob puukoristaja puuõõnsusesse, kuid ise ta õõnsusi ei tee,
vaid võtab enamasti kasutusele vanad
rähnipesad. Aeg-ajalt võib teda leida

Kui jätame äkilised liigutused ja üleoleku metsaukse taha, tutvustab puukoristaja end inimesele üsna meelsasti
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Essee

Kes kardab

Eesti loodust?
Meie üks kindlaid omamüüte on, et Eesti loodus on eriliselt
ilus ja ületamatult mitmekesine, vaheldusrikas. Seest suurem kui väljast, eks ole. See on mu meelest Fred Jüssi väljamõeldis – talle peaks andma hiljuti välja kuulutatud võistluse
preemiaraha Eesti kuvandilause eest.
Tiit Kändler

M

a ei ole võib-olla tähele pannud, kuid tundub, et keegi
pole avalikult välja ütelnud,
et ta kardab loodust. Avarama hingega inimesed hakkasid poole sajandi eest rääkima, et inimene on looduse osa. Kuid ometi: kui küsitakse
traditsiooniliselt, et kus te end laete
(nagu oleks inimene püss), siis suurem
osa vastab kindlasti: looduses. Metsas,
mere ääres või mägedes – ei ole vahet.
Meenub küll, et Mihkel Mutt on ühes
oma romaanis kirjutanud mehest, keda
loodus häiris: ta ei saanud seal olla üle
poole päevakese – kippus linna tagasi.
Suurlinnast kui parimast puhkepaigast on kunagi kirjutanud arhitekt
Vilen Künnapu. Mina olen ragistanud küll metsades, sumbanud liivikutel ja ukerdanud rabaservadel, kuid
üsna tagasivaatlikult, nii et teadaolevas
kauguses selja taga turvab lagendik või
vähemalt männinoorendik.
Euroopa linnades matkates olen
ikka nautinud linnaloodust, teinud
asja botaanikaaedadesse ja äärelinna parkidesse, mis avavad mulle selle
rahva hinge sügavamalt kui mingi
pusta või mäestikulaas.
Mets võib ju olla rahustav, kuid
ainult teatud laadi mets: metsateeke,
päike paistmas läbi kõliseva männivõrastiku, et oleks kenasti kaugelt näha,
kes tuleb, kes läheb. Põlismets ajab
hirmu nahka: Boroni metsas võimenduvad loomahääled, ilvese vari jõe68
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käärus, maha visatud sigaretipakk või
ootamatu kaevikuauk.
Ei kujuta enam ette, et rändan kusagil Amazonase padupadrikus või lõputus Aafrika savannis. Olen võimeline isegi õhtu hakul ära eksima, sõites
jalgrattal tagasi Jussi järvede äärest üle
Koersilla, ja hoolimata igasugustest
sinistest ja valgetest triipudest puudel
ning kaardist põues kipun segi ajama
metsateid, mis on üksteisega sarnasemad kui inimesed eales. Tõepoolest,
metsad on üksteisega sarnasemad kui
üksikud puud. Parem olgu ikka lagendikke ja metsamärke, olgu või haralised mahakukkunud puud.
Mäletan, kuidas kord poisikesena
Treppoja kandi metsas hulkudes ja
seeni korjates ära eksisin. Mis seal
ikka, mõtlesin, ronin kuuse otsa ja vaatan, kuspool meri paistab. Ronisingi, ja
nii õppisin selgeks, et puu otsast näeb
veel vähem kui maa pealt. Kuidagi ma
siiski sain siia tagasi, tundub mulle
praegu Treppojal seda lugu meenutades, kuid parem on hoiduda piiri lähedusse, kahe ohjeldamatu keskkonna –
metsa ja lagendiku, mäe ja oru, mere
ja maa piirile.
Sattus ette uudis Cardiffi ülikooli
teadlaste uurimistöö kohta, millel on
ligitõmbav pealkiri: „Kontakt loodusega võib tähendada enam sotsiaalset sidusust ja vähem kuritegusid“ [1].
On mõtlemapanev, et hoolimata üha
suurenevast linnastumisest ja looduse
vähenevast osakaalust, teame inimese
ja looduse kokkupuudetest, täpsemalt

selle sotsiaalsetest tagajärgedest, üsna
vähe. Sestap võtsid Cardiffi ülikooli
teadlased Netta Weinstein ja tema kolleegid ette Ühendkuningriigi andmed
võimalike üksteisest olenevate tegurite
kohta, nagu sotsiaalmajanduslik võõrdumine, rahvastikutihedus, töötuse tase, majanduslik olukord ja nädala palgad, ning järeldasid, et inimeste ja kohaliku looduse kokkupuuted
seletavad ära kaheksa protsenti nende
andmete kõikumisest. Seevastu vanuse, soo ja sissetuleku ning haridusega
seletub vaid kolm protsenti kõikumisest ehk dispersioonist. Seda peavad
uurijad põrutavaks leiuks. Tõepoolest,
võimalus suhelda loodusega on pea
aegu kolm korda tähtsam kui koht hierarhias ja jõukus.
Asi läks veel huvitavamaks, kui uuriti loodusega kokkupuutumise võimaluste ja kuritegevuse seost. Saadi teada,
et võimalus suhelda loodusega vähendab kuritegude hulka neli protsenti, ent
sotsiaalmajanduslik võõrdumine, mida
on kuritegevuse korral ju peetud olulisemaks, suurendab kuritegude hulka
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Foto: Tiina Kaljundi
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Vastseliina linnuse varemed sobivad kurele seista ja inimesele vaadata
viis protsenti. Poliitilised meetmed on
kuritegevust vähendanud kaks-kolm
protsenti, kuid ränga raha eest. Lased
looduse inimese elukoha lähedal olla,
saad pätlust vähendada neli protsenti.
Niisiis on õige loodusesõprade
arvamus, et loodust peab leiduma ka
linnas, ning mitte ainult selle pärast,

dab hammustada parkide küljest järkjärgult kaubanduskeskuste tarbeks
ruumi. Tallinn ei ole sugugi kõige
enam, vaid kõige vähem roheline pealinn meie mere ääres.
Ürgmets, nagu Boroni seda Eestis
ju nime ja uhkuse pärast on, peabki olema nime ja uhkuse pärast, kuid
kõige tähtsam, kõige
elamisväärsem on
linnaloodus, asulaMe võiksime rahumeeli uued minisloodus ja üksiti selle
teeriumikolakad ehitamata jätta,
kaitse. Me võiksinende asemel rajada pargid ja siis
me rahumeeli uued
vangid lahti lasta.
ministeeriumikolakad ehitamata jätta,
nende asemel rajaet oleks olemas puhas vesi ja toit, da pargid ja siis vangid lahti lasta ning
vaid lihtsalt seepärast, et kokkupuude kuritegevus ei suureneks, vaid väherohelise maailmaga vähendab pingeid neks parasjagu selle võrra, kui palju
on kuritegevust ohjeldanud ametnikinimese sees ja inimeste vahel.
Nii et Tartu tarkpead võiksid mõtel- ke lahti lastud ja puudega asendatud.
da, mida nad saavutavad, kui sulgevad vaated Emajõele, millele nad on Darwini loodusliku valiku teooria
võidukalt alguse pannud kaubamaja seletab, kuidas elu areneb. Selle keskkolakaga. Omakorda võiks Tallinn, kui mes on gradualism, idee, et muutused
tal oleks pea, mõtelda, mida tähen- toimuvad aeglaselt paljude põlvkonda-
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de jooksul. Praeguseks on Princetoni
teadlased Peter ja Rosemary Grant
tõestanud, et Galapagose saare kuulsate, Darwini vintide nime saanud linnukeste nokad kohastuvad kiiremini,
kui Darwin oli eales oletanud. Grantid
suutsid näha nende muutumist iga
oma järgmise uurimisretke ajaks. See
uudis võib häirida neid, kes kuulutavad, et kliimamuutuste tagajärjel
võib leida aset hiiglaslik väljasuremine. Kuid paras hoop parajalt suurelt
taevakehalt võib ka edaspidi minema pühkida mõned nüüdsed loomade klassi ülemseltsid, nagu oletatavasti
pühkis dinosaurused.
Minu meelest kehtib see gradualism ka meie suhtumises Eesti loodusesse. Kõigepealt ostetakse maalapp,
raiutakse lagedaks kõik, mis kasvab
ja kosub, ning siis hakatakse kohe
tegutsema, jõudmata enne mõeldagi.
„Esimene inimene, kes tarastas maalapi, sõnastas, et see on tema oma,
ja avastas piisavalt lihtsameelseid inimesi, kes teda uskuma jäid, oli tsiviil
ühiskonna tõeline rajaja,“ on kirjutanud Jean-Jacques Rousseau.
Nõnda on ka meil. Eesti loodust
kardab kõige enam ametnik, kes pargi
asemele ehitab endale riigi raha eest
lossi; ärimees, kes ostja raha eest püstitab metsatukka järjekordse plekkkuuri; uusasukas, kes saanud krundi,
raiub sealt esmalt maha puud ja siis
vaatab, mis edasi saab. Aga loodusest
edasi taganeda ei saa: selja taga on
vägivaldne tühjus.
1. Weinstein, Netta et al. 2015. Contact
with nature may mean more social cohesion, less crime. –
 BioScience, November.
http://bioscience.oxfordjournals.org/content/65/12/1141.full.

Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik.
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Raamatud
Tartu Ülikooli Kuusnõmme bioloo
giajaam
Tõnu Talvi. Toimetanud Tiina Talvi
Estonia Maritima 10. 164 lk
ü m n e s
„Estonia
Maritima“
sarja vihik käsitleb Saaremaa lääneosas 1922–1939
tegutsenud
bioloogiajaama, mille tegevus oli ülioluline sõjaeelsete loodusteadlaste koolitamisel ning kohaliku looduse uurimisel. Eesti loodusteaduse ajaloos sümboolse tähendusega hoone põles 1984. aasta sügisel
maani maha. Tõnu Talvi monograafia on jäädvustanud Eesti loodusteaduse ajaloo väga tähtsa perioodi,
mille kohta tasub nii mõndagi tähele panna ka tänapäevaste bioloogiajaamade omanikel ja kasutajatel.
Keskkonnainvesteeringute keskuse
toetusel kirjastatud raamatut saab
tasuta näiteks Eesti looduseuurijate
seltsist Tartus.

K

Eesti sisevete suurselgroogsete
määraja
Identification guide to freshwater
nacroinvertebrates in Estonia. Henn
Timm. Eesti maaülikool, 2015. 424 lk
namik suurselgrootuid
on mõne millimeetri kuni mõne
sentimeetri
pikkused ja kaaluvad
mõnest milligrammist mõne grammini. Eesti sisevetest on neid seni leitud ligi 1600
liiki. Kõige rohkem leidub putukaid
(liigirikkamad rühmad on kahetiivalised, mardikalised ja ehmestiivalised), mitmekesised on ka ämblikulaadsed, rõngussid, limused ja
vähid.
Käsiraamatus on kokku 430 liigi
või suurema rühma eesti- ja ingliskeelsed määramistabelid ja kirjeldused. Enamasti saab määrata
täiskasvanud isendeid või vanemates vanusejärkudes vastseid ning
suuremaid, üle paari millimeetri
pikkusi liike. Lisatud on lühendi-

E
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te seletus, loomade nimestik koos
nende keskkonnaeelistuste, toitumistüüpide ja leidumissagedusega. Suurepärastel mikrofotodel
aitavad õigetele tunnustele tähelepanu pöörata abistavad nooled.
Paraku seda määrajat poodides ei
müüda, raamatut võib küsida autorilt (henn.timm@emu.ee).
Eesti nahkhiired
Matti Masing. Eestikeelse teksti toimetanud Linda Poots. MTÜ Sicista arenduskeskus, 2015. 116 lk
eos põhineb
autori
40
aastat väldanud loodusuuringutel. Raamatust saab
ülevaate nahkhiirte
uurimise metoodikast ja põhitulemustest. Kirjeldatakse
15 nahkhiireliigi määramistunnuseid,
eluviisi, ohutegureid ja kaitseabinõusid. Eestis on kindlaks tehtud 14 liigi
leidumine, kellest üks on juhuleid
(euroopa laikõrv), kuus liiki rändavad talveks lõuna poole ning seitse talvituvad maa-alustes käikudes.
Nahkhiirehuvilistele suurepärane abivahend, mida saab osta Sicista arenduskeskusest, aga ka raamatupoodidest.

T

Maalehe kõrvitsaraamat
Priit Põldma. Toimetanud Annika
Reiljan, kujundanud Piret Jürisoo.
OÜ Hea Lugu, 2015. 111 lk
aamat annab
ülevaate kõrvitsate kasvatamisest nii avamaal kui ka katmikalal. Käsitletakse
kõr vitsate
kasvuolusid, sorte, taimede ettekasvatamist, istutamist ja hooldamist,
kahjureid ja nende tõrjet. Eeskätt on
raamat mõeldud koduaias ja väiksemal tootmispinnal kasvatajatele.
Peale kõrvitsa tasuks proovida kasvatada näiteks käsn- ja pudelkõrvitsat, ogamelonit, mehhiko kurke
ja kibekurke. Abiraamat kõrvitsate
kasvatajale, mitte aga kõrvitsatoitude valmistajale.

R

Väike kalaraamat
Eesti 40 tuntud ja vähem tuntud kala.
Tekst ja fotod Tiit Hunt. Toimetanud
Meeli Müüripeal, kujundanud Ande
Kaalep. 2. trükk, osalt uute fotodega.
OÜ Hea Lugu, 2015. 95 lk

K

alad polegi
nõnda külmad, tummad, libedad, haisvad, koledad ja klaasistunud pilguga,
nagu neid tavatsetakse tihti kirjeldada. Meritint lõhnab värske kurgi järele, mõned ei
lõhna üldse ja tõsi, mõned lõhnavad
lihtsalt kala järele. Nolgus ja meripühvel võivad pikalt uriseda ja väriseda, teised lihtsalt piuksatada või
koriseda. Harjus ja roosärg on tõeliselt ilusad kalad ja paksude huultega merivarblasel on beibe nägu.
Süvenev vaatleja oskab neis näha
kalailu ja mõista, miks nad just sellised peavad olema.
Teoses käsitletud liikide kohta on
antud lühikirjeldus, mõõtmed, tutvustatud elupaika, sigimise ja toitumise eripärasid ning mainitud sarnaseid liike. Väga kenad fotod on tehtud
kalade loomulikus veekeskkonnas.

195 aastat geoloogiat Eestis.
Schola Geologica XI
Toimetanud Liisa Lang, Triine Post ja
Leeli Amon-Veskimeister. Eesti looduseuurijate selts, 2015. 152 lk
änavu möödus 11 aastat esimesest geoloogia sügiskoolist ja 195 aastat
ajast, mil Eestis on
geoloogiaga tegeldud akadeemilisel tasemel. Sügiskooli
kogumikus kirjutavad tudengid oma
praegusest eluolust TÜ-s ja TTÜ-s
ning geoloogiaõpingud lõpetanud
meenutavad oma varasemat tudengielu. Kirjeldatakse radiosüsinikulabori
ajalugu, Kuusnõmme bioloogiajaama
ja geoloogide sidemeid, majandusgeoloogia käänukohti, aga ka Baltika
mandri ajalugu, paleobioloogia küsimusi jm. Kogumikku saab Eesti looduseuurijate seltsist Tartus.

T

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Kroonika

Tallinnas saab otse tänaval
teavet õhukvaliteedi kohta
Foto: keskkonnaministeerium

T

Liivalaia tänava õhuseirejaam

november

R

ahvasuus talvekuuks kutsutud
november näitas viimase kümne
päeva jooksul ka veidi miinuskraade
ja pisut lund ning tormituult, aga kuu esimestel päevadel küündis päevasoe paiguti
isegi üle kümne kraadi. Päikest oli napilt,
sadusid mõõdukalt, ent jõgede veetase
siiski natuke tõusis.
Ootuspäraselt kinnitab ilmateenistuse kokkuvõte, et november oli pikaajalisest keskmisest tublisti soojem (4,9° vs 1,4°), veidi
napima päikesepaistega (29 vs 32 tundi)
ja ivake sajusem (66 mm vs 63 mm).
Õhutemperatuuri maksimum, 13,7°, mõõdeti 3. novembril Harkus ja Kundas ning
miinimum, –6,8°, 23. novembril Valgas.
Suurim ööpäevane sajuhulk, 20 mm, registreeriti 23. novembril Kihnus.
01.11 Maausuliste hingedeaja hiiepüha
Paluküla hiiemäel.
01., 07., 08., 22. ja 29.11 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast: matkale Perakülast Nõva randa; PõhjaKõrvemaale (ka Tartust); rannarootslaste alade kaudu Vormsile; Ida-Viru
jugadele ja Oru parki (ka Tartust)
ning Heimtalisse ja Pärnusse Kihnu
jõulupuule (ka Tartust).

kogutakse reaalajas; ekraanil ja
veebiportaalis uuendatakse neid
iga 30 minuti, ilmaandmeid iga 15
minuti järel.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

allinnas Liivalaia tänaval
asuva õhuseirejaama seinal
on nüüd interaktiivne ekraan,
millelt näeb kõigi Eesti seirejaamade
teavet õhukvaliteedi kohta.
Seirejaamades mõõdetakse pide
valt vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osooni, süsinikoksiidi ja peentolmu kontsentratsiooni välisõhus.
Tööstuspiirkondades, näiteks KohtlaJärvel, mõõdetakse ka ebameeldiva
lõhnaga vesiniksulfiidi ja ammoniaagi hulka. Süsteem annab õhukvaliteedile hinnangu astmestiku järgi: väga
halb, halb, keskmine, hea või väga hea.
Ühtlasi saab vaadata, kuidas õhusaaste välisõhus levib. Õhuseire andmeid
näeb ka õhuseire uuendatud portaalist
airviro.klab.ee/seire/airviro. Kevadel
lisatakse kaardile andmed õietolmu
kohta.
Eesti õhukvaliteedi juhtimis
süsteemi kuulub üheksa riiklikku
automaatjaama ja kümme ettevõtte
omaseire automaatjaama. Andmeid

Mitme näoga

Tiina Pedak ja Hendrik Relve
pälvisid Soome õpetajate tunnustuse
Foto: Pirjo Sohn / BMOL

S

oome bioloogia- ja maateaduse õpetajate liit (BMOL) andis
novembri keskel Tartus oma
ammustele Eesti koostööpartneritele Tiina Pedakule ja Hendrik Relvele
liidu teenetemärgi.
Endine Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Eesti noorte loodusmaja õpetaja, nüüd keskkonnaministeeriumis töötav Tiina Pedak ning Eesti
Metsa peatoimetaja Hendrik Relve on
BMOL õppereise juhendanud juba
25 aastat. Pedak on esmajoones tut
vustanud taimi, aga olnud abiks ka reisikorraldajana ja jaganud teavet Eesti
kohta. Relve on peale reiside ja matkade juhendamise käinud esinemas
Soomes koolides ja õpetajate koolitustel ning tutvustanud Eestit ja Eesti loodust. Juba varem oli Pedakule antud
liidu pronksmärk ja Relvele hõbemärk,
nüüd said nad vastavalt hõbedase ja

Tiina Pedak ja Hendrik Relve on aumärgid kätte saanud
kuldse teenetemärgi. Hendrik Relve
on üldse esimene sellise BMOL tunnustuse pälvinud välismaalane.
Soome bioloogia- ja maateaduse
õpetajate liit on riiklik õpetajate
organisatsioon, kuhu praegu kuulub
1580 liiget.
BMOL/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

2. november: suurem osa lehti on
puudelt pudenenud
02., 04., 05., 07., 08., 10. ja 24., 23. ning
29.11 Tartu loodusmaja üritused:
Mati Hiie loodusfotode näituse avamine; (herilase)viuõhtu; Ukraina kultuuriõhtu; putuka- ja ämblikuhommik koolieelikutele; keskkonnabussi
reis Pärnu keskkonnahariduskeskusesse ja Luitemaale; Matsalu loodusfilmide festivali filmide õhtud; ERL
jäätmenädala seminar ja e-jäätmete
aktsioon ning jõuluturg ja täika.
02., 09., 16., 23. ja 30.11 Loodusõhtud
rahvusraamatukogus: „1300 km
jalgrattal Põhja-Kaukaasias“ (Villu
Zirnask); „Ühel teljel ümber maailma“
(Kariina Tšursin ja Margus Sootla);
„Imeline ja erutav loodus“ (Indrek
Rohtmets); „Seiklusrikas Venezuela“
(Henrik Relve) ning hiite ja hõimurahvaste õhtu.
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13. november: tänavuse aasta puu
kikkapuu TÜ botaanikaaias on
kupardest lookas
14.–15.11 Eesti looduskaitse seltsi eestvõttel peeti Palmse mõisas konverents
„Lahemaa loomise lood“.
17.11 Keskkonnaamet korraldas Tartus
seminari „Väärtuslikud maastikud ja
nende kasutamine“.
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Lõiguke Tõnis Saadre fotode näitusest

Kaks näitust Eesti loodusmuuseumis

N

ovembri algusest saab Eesti
loodusmuuseumis vaadata Eesti ja Läti aasta looma
käsitlevat näitust „Metsanotsu – tõeline siga“. Näitus annab üksikasjaliku
ülevaate metssea eluviisist ja käitumisest, muu hulgas saab katsuda seakarva, sonkida mudas või pugeda seapessa. Ühtlasi on võimalik näha valikut
aasta looma fotovõistluse töödest. Iga
pildi juurest leiab fotograafi jutustuse,
kuidas ta metsseaga kohtus või tema
tegevusjäljed leidis. Fotovõistluse
korraldasid portaal Looduskalender
ja ajakiri Loodusesõber.
Muuseumi trepigaleriis on kuu

teisest poolest väljas tunnustatud
geoloogi ja fotograafi Tõnis Saadre
fotonäitus „Kivine maailm – vorm
ja värv“. Näha saab pilte kivististest
ehk fossiilidest ja pilkupüüdvatest
mineraalidest nii Eestist kui ka
mujalt maailmast. Näituse idee tekkis
Saadrel loodusmuuseumi kogude
digiteerimise käigus: siis tehtud fotod
ongi nüüd näitusel väljas.
Metssea näitus on kõigile huvi
listele lahti 21. veebruarini, kivifotode
väljapanek 1. märtsini.
Eesti loodusmuuseum /
Loodusajakiri

Tartu botaanikaaed näitab
kadunud taimi

N

ovembris pandi Tartu ülikooli botaanikaaias üles näitus
„Jäädavalt kadunud“ loodusest kadunud või kadumas taimedest.
Mõistagi saab kadunud taimi
tutvustada vaid piltide ja tekstide või herbaareksemplaride kaudu.
Näitusel on näiteid nii juba täielikult hävinud, looduses hävinud
kui ka kriitiliselt ohustatud taimede
kohta. Lugeda saab liikide tekkest ja
kadumisest ning inimese kahetsusväärselt suurest rollist liikide väljasuremisel. Enamasti on tutvustatavad välja
surnud või ohustatud liigid pärit paras- ja troopikavöötmest
ning drastilised muutused nende
arvukuses on toimunud umbes vii-

Foto: Toomas Jüriado

Foto: Toomas Jüriado

04.11 Keskkonnaministeerium ja riigikantselei korraldasid Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „Uued säästva
arengu eesmärgid – võti peitub
tarkades valikutes“.
04.11 TÜ loodusmuuseumi sarjas „Õhtu
loodusteadlasega“ uuriti lähemalt
metssea ja inimese suhteid.
04. ja 05.11 Keskkonnaameti loodusõhtu
Jõhvis (Sven Aluste „Säästev ehitus
savimaja õppematerjali näitel”) ja
õpilastöid tutvustanud seminar
„Salapärane Lahemaa“ Palmses.
05.–06.11 Tartu ülikoolis peeti planeerimiskonverents „Keskused maal ja linnas“.
07. ja 24.11 RMK Viimsi looduskeskuses
lõpetati laste fotovõistlus „Sügis
metsas 2015“ ja avati näitus ning
vestlusõhtul „Metsarahva mõtisklused“ rääkis Tiit Hunt 2016. aasta
loomast mägrast.
08.11 Isadepäev Tallinna loomaaias.
10.11 Eesti ornitoloogiaühingu loodusõhtul Tallinna loomaaias rääkis Aarne
Tuule röövlindude seirest.
11.11 Paide kultuurikeskuse ees toimus
KIKi tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti pidulik lõpuüritus.
12.11 Keskkonnaagentuuri seirefoorum oli
seekord pühendatud põhjaveele.
12.11 Tartus peeti konverents „Taastuvate
energiaallikate uurimine ja kasutamine XVII“.
12.11 Kiidjärve vesiveski paisu kalapääsu
pidulik avamine.
12.11 Loodusõhtul Vapramäe loodusmajas
rääkis Urmas Tartes aasta liblikast
hiidkaruslasest.
12.11 Keskkonnaamet korraldas Türil veekaitse teabepäeva põllumajandustootjatele.
12., 19. ja 26.11 Eesti loodusmuuseumi
Öökulli akadeemia aasta loomale
metsseale pühendatud loodusõhtud; esinejad vastavalt Aleksei
Turovski, Andrei Miljutin (vene keeles) ja Jüri Tõnisson.

Foto: Kati Raudsaar / Eesti loodusmuuseum

Kroonika

Vaade näitusest TÜ botaanikaaia auditooriumis
mase saja aasta jooksul.
Näitus on TÜ botaanikaaias lahti
13. detsembrini.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

TÜ botaanikaaed / Loodusajakiri

Kuvavõistluse võidutöö on pildistanud Martin Mark

Rein Maran on valitud aasta hiiesõbraks

J

uba kaheksa aastat on Maavalla
koda nimetanud oma pidulikul
aastalõpuüritusel, hiie väe tunnustamise sündmusel, aasta hiie
sõbra (või -sõbrad), kokku on
neid nüüd 12. Tänavu osutus valituks staažikas filmimees, tunnustatud pühapaigafilmide autor Rein
Maran.
Samal 28. novembril Tartus Eesti kirjandusmuuseumis
toimunud üritusel autasustati ka hiite kuvavõistluse
võitjaid.
Peaauhinna
võitis
Urvaste Tamme-Lauri

Hiite sõber Rein Maran
on vöötatud hiiesõbra
vööga

tammest tehtud ööfoto „Väga vana
ja veel vanem“ autor Martin Mark.
Noorte peaauhinna pälvis Saaremaa
Valjala koolis õppiv 14-aastane Brigitte Mihkelson ülesvõttega
„Võhksa Nõiakivi andamid“ ning hõimurahvaste pühapaiga auhinna sai
Udmurdimaal elav Olga Tsitsirko
kuvaga „Numto järv. Eluvesi“. Kõiki
auhinnatud fotosid näeb
www.maavald.ee/uudised-10228-2015/5051hiite-kuvavoistluse-voidukuvad-2015.
Veel jagati hulk
tänukirju neile, kes
on ühel või teisel
moel
aidanud
kaasa
looduslike
pühapaikade tutvustamisele ja kaitsele.
Maavalla koda /
Loodusajakiri

Foto: Toomas Jüriado

Vanemuise park on korda tehtud

T

Foto: Toomas Jüriado

artus Vanemuipargi kõnniteed ja ehise 45b asuva
tati kaks uut kõnniteepargi rekonstlõiku. Remonditi tiigi
rueerimisele pan di
tugimüürid ja vaatepunkt sellega, et linnaplatvormid ning paivalitsuse liikmed eesgaldati uued istepinotsas linnapea Urmas
gid ja prügikastid.
Klaasiga
istutasid Käsil on tiigiveere uuendus
Renoveeritud parki on
sinna puu.
tuleval kevadel kavas
Vanemuise parki hakati uuenda- paigaldada välilauatennise laud.
ma kevadel: siis puhastati tiik. Septembris-oktoobris asfalteeriti kõik
Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

17.11 Keskkonnaagentuur ning ühispakkujad osaühingud Eesti Veeprojekt ja
Urmas Nugini inseneribüroo sõlmisid lepingu, et alustada Sindi paisu
avamislahenduse projekteerimist.
17.–19.11 Tallinnas toimus Soome lahe
kolmepoolse koostöö ja võrgustiku
Baltic Earth teaduslik foorum.
17. ja 19.11 ning 01.12 Keskkonnaameti
veekaitse teabepäevad Jänedal,
Pärnus ja Tartus.
18.11 Geograafia ja geoinfosüsteemide
teabepäev „Geograafia paneb paika”
Tallinnas.
18.11 Koostöös Eesti kosmosekeskuse
tippteadlastega avati Tallinna teletornis pidulikult uus püsiekspositsioon
„Elus universum“.
19. ning 03. ja 24.11 Heategevusliku loodusteemalise mälumängusarja uue
hooaja avamäng Tartus ning teine ja
kolmas mäng Tallinnas.
20.11 Toomas Kukk esitles Tartus
„Herbaariumi käsiraamatut“.
22.–29.11 Üleeuroopalise jäätmetekke
vähendamise nädala üritused, sh
keskkonnaameti asjakohased viktoriinid 6.–7. klassi õpilastele kõigis
Eesti maakonnakeskustes.
Foto: Toomas Jüriado

Foto: Urmas Sellis

Kroonika

24. november Tartus: esimene
lumekirme ja madal Emajõgi
24.11 Tallinnas riigikogu konverentsisaalis
peeti seminar „Pariisi kliimakonverents
– kellele võimalus, kellele väljakutse?“.
25.11 KIKi ja keskkonnaameti seminaril
Tallinnas räägiti kalapääsude rajamisest.
25.11 Keskkonnaministeeriumis esitletud
uuringust selgus, et eestlased tarbivad keskmiselt 164 kilekotti aastas.
26.11 Eesti looduseuurijate seltsi avatud loeng Tartus: Reedik Mägi
„Ülegenoomsed inimgenoomi
uuringud“.
26.11 MTÜ Sicista arenduskeskuse õhtu
„Nahkhiired Tartus, Eestis ja mujal
maailmas“ (Matti Masing).
26.11 Tallinnas peeti rahvusvaheline
seminar biometaani kasutuse kohta
ühissõidukites.
27.11 KIKi energiasäästuteemalise koolikonkursi lõpuüritus Eesti loodusmuuseumis.
27.11 Eestimaa looduse fondi vooluveteteemalise talguaasta viimased
talgud Kärevere looduskaitsealal.
29.11 Kliimamarss Tallinnas.
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Foto: Eugen Kaur, Eesti Looduse fotovõistlus 2015

Mikroskoop

Uus naaber

„L

äksin päikesetõusu ajal
mere äärde kormorane pildistama. Märkasin
eemalt kividel askeldamas mitut
rebase moodi tegelast. Hiilides lähemale, sai selgeks, et rebastega tegu ei
ole. Olin hiljuti näinud šaakali topist,
kuid mõistus tõrkus seda võimalust
tunnistamast. Hiljem loomulikult selgus, et olidki šaakalid.
Rannikule tuldi muidugi lindude

pärast. Tänu mõõnale pääsesid paremini pilliroo vahel liikuma.
Kauaks ma märkamata ei jäänud.
Üks isend vahtis hoolega minu suunas
ja tajudes miskit kahtlast, hakkas kaarega paremalt küljelt lähenema. Samal
ajal jooksis teine šaakal kiiresti minust
vasakul pilliroosse, mis ulatus mulle
selja taha, nii et korraks isegi kahtlesin oma ohutuses. Loom, kes mind
paremalt oli „tiibanud“, sai ilmselt oma
kahtlusele kinnitust ja andis sellest
lühikese ulgumisega kaaslastele teada
(selle hetke leiab Youtube’ist otsinguga

„šaakal Pärnumaal“). Seepeale elavnes
kogu kari, kogunes eemaldudes pilliroosse, kust eemaldusid kiiresti heinamaale.“
Niiviisi on kirjeldanud oma foto
lugu autor Eugen Kaur. Kuuldavasti
on Eesti šaakalid saabunud siia täitsa omal jalal (loe lk 6). Seega ei saa
neid pidada võõrliigiks ja tuleb tunnistada meie loomastiku täieõiguslikeks uuteks liikmeteks. Paljudel pisiloomadel, aga ka rebastel, kährikutel
ja isegi lambapidajatel, tasub nüüd
silmad-kõrvad hoolega lahti hoida.

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.

Mida tehakse laagris „Kaheksa ühe hoobiga“?
Kumb on kõrgem, kas Eesti kõrgeim mänd või Eesti kõrgeim kuusk?
Kes sõitis mullu ööl vastu 10. septembrit Vahemerel jänest?
Kellega tuleks asendada ministeeriumiametnikud, et kuritegevus
väheneks?
5. Mis preparaate ei leidu Euroopa farmakopöas?
6. Miks pilkasid tartlased professor Boris
Sreznevskit?
7. Mille tassis Mats Kangur oma kodumetsast
loodusmuuseumi?
8. Milline Eesti kala oskab uriseda?
9. Keda hirmutab kerahein?
10. Mis on pildil?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ning saatke hiljemalt 1. jaanuariks aadressil mikroskoop@loodusajakiri.ee või
paberkirjaga meie toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises järgmisel aastal.
Samale aadressile on teretulnud auhinnapakkumised ning kaastööd.
Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
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Möödunud kuu vastused
1. Villu saatis tänavu laia ilma ühe
poja (lk 48).
2. Galileo oleks välja mõelnud elektroonilise tapatalgumängu (lk 28).
3. Kalevipoja hõberiistad olevat
peidetud Uduallikasse (lk 31).
4. Kemestees tekib keeles, kui süüa
ingverit (lk 42).
5. Karravong on leigarlaste sugukonda kuuluv lind (lk 13).
6. USA turult korjati uus haigusvaba kartulisort ära, sest see tekitas sööjatel mürgistuse (lk 10).
7. Õhtumaa besoaarid pärinesid
usutavasti vikunjalt või laamalt
(lk 21).
8. Prantsusmaa luksusrestoranis
pakuti 2007. aastal 150 euro eest
põldtsiitsitajat (lk 26).
9. Flynni efektiks nimetatakse asjaolu, et inimeste IQ on viimasel
ajal üha suurenenud (lk 17).
10. Polübroomitud difenüüleetrid ja
perfluoroühendid kahjustavad
hormoonsüsteemi (lk 60).
11. Pildil on hiidnokk-kägu (lk 13).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 1. jaanuariks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski
4, 51005 Tartu. Õigesti lahendanute vahel loosime välja ajakirja Horisont aastatellimuse. Eelmise ristsõna auhinna sai Selma
Palginõmm. Õige vastus oli „ ... privaatne peolaud, ... ronida puul pea alaspidi, ... lausa pähe astuda”. Kokku saime 37 õiget vastust.
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Ajalugu/sünnipäevad
75 aastat tagasi
Pesaainese liitmise menetlusilt tuleb
pisihiirt lugeda viltijaks. Ta surub ainese
tihedaks viltjaks massiks, kasutades ka siin
hambaid, nagu järeldan oma vaatlusainese
põhjal, kus villaines määrdunud siseosas
omas peenelt unduleeritud kiude. Viltimine
oma toimelt on jällegi palju primitiivsem,
isegi põimimisest oravhiirel, kõnelemata
lindude maksimaalsaavutisist sel alal kangurlindude sõlmitud pesade näol. Pisihiire
pesa oma kujult, kuuludes küll pealt kaetud
pesade hulka, on siiski primitiivne, sest
tal pole mingeid kõrvalruume, sissekäike,
rääkimata avade sulgemise seadeldistest,
mida esineb linnupesadel (näit. kukkurtihase liikidel). Kokkuvõttes tuleb küll nentida,
et pisihiire pesitsustegevus ei ulatu komplitseerituse klassilt kaugele. [Niina Lepiksaar:
Pisihiire, Mircomys minutus (Pall.), ehitustegevuse tasemest, 1940]

50 aastat tagasi
Enamasti võis rähni hommikul enne
väljalendu näha ümbrust uurimas. Nelja
minuti jooksul toimus see keskmiselt 2–3
korda, iga kord mõnikümmend sekundit.
D. Blume (1962) arvates püüab rähn niiviisi
veenduda ümbruse ohutuses. Mõnikord
uuris lind ümbrust ebatavaliselt kaua. Nii
vahtis ta 23. novembril enne väljumist 5
minutit ühtejärge liikumatult öösel tekkinud esimest lumikatet, 11. detsembril
12 minuti jooksul kolmel korral lähedal
käratsevaid varblasi ning 17. detsembril,
esimese madalama (–8°) temperatuuri ning
tugeva puhangulise kirdetuule puhul, 14
minuti jooksul neljal korral ebasõbralikku
ilma. Kuid ülejäänud päevadel, mil temperatuur langes koguni –23°-ni, väljus rähn
ööbimispaigast, olles enne pea vaid korraks
välja pistnud. [Aleksander Lint: Valgeselgkirjurähni ööpäevarütmist, 1965]

25 aastat tagasi
Nõmme koolis olid sel ajal üsna tugevad
bioloogiatraditsioonid. Mäletan, et esitasin
paar referaatigi evolutsioonist ja kadunud
saurustest. Katsetasin ka ilukirjanduse
alal kooli kirjandusvõistlustel: kirjutasin
lühijutu „Tundmatu sõduri haud“, mille üks
praegune akadeemik pihuks ja põrmuks
tegi, pidades seda nõukogude kirjandusse
täiesti sobimatuks pessimistlikuks soperdiseks. Kuid mina ei olnud ju süüdi, et äsja
lõppenud sõda oli jätnud hinge nii valusa
haava. Vennatapusõda ja kümnete tuhandete noorte eesti meeste surm ei läinud
meelest. Tuhanded eestlased, teiste seas
ka polaarjoone taga vangilaagris hukkunud tädipoeg Alfred, puhkasid nimetutes
kalmudes laiali mööda Euroopat ja Aasiat.
[Aare Mäemets: Elu- ja mõttekilde, 1990]
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Pakasega muutuvad sültjad lodjapuumarjad marjajäätiseks. Siidisaba neelab neid
päeva jooksul alla umbes enda kehakaalu jagu. Pärast sellist söömaaega näeb lind
küll välja nagu pontsakas kala troopikavetest, kuid väriseb vappekülmas, nagu
tahaks ta kohe-kohe lõhkeda. Kui siidisaba avab noka, tõuseb sealt ilmaruumi
auru ja jääkristallide tilinat

Jõulukuu sünnipäevi ja sünniaastapäevi
270 (snd 1745)
09.12 Balthasar von Campenhausen, baltisaksa riigi- ja metsandustegelane
(srn 1800)
140 (snd 1875)
03.12 Ludvig Puusepp, arstiteadlane, neurokirurgia rajajaid (srn 1942)
130 (snd 1885)
08.12 Evald Oldekop, hüdroloog ja meteoroloog (srn 1952)
26.12 Johannes Käis, pedagoog ja kooliuuendaja (srn 1950)
125 (snd 1890)
01.12 Andres Mathiesen, metsateadlane
(srn 1955)
08.12 Theodor Johann Pool, põllumajandusteadlane ja riigiametnik (srn 1942)
14.12 Julius Tarmisto, põllumajandus- ja
piimandustegelane (srn 1956)
30.12 August Kasvand, matemaatik-pedagoog (srn 1980)
115 (snd 1900)
04.12 Aliise Moora, etnograaf, rahvatoiduuurija (srn 1996)
14.12 Julius Tehver, loomaarstiteadlane
(srn 1990)
29.12 Aleksander Siimon, puuviljandusteadlane ja sordiaretaja (srn 1970)
110 (snd 1905)
01.12 Rudolf Kangur, metsateadlane
(srn 1984)
30.12 Roman Woldemar Wiidik, loomaarstiteadlane (srn 1984)
100 (snd 1915)
05.12 Helmut Neerut, agronoom ja botaanik (srn 1977)
05.12 Evald Pobul, geofüüsik (srn 1995)
22.12 Karl Veber, geoloog, pedagoog ja
tõlkija (srn 2008)
23.12 Alide Lumberg, zooloog (srn 2004)
95 (snd 1920)
15.12 Valve Jaagus, köögiviljandusteadlane
ja sordiaretaja (srn 1995)

90 (snd 1925)
06.12 Herbert Valdsaar, keemik
15.12 Zinaida Bichele, füüsik
15.12 Erika Jürgenson, geoloog,
litoloog (srn 1997)
20.12 Harry Mutvei, geoloog,
paleontoloog
85 (snd 1930)
08.12 Martin Lihu, põllumajandusteadlane
15.12 Maie Ilumäe, agronoom, haljastuse
projekteerija
21.12 Evald Pärtel, taimekasvatusteadlane
(srn 1994)
30.12 Henn Kilkson, keemik
31.12 Valdek Allik, põllumajandusteadlane
80 (snd 1935)
21.12 Virginia Arro, keemik
30.12 Maie Toom, botaanik ja pedagoog
75 (snd 1940)
01.12 Rein Raudsep, geoloog ja keskkonnaametnik
17.12 Leo-Henn Humal, füüsik
24.12 Toivo Univer, aiandusteadlane
26.12 Rein Avarmaa, füüsik (srn 1987)
30.12 Jüri Eenmaa, füüsik
31.12 Priit Jõgar, hüdrogeoloog (srn 1999)
70 (snd 1945)
03.12 Rein Sander, botaanik ja kirjanik
23.12 Toivo Leiger, matemaatik
60 (snd 1955)
10.12 Kiira Aaviksoo, geograaf (srn 2011)
19.12 Uno Hämarik, matemaatik
55 (snd 1960)
20.12 Mart Külvik, ökoloog ja looduskaitsetegelane
50 (snd 1965)
30.12 Kaja Kübar, looduskaitsja
45 (snd 1970)
19.12 Mati Kose, loodusfotograaf

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Registrid 2015

Aineregister
Ajakirja
number
1
2
3
4
5
6/7
8
9
10
11
12

Leheküljed
1–64
65–128
129–192
193–256
257–320
321–400
401–464
465–528
529–592
593–656
657–736

A
Aardla polder
324
Aasmäe, Hardo (1951–2014)
186
aasta kaart vt füüsiline kaart
„Aasta
keskkonnasõbralik
ettevõte“
67
„Aasta keskkonnategu“
67
aasta kodanik
663
aasta küla
523
aasta liblikas vt hiidkaruslane
aasta lind vt viud
aasta loom vt metssiga
aasta muld vt paepealne muld
aasta orhidee vt kärbesõis
Academia Europaea
661
adrupüüdjad
337
Aegviidu (matkapealinn) 524
Ahhaa teaduskeskus
60
Ahja jõgi
300, 305
Ahrens, Karl
645
ahvid
198
Ainsaar, Tõnu
231
ajuhaigused
557
aktseleratsioon
606
Alatskivi looduskeskus
662
allikad
622
Allikukivi koobastik
286
alpi-tumekoi
59
alveokokk-paeluss
14, 17
Amazonase vihmametsad 198
Anne kanal
532
annetuskaardid (ELF)
59
Annuk, Karl (1930–2015) 250
Antarktika
329
antropoloogia
606
Antverpen
4
apelsiniistandused
599
apteegimäärus (1695)
610
Arbavere välibaas
92
Arktika
261, 329, 470
Aru, Merje (Vereta Jahi võitja) 6
Arusoo, Helen
677
Assisi Franciscus
158
austerservik
44
automaks
3
avokaado
70, 663

B
bakterid
bioloogiaolümpiaad
biometaan
biosfäärikaitseala
von Bocki maja (Tartus)
botaanikaaiad

327
403
587
407
59
392

C
Chamisso, Adelbert von

372

D
Darwin
digimaailm
diiselkütused
DNA triipkood
droonid
Dundaga

226, 290
620
135
94
329
353

E
EECA (Emerging Europe and
Central Asia)
7
Eesti eurotegu
134
Eesti keskkonnaühenduste
koda (EKO)
68
Eesti lindude nimestik 125, 458
Eesti Loodus
498, 692
Eesti looduseuurijate selts
(LUS)
324
Eesti looduskaitse selts
(ELKS)
467
Eesti loodusmuuseum (ELM)
25, 181, 188, 251,
397, 588, 698, 728
Eesti maaülikool (EMÜ)
259, 532
Eesti orhideekaitse klubi
(EOKK)
69, 264
Eesti ornitoloogiaühing
(EOÜ) 125, 199, 253, 315, 325,
458, 460, 461, 596, 652, 653
Eesti roheline liikumine (ERL)
326
Eesti teadusagentuur (ETAG)
260, 659
Eesti teadusajakirjanike selts
660
eestikeelsed nimetused
(kalad)
5
Eestimaa looduse fond (ELF)
59, 132, 326, 651
elavhõbe
263
elektritarbimine (Rootsi) 71
elevant
598
Emajõe lodjaselts
61
Emajõgi
684
entomoloogia
181, 188
epidemioloogiline pööre 608
erosioon
568
ERR Novaator
125
Eschscholtz, Johann Friedrich
372
essee 116, 158, 222, 308, 358,
392, 426, 520, 557, 620, 724

Estbirding
524
Euroopa aasta puu
(Orissaare tamm)
235
euroopa nulg
642
Euroopa puu-pealinn
429
evolutsioon, inimese 426, 600,
606, 658
F
fotograafia
fotovõistlus

562
6, 315, 396, 652,
653, 692
Fääri saared
469
füüsiline kaart (looduskaart)
93
G
gallid
518
geko
117
geneetiline mitmekesisus 672
geograafiaolümpiaad
467
geoloogia
226, 572
Gimbutas, Mark
403
grööni vaal
134
Gröönimaa
71
H
haab
448
Haanja looduspark
174
haigused
557, 594, 600
hall lepp
554
hallhüljes
196, 248
halljänes
432
hallorav
244
Hanso, Heiki
235, 663
hapestumine (maailmameri)
472
harakkuljus
506
haridus- ja teadusministeerium (HTM)
131
harivesilik
176
harksabad
544
heinategu
337
Heinsalu, Atko
641
Heintalu, Aleksander
(1941–2015)
522
heitgaasid
408
herilaseviu 295, 324, 636, 703
hiidkalmaar
602
hiidkaruslane (2015. aasta liblikas)
58, 462, 677
hiireviu
136, 636, 703
hiite sõber
729
hirv (võrgukaameras)
60
Hispaania gripp
601
hispaania kärbes
613
Hommik, Kristiina
479
Horisont
530, 659
hundid (kaitse)
67
hundipiim
284
Hunt, Tiit
235
Härjassaare mägi
241
hülged
248
Hürsi veski
492
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I
Ida-Virumaa
123
ihtüoloogia
305
Iisaku looduskeskus 124, 219
ilmastik 18, 26, 40, 408, 429,
494, 678, 682
ilmavaatlusvõrk
678, 682
ilu
158
ilukilpkonn, punakõrv246
Ingerpuu, Sulev
403
ingver
632
„Inimese põlvnemine“ 226, 290
introduktsioon
642
invasiivsed liigid
110, 244
Island
198, 406
J
Jaagomäe, Õie
195
jaanuaritorm 2005
18
jahindus
261, 641
jahukaste
281
jalgrattad
470
jalgrattasõit
4
Jeesuse sõnum
194
jugapuu
335
juurepruunik
583
Jõepera, Jarek
651
jõgede õgvendamine
168
Jõhvi puurauk
90
jõhvikas
550
jõulukulinad
258
Jänes-Kapp, Kärt (1960–2015)
586
Järveoja, Mihkel
243
jäätmekäitlus
259, 458
Jüssi, Fred (intervjuu)
98
K
kaanid
491
kadakatäks
464
kaeluspapagoi
110
kahepaiksed
254, 326
kahlajad
144, 200
kakud
251
Kala, Ilja (1928–2014)
310
kalade nimetused
(eestikeelsed)
5
Kalamees-Pani, Külli
(intervjuu)
34
kalastamine
135, 168
kalaviu
488
Kaldjärv, Magnus
403
kaljukajakas
329
kaljukotkas
334
Kamenik, Jüri
429
kandseened
280
Kanti tammed Tartus
714
Kardin, Raimond
645
karikseen, harilik
47
karravong
605
kartograafia
310
Karula rahvuspark
624, 653
karvane hirv
235
Kasari jõgi
27
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Kasari suurvesi
212
kased (jämedamad)
648
Kaup, Enn (Antarktika raamatud)
120
kauripuud
104
Keemu rannaniit
205
Keila puursüdamike hoidla 89
kerahein
697
keskkonnaagentuur 68, 261,
324, 535, 659
keskkonnaamet 124, 195, 196,
197, 396, 403
keskkonnaharidus 218, 216,
396
keskkonnahoidlikud
ettevõtted
4
keskkonnainspektsioon 525
keskkonnainvesteeringute
keskus (KIK)
323, 327
keskkonnakirves (EKO)
68
„Keskkonnakäpp“
195, 403
keskkonnaministeerium 3, 4,
61, 67, 123, 124, 188, 195, 259,
323, 395, 460, 468, 531, 587,
599, 662
keskkonnareostus (Waldhof )
574
keskkonnateadlikkus
480
keskkonnategu (EKO)
68
kibuvits, kurdlehine
245
kihulased
258, 268
kiivitaja
203
Kikas, Jaak
659
kikkapuu
578
kikkapuu, Hamiltoni
540
kikkapuu, harilik
276, 536
kikkapuu, Maacki
542
kikkapuu, naastune 539, 541
kikkapuu, suuretiivaline 541
kikkapuu, väike
541
kilekotid
596
kimalased
207
Kinks, Riho (noor
looduskaitsja)
132
kitsemampel
148
kivisild
430
kliimakokkulepe
531
kliimamuutused 408, 470, 472
klorofüllita taimed
119
koaala
327
kobarsüsik
281
koduhiir
414
koha (Liivi lahes)
479
„Kohtumine maastikuga“
(Toomas Vindi maal)
621
kolesterool
70
Kolga kivisild
430
kollanutt, suits45
konnakotkas, suur124
konnakotkas, väike176
konnatalgud
326
Kont, Helle
195
Kopenhaagen
470
korallid
262
Korts, Tõnis
641
kotkaste uurimine Eestis
(ajalugu)
142
kottseen
280
krabiämblik
398
Krall, Heljo
155
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krohmseened
152, 523
Kruusamägi, Ivo
25
kukerpuu
232, 710
kukeseened
44
kukkurhiir
418
kukkurtihane
386
kuldhänilane
670
kuldking, kaunis
460
kultuuriministeerium
457
Kumari looduskaitsepreemia
195, 323
Kumari, Eerik
143
Kuramaa
332
Kurina, Olavi
285
Kuuse, Sulev
403
Kuusk, Carel
403
kõhrik, pruun
284
Kõpu poolsaar
504
Kõpu tuletorn
220
kõre
206
Kõrgõmäe Ivan(n)ikivi
177
käbikõrges, kuuse45
kährikseen
324
kärbes, hispaania
613
kärbesõis
69, 264
kärbsed
268
Kärdla meteoriidikraater 87
kärntõbi (rebastel) 13, 15, 17
Käärt, Ulvar
659
künnapuu
648
L
Laanisto, Lauri
Laasimer, Livia-Maria
Laelatu bioloogiajaam
laevandus
Lahemaa rahvuspark

228
155
595
5
188,
430, 690
361
256
656
416
403
150
378
614
382
294
195
455, 554
455
181

Laiakivi viirpuu
lapsuliblikad
laukhani, suurleethiir
Leetmaa, Rein
lehikuhallik
lehisvihad
lehtertapp, jalaplehviktiivalised
Leikola, Anto
Leito, Aivar
lepad
lepapoi
lepidopteroloogia
Liidja, Toomas
(1961–2015)
522
liiklus linnades
197, 199
liitviburseen
149
liivi keel (geoloogia)
349
Liivi laht
357
Liivi rand
352
liivi sinine lehm
341
liivi sõprade selts
357
liivlased
322, 330, 332, 338,
342, 346, 352, 357, 358, 364
lillefestival (Tallinn)
525
limanutt, sügis45
limaseened
283
limatünnik
45
Lindt, Aare
183
lindude kaitse
329
lindude ränne
703
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linnalehmad (Pärnu)
664
linnarebased
480, 592
linnujaht
263
linnukaitse
405, 598, 616
Linnuralli „Estonian Open“
524
linnuvaatlused 315, 325, 524,
628, 703
Lippmaa, Endel
520
Lippmaa, Teodor
520
Lissabon
197
liustikud
71
lodi Jõmmu
61
loigukiil, vööt389
loodusfotograafia
562
loodusharidus
34, 98, 162,
197, 216, 396, 397
looduskaitsekuu
395
loodusteaduslike kogude
varasalvest
94, 181, 445
loodusteaduste olümpiaad 660
loodusturism
626
loopealsed
80, 672
lootos
117
Lotman, Kaja
626
Luitemaa
370
Lumet, Enn (intervjuu)
498
lumikelluke
159
lutikad
452
Luuk, Ott
153, 185
läänemagun, kalifornia
374
M
maadeavastused
372
maailmameri
466, 471, 472
maaparandus (mõju veeelustikule)
168
Maavalla koda
729
Mahu rand
187
majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 587, 588
majandusmetsad
72
Malta (linnujaht)
263
mandariinpart
125
Mander, Ülo
661
Maran, Mare
429
Maran, Rein
729
markerid, DNA
674
Marnot, Tiit
181
marutõbi
15, 17
matkamine
457, 524
Matsalu filmifestival
532
Matsalu rahvuspark
626
Matsalu
212
Meidla, Tõnu
231
merelinnud
405
Merisaar, Maret
285
metaanileke
70
meteoroloogiaobservatoorium 150
678, 684
metsamajandus
72
metsamarjad
543, 550
metsastumine, soode
516
metskits
161
metssiga
468, 641, 677, 728
Middendorff, Alexander
Theodor von
507
Mikita, Valdur
323
„Mikroskoop“ (rubriik)
62,
126, 190, 254, 318, 398, 462,
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526, 590, 654, 730
Miller, Urve (1930–2015) 456
Monsanto
534
morfiidid
116
mudakonn
175, 662
mudilake (kala)
5
Muhu
114
muinastulede öö
629
muinsuskaitse
187, 457
muuseumiöö
397
Mõisja, Kiira
93
Mõntu park
645
mõõkvaal
597
mäger
677
Mägi, Reet
543
mägitsikaad
312
Männamaa puursüdamik 88
Männil, Peep
479
männileevike
180
„Märka mind!“, fotovõistlus
653
Mölder, Kaspar
260
mügri
419
N
naerukajakas
289
nafta
2, 402
nakkushaigused (metsloomadelt)
14, 17
Narva kosk
133
Nerman, Robert (1946–2015)
186
niidurüdi
200
niiskusmõõturid
445
Niklus, Mart-Olav
228, 290
Ninase pank
572
noore looduskaitsja auhind
3, 132
Norra
132
Novaator, teadusuudiste portaal
125
nulg, euroopa
642
Nõges, Tiina
131
O
Oandu
odaherilane Scolia hirta
ohustatud liigid
Ootsipalu hiiglaste org
Orissaare tamm
Oru park
Osmussaar

514
39
587
720
235
251
560

P
paakspuu
52
paakspuu, kalifornia
375
Paal, Taimi
543
Pae, Taavi
243
paeluss, alveokokk14, 17
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