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parima olematuse võistlusel – see
juba on midagi!
Oma juhi ja õpetaja, akadeemik
Endel Lippmaa biograafia tarbeks
teda intervjueerides küsisin kord,
miks ta teadust teeb. Ta vaatas mind
oma kelmikas-iroonilis-läbitungival
pilgul ja vastas: „Lõbu pärast, nii nagu
teiegi kirjutate!“
Me elame maailmas, mida nimetame universumiks. See asub nulli ja
lõpmatuse vahel. Kõige põnevamad
asjad juhtuvad eimiskis ehk vaakumis ja nii kaugel, kuhu me näha ei
saagi. Kui meie ei saa miskit näha, siis
on meil varuks üks imepärane asi –
matemaatika.
Matemaatikaid on lõputu hulk.
Me võime vaielda, kas meie universum on lõplik või lõputu, kuid matemaatikaga oleme tõestanud, et pole
vahet, kas vaatame universumit arvteljel nulli ja ühe või nulli ja lõpmatuse vahel.
Selleks et looduse teadustest ja
loodusest ja Eesti Loodusest lõbu
tunda, pole vaja teada kogu looduse ajalugu. Pole vaja teada valemeid.
Loodusteaduses ja looduse tajumises
on tähtis liikumine, mitte tulemus.
Eesti Loodus on kasvanud looks, mis
annab meile maailma mõistmiseks
kolm hädavajalikku asja korraga:
tausta, teravmeelsuse ja teadmise.
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Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
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Foto: Tiina Kaljundi
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len armastatud kodumaal
piisavalt kaua rännanud,
selle töid ja tegemisi uurinud ja vaaginud, nii et on kadumas piir, mis eristab mind kui inimest kodumaast. Nahk kaob vahelt,
kuid see veel ei tähenda, et mõistan
ümbritsevat paremini. Mõistan vaid
seda, et elu on vastuolulisem, kui
kunagi arvasin. Olen püüdnud Eesti
Looduse esseedes seda tunnet tabada ja jagada, ning kui see on korda
läinud, siis olen naha ja karvadega
õnnelik.
Perekonnas Homo on ainsa liigina ellu jäänud nüüdisinimene, Homo
sapiens sapiens, kui me esivanemad
umbes 50 000 (või 70 000) aasta eest
leiutasid keele, mis võimaldas hakata
vestma väljamõeldud lugusid. Lugude
vestjast sai Maa ja selle lähiümbruse
ülemaednik.
Inimene mitte ainult ei õppinud
pajatama müüte ja religioone, nagu
Chevrolet, Armani, Swedbank ja
raha, vaid ka eluviise, nagu sotsialism,
liberalism ja veganlus. Nende meemide jõud põhineb usaldusel – kui
usaldus variseb, väriseb ka jutuvestja
võim, mida 25 aasta eest ja kümmekonna aasta eest toimunud varingutena kogesime.
Selle mätta otsast vaadatuna on
ka Eesti Loodus pajatatud lugu. On
ajakirja trükitud numbrid, on toimetus, on autorid, on maja, kuid Eesti
Loodus kui loodud looduse objekt
on olematu: seda ei pane klaasi taha
ei Tartu ülikooli loodusmuuseumi,
Ahhaa keskuse ekspositsiooni ega
hüperkaubamaja letile.
Eesti Loodus on lugu, mille on
pajatanud meie eellased: pea- ja muidutoimetajad, autorid, nende kriitikud ja koguni vastustajad. On eriline
saada tunnustatud aasta parima pajatajana. Umbes sama tunne, kui võita
riigiraadio konkursil „Tõe ja õiguse“
armastatuima tegelaskuju tiitel. Võit
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Pariisi kliimakokkulepe on jõustunud
Foto: rene Suurkaev / keskkonnaministeerium

N

ovembrikuu neljas päev
on läinud ajalukku sellega,
et siis jõustus ülemaailmne Pariisi kliimakokkulepe. See on
esimene mitmepoolne siduv leping,
mille eesmärk on ohjeldada ohtlikke
kliimamuutusi.
Möödunud aasta detsembris sõlmitud ja nüüdseks jõustunud Pariisi
kokkuleppe järgi peavad riigid vähendama kasvuhoonegaaside heidet.
Kokkulepe tuleb riikidel ratifitseerida, 20. novembri seisuga oli seda teinud 111 riiki 197st, Eesti ratifitseeris
leppe 31. oktoobril.
Eesti pikaajaline siht on saavutada vähese süsinikuheitega majandus;
selleks tuleb majandus- ja energiasüsteem etapiviisi ümber kujundada
tõhusamaks, tootlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. See tähendab
muutusi energiatootmises, transpordis ning metsa- ja põllumajanduses,
aga ka inimeste igapäevaharjumustes.
Aastaks 2050 on Eestil plaanis vähendada kasvuhoonegaaside heidet ligi
80% võrreldes 1990. aasta tasemega.
Hinnangute järgi on see siht saavutatav. Kui need suunised suudetaks
ellu viia, väheneb kasvuhoonegaaside
heide aastaks 2050 enim energeetikas

Tallinna teletorn on Pariisi kokkuleppe jõustumise puhul rohelist värvi
ja tööstuses, seejärel transpordis: vastavalt 67% ja 52%.
Pariisi kokkulepe on esimene kliimamuutusi hõlmav mitmepoolne leping, mis käsitleb peaaegu kogu
maailma kasvuhoonegaaside heidet (sh Hiina, Venemaa, USA; hiljuti valitud president Donald Trump
on ähvardanud küll leppest loobuda). Kokkuleppe põhisiht on hoida
keskmise temperatuuri tõus võrreldes
tööstusrevolutsioonieelse ajaga pikemas perspektiivis tunduvalt alla 2 °C

ja seeläbi saada kontrolli alla ohtlikud kliimamuutused. Muu hulgas on
Pariisi kokkuleppega kindlaks määratud sihttasemed, milleni kasvuhoonegaaside hulka vähendada, ja aruandlussüsteem ning paindlikud moodused, mis võimaldavad võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada,
samuti asjaomane rahastus ja pikaajaline kava, kuidas kliimamuutustega
kohaneda.
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Kuues teadusajakirjanduse sõber on toivo Maimets

E

esti teadusajakirjanduse selts
valis järjekordseks teadusajakirjanduse sõbraks Tartu
ülikooli rakubioloogiaprofessori
Toivo Maimetsa. Žürii, kuhu kuulusid Helen Arusoo, Jaan-Juhan
Oidermaa, Priit Ennet ja Ulvar
Käärt, tõstis esile laureaadi alatist
valmisolekut ajakirjandusele kommentaare anda ja kaastööd teha,
samuti oskust kompleksset rakumaailma populaarteaduslikul moel
selgelt ja arusaadavalt kirjeldada.
Kunstnik Piret Kändleri tehtud
auhinnakuju Ökul anti laureaadi
esindajale kätte 23. novembril teaduskommunikatsiooni konverentsil

Professor Toivo Maimets
TÜ rektori valimistel
ülikooli aulas 31. mail
2012

ERMis, Maimets ise oli sel ajal kahjuks välismaal. Teadusajakirjanduse
selts on aga lubanud detsembris
korraldada professor Maimetsaga
teaduskohvikuõhtu.
Varem on Eesti teadusajakirjanike seltsilt Ökuli saanud seismoloog ja vulkanoloog
Heidi Soosalu (2011), füüsik Mart Noorma (2012),
merelainete uurija Tarmo
Soomere (2013), klimatoloog Ain Kallis (2014) ja
füüsik Jaak Kikas (2015).

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool / Wikimedia
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Tuletornisarjas on kätte jõudnud

Virtsu kord
Allikas: pood.post.ee

J

ärjekordne mark meremuuseumi
kunstniku Roman Matkiewiczi
välja mõeldud ja kujundatud tuletornisarjast ilmus 27. oktoobril.
Postimaksevahendil nimiväärtusega
65 senti on Virtsu tuletorn; seda on
trükitud 30 000 eksemplari. Nagu
tavapäraselt, on käibele tulnud ka
esmaümbrik ja maksimumkaart.
Omniva kodulehelt võib lugeda:
„1863. aastal algas Virtsu tuletorni planeerimine ja ehitamine ning
1866. aastal hakkas tööle [---] esimene Virtsu tuletorn. See oli punast
värvi rohelise kupliga malmtuletorn,
28 m kõrge, tule nähtavuskaugusega 11 miili, mis 1914. aastaks suurendati 16 miilini. 1917. aastal õhiti
Virtsu tuletorn taganevate Vene vägede poolt. See oli ainuke Eesti randade
malmtuletornidest, mis hävis I maailmasõjas. 1924. aastal ehitati [---] uus
raudbetoonist silindrikujuline, kõrgusega 19 m ja läbimõõduga 2,5 m torn.
[---] 1944. a hävitasid raudbetoonist

Eesti kõige uuem majakamark maksimumkaardil
tuletorni taganevad Saksa väed.
1951. aastal ehitati Virtsu täiesti uus tuletorn. See oli neljatahuline tüvipüramiidi kujuline kivikbetoo-

Loodusajakiri/Omniva

Allikas: www.nhm.ac.uk

Just see Tim Lamani foto puu otsa
ronivast noorest orangutanist meeldis
hindajaile kõige rohkem

Maailma aasta loodusfotograaf on

ameeriklane Tim Laman

V
4

nist 18 m kõrgune ehitis [---]. Selle
tipus näitas valgust atsetüleenilatern.
19 m kõrgusel merepinnast asuva tule
nähtavus oli 12 miili. Tänapäeval on
tuletornis kaasajastatud valgusseadmed ning firma Sabik latern NL-300.
2016. aastal saab Virtsu tuletorn
65-aastaseks. Esimese tuletorni ehitamisest saab 150 aastat.“
Tuletornisari on üks Eesti Posti kõige
pikema traditsiooniga sarju; vaid rahvariidemargid hakkasid ilmuma veel aasta
varem. Esimene, 1995. aastal margile
jõudnud majakas oli Pakri. Seega on
käes sarja kahekümne teine aasta.
2000. aastal ilmus kaks koos
trükimarki, 2005, 2006, 2010 ja 2014
kaks eraldi marki; nii on postimaksevahendile jõudnud praegu kokku 27
mereteenäitajat: peale Pakri järjekorras Vaindloo, Ruhnu, Kunda, Vilsandi,
Ristna ja Kõpu, Mohni, Laidunina, Keri,
Sorgu, Norrby liitsihi ja Tallinna liitsihi meremärk, Juminda, Mehikoorma,
Hara ja Suurupi liitsihi majakas, Vergi,
Käsmu ja Kiipsaare tuletorn, Hiiumaa
Sõru liitsihi majakad, Tahkuna ja nüüd
Virtsu tuletorn. Alates kümnendast,
Keri majaka margist, on käibele lastud
ka maksimumkaardid.

õrgupaigast
www.nhm.
ac.uk saab üle vaadata fotovõistluse „Wildlife
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Photographer of the Year“ tippsaagi:
võidupildid kategooriate ja vanuseklasside kaupa.

Nüüd
taastuvenergiafirma
DONG Energy toetatud võistlusele saatsid 95 riigi loodusfotograafid
kokku ligi 50 000 pilti. Võidu pälvinud foto on tehtud Borneo saarel
Gunung Palungi rahvuspargis, mis
on keskendunud põhiliselt orangutanide kaitsele. Fotol ronib noor
isasloom 30 meetri kõrgusele küpsete viigimarjade järele. Fotograaf
oli selle tabamuse pärast kolm
päeva roninud mööda köit üles ja
alla, et kaamerad kohale paigutada.
Päästikule vajutas fotograaf muidugi kaugjuhtimise teel.
www.nhm.ac.uk/Loodusajakiri
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Itaalia jahimehe
vorstimeistrid soovitd ja
a va
d

• Hakklihamasinad
• Vorstipritsid
• Vaakumpakendajad

• Mugav kasutada ja lihtne puhastada
• Suur töökindlus ja vastupidavus
• Auhinnatud disain
• 125 aastat tootmiskogemust
• Patenteeritud tehnilised lahendused

www.rodoaed.ee
rodoaed@gmail.com
tel 50 16 742
www.facebook.com/kasvuhooned
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Foto: Urmas Ojango
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Lodutarjak (Rigidoporus crocatus) on seeneliik, keda põhjamaades leiab enamasti
vaid kaitsealustest põlismetsadest, muudes metsades kohtab teda haruharva.
Seevastu Eestis võib lodutarjak (veel) kasvada ka majandusmetsades

Hoogne kuusikute raie ohustab

haruldasi puiduseeni

T

Ü looduskaitsebioloogide hiljutise uuringu järgi ilmnes,
et mida rohkem majandada metsi Põhjamaade eeskujul, seda
enam oleneb elustiku seisund kaitstavate põlismetsade pindalast ja kvaliteedist. Kõige ohustatumad on vana-

des kuusikutes elavad liigid.
Puitu lagundavatel seentel on metsaökosüsteemis tähtis roll: eelkõige
nende tegevuse tulemusena jõuab
puit taas mulla aineringesse. Ajakirja
Fungal Ecology artiklis võrdlevad TÜ
looduskaitsebioloogid puiduseen-

te levikut 112 Eesti metsaeraldises
(põlismetsades, küpsetes majandusmetsades ja raiesmikel). Selgus, et
erinevalt Põhjamaadest, kus majandusmetsad on juba ulatuslikult vaesunud, leidub Eestis enamikule liikidele elupaiku ka väljaspool põlismetsa. Seda võimaldavad mõned eelnenud aastakümnete metsamajandus
tavad. Kõigepealt raiejärgne looduslik
uuenemine: kujunevates segapuistutes elab palju põlismetsale omaseid
lehtpuuseeni. Teiseks tehakse meil
harvendusraiet vähem intensiivselt,
mistõttu leidub puistutes võrdlemisi
palju lamapuitu.
Uurimuse põhjal on kõige ohustatum elupaik jämedad kuuse lamatüved. Nendega seotud liigid on
Eestiski pigem haruldased ja kasvavad vaid põlismetsades. Uuringu ühe
koostaja, juhtteadur Asko Lõhmuse
sõnul tuleb kuusikute majandamist
juba praegu kavandada loodussäästlikumalt. Säilikpuuna tormihella
kuuske ju ei jäeta, kaitsealadel kaitstakse viljakaid kuusikuid aga liiga
väikesel pindalal ja majandusmetsas
soovitakse neid raiuda üha nooremas eas.
TÜ looduskaitsebioloogia töörühm
/ Loodusajakiri

D

resdeni idufirma Green
City Solutions kuulutati 27. oktoobril tänavuse
rahvusvahelise Green Alley auhinna
ehk Euroopa asutaja ringmajanduse
auhinna võitjaks.
Kuue Saksamaalt, Soomest,
Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist
lõppvõistlusele jõudnud finalisti seast
välja valitud lahendus #CityTree seob
samblainstallatsiooni IoT- (asjade
interneti) tehnoloogiaga: see puhastab õhku ja leevendab linnapalavust. Üksainus #CityTree suudab
seda, milleks muidu oleks vaja 275
puud: ta seob aastas 100 kilo süsihappegaasi. Green City Solutionsi

6
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seadmed on juba kasutusele võetud
peale Euroopa ka Aasias. Idufirma
sai auhinnaks kokku 30 000 eurot,
osalt sularahas, osalt teenuste kujul,
samuti on tal võimalus saada rahastustoetust.
Green Alley auhind on kord aastas ringmajanduse ettevõtjatele ja
idufirmadele antav auhind, mille on
asutanud ringmajanduse ja Euroopa
ettevõtjate kogukonna koostöövõrgustik. Tänavu anti see auhind välja
kolmandat korda; taotlusi oli saatnud kokku 200 kandidaati 52 riigist.
green-alley-award.com/
Loodusajakiri

Foto: FB / Green City Solutions

Dresdeni idufirma sai Euroopa
asutaja auhinna ringkasutuse vallas

Sellise väikse #CityTree siseruumiversiooni on Green City Solutions paigaldanud Berliini keskraudteejaama

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Üks Apollo meremadaliku kaitstavaid liike on mustvaeras (Melanitta nigra)

Apollo meremadalikust
saab looduskaitseala

K

e sk konnamini ste er ium
teatas 16. novembril, et
Hiiumaa lähedal asuva
Apollo meremadaliku piirkonda luuakse Euroopas väärtustatud mereelupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks looduskaitseala. Pärast kaitseala loomist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek
lisada kaitseala Natura võrgustikku
Apollo loodus- ja linnualana.
Kaitseala eesmärk on kaitsta
Apollo meremadalikku ja seal leiduvaid veealuseid liivamadalaid ja
karisid, mis on ohustatud eeskätt mere reostumise tõttu, peale
selle teevad neile kahju tuuleparkidega seotud ehitustegevus
ning liivamadalatele ka kaevandamine. Rändlindudest kaitstakse alal kahaneva arvukusega auli
(Clangula hyemalis), mustvaerast (Melanitta nigra), väikekajakat (Larus minutus) ja hahka
(Somateria mollissima). Kaitseala
on tähtis teistegi liikide kaitseks,
näiteks on tegemist olulise lesta
(Platichthys flesus) kudealaga.
Loodusmehe Tiit Leito sõnul on
madalikud ja karid meres nagu
oaasid kõrbes: elurikkad laigud
suhtelise vaesuse taustal.
Apollo kaitseala pindala on
5216,8 hektarit; see on mereala, kus

keskmine sügavus on 10−20 meetrit. Kogu kaitseala kuulub sihtkaitsevööndisse. Kaitse-eeskirja järgi
võivad inimesed seal viibida, sõita
ujuvvahendiga, korraldada rahvaüritusi ja püüda kala (sh majandustegevusena). Muu majandustegevus
on keelatud, samuti ei tohi kasutada loodusvarasid ega püstitada uusi
ehitisi, välja arvatud navigatsiooniks vajalikud rajatised ja nende
hooldus.
Kaitseala
asub
merealal
Hiiumaast 14 kilomeetrit kirdes
ja jääb Hiiu maakonna Hiiu valla
Lehtma küla ja Lääne maakonna
Noarootsi valla Einbi küla territooriumile.
Meenutame, et novembri alguses üllitas maailma looduse fond
(WWF) koos Eestimaa looduse
fondi (ELF) ja teiste partnerorganisatsioonidega analüüsi, kus kinnitati, et Läänemere riigid ei ole meie
merd kaitstes piisavalt pingutanud.
Muu hulgas on ELFi pressiteates
mainitud, et „juba ammu tehtud
kaitse-ettepanekute (Kõpu, Apollo,
Neugrund jt) menetlemine on veninud liiga pikalt“, nüüd siis on olukord pisut paranenud.
Keskkonnaministeerium/ELF/
Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Vältimaks kahjustusi,
kütiti tänavu 55 karu

K

arujahi hooajal 1. augustist
31. oktoobrini kütiti 55 pruunkaru ehk kuus isendit rohkem
kui möödunud aastal. Pruunkaru on
Euroopas kaitsealune liik, aga Eesti
on saanud tema küttimiseks eriloa,
et vähendada karu tekitatud kahjusid
loomapidajatele ja mesinikele.
„Eesti metsades elab ligikaudu 700
karu. Arvestades karude loendusandmeid ja äsjaseid küttimistulemusi, võib väita, et meie karupopulatsioon on jätkuvalt heas seisundis.
Kuna karude arvukuse tõusuga kasvab ka nende poolt tekitatud kahjustuste hulk, on populatsiooni ohjamine paratamatult vajalik,“ lausus keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.
Jahieeskirja järgi võib karule,
välja arvatud poegadega emakarule, pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist kuni 31. oktoobrini.
Kõige rohkem kütiti tänavu karusid
Lääne-Virumaal (11) ja Ida-Virumaal
(8), kõige vähem aga Lääne- ja
Viljandimaal, kummaski üks isend.
Karusid ei tohtinud küttida Hiiu-,
Saare-, Valga- ja Võrumaal. Kokku
kütiti tänavu 55 karu, lubatud limiit
oli 56 isendit. Kuigi igale maakonnale oli ette nähtud oma kindel limiit,
kütiti Tartu- ja Järvamaal üks karu
lubatust rohkem. Nende kahe rikkumisega seotud asjaolusid uurib keskkonnainspektsioon.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri
Foto: Leonis Rugitur / Wikimedia

Foto: Jason Thompson / Wikimedia

Sõnumid

Karujahil saavad käia vaid üksikute
Euroopa riikide kütid. Fotol rõõmustavad saagi üle Rumeenia jahimehed
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Sõnumid

Epp Libe kuval „Neitsite juuksed“ on jäädvustatud vetikaisse mähkunud ohvriallikas, mis kutsub süüvima pühapaikade
saladustesse

Hiite fotovõistluse

võitis kuva Vormsi Suurallikast

M

aavalla koda tegi novembri keskel teatavaks rahvusvahelise hiite fotovõistluse võitjad. Tänavu üheksandat korda
peetud võistluse 1300 euro suuruse
peaauhinna võitis harrastusfotograaf
Epp Libe tehtud pilt „Neitsite juuksed“ Vormsi Suurallikast.
Hõimurahvaste 300-eurose auhinna sai Udmurdimaa pühapaikade uurija Vladimir Kapitonovi kuva
„Püha hiis Keremet vös“. Võidupildil
on vana hiiemänd ja palvekoda kuala,
kus peetakse praegugi pühasid talitusi. Noorte 200-eurose peaauhinna
pälvis Saaremaa Valjala koolis õppiv
ja õpetaja Ester Vaiksaare juhendatud
14-aastane Eeva Helga Kupits Väkra
hiies tehtud pildiga „Kolm õde“.
Kokku anti välja kakskümmend

8
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auhinda, mille hulgas on ajaloolise
Võromaa, Virumaa, Mulgimaa, saarte,
muinsuskaitseameti jm eriauhinnad.
Peale rahaliste auhindade oli autasude
seas ka näiteks ratsaretk ja suitsusauna külastus, samuti Viru Folgi, roheliste rattaretke ja mitmesuguste kursuste
vabapääsmeid, raamatuid jpm.
Võidukuva autor Epp Libe, kes
õpib Eesti maaülikoolis loodus
turismi, käib sageli pühapaikades, ent
kuvavõistluse avastas ta juhuslikult
Salevere matkarajal, kus hakkas silma
kuulutus. Libe sõnul on võidufoto ka
talle eriline: „See taasloob need emotsioonid, mida kohapeal tundsin ja
toob judinad ihusse. Ma pole varem
midagi niisugust tundnud.“
Võistlusel osales üle 700 pildi
170 autorilt. Noorim osavõtja on

4- ja vanim 82-aastane. Fotodel on
jäädvustatud 31 riigi pühapaigad
Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Aust
raaliast ning Põhja- ja LõunaAmeerikast. Hõimurahvastest olid
esindatud saami, soome, ersa, handi,
ingeri, karjala, komi, mari, udmurdi, vepsa ja seto pühapaigad. Enamik
osavõtjaid oli siiski Eestist ning pilte
saadeti kõigist maakondadest.
Kuvasid hindasid loodusfotograaf
Arne Ader, ajakirjanik Helen Arusoo,
kunstnik Elo Liiv ja etnoloog Svetlana
Karm ERMist.
Võistluse paremikku tutvustati ja
võitjaid autasustati hiie väe tunnustamise sündmusel 3. detsembril ERMis.
Ülevaate saab veebilehelt www.maavald.ee.
Maavalla koda / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Sõnumid

VVV fotovõistlus sai 10-aastaseks

V

Nii Peep Looritsa kui ka täiskasvanute hulgas fotoga „Näljased väikesed“ esikoha
saanud Karl Adami auhinnakotis oli muu hulgas ajakirja Eesti Loodus tellimus
pooleks aastaks. Sama auhinna sai ka laste hulgas võitnud Eve-Liis Pikker
Foto: Toomas Jüriado

apramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse fotovõistluse „Märka mind!“ tulemused
tehti teatavaks 11. oktoobril Elva lähedal Waide motellis; see on kümnendat
korda peetud võistluse traditsioone.
Teine samaväärne tava on see, et võistlustöid hindavad nimekad loodusfotograafid Urmas Tartes ja Arne Ader,
kelle hooleks on alati ka paremaid
fotosid kommenteerida ja auhinnad
kätte anda. Meeste humoorikad, aga
samas rohkete õpetusivadega selgitused on alati omaette väärtus ja ikka on
neid jälginud saalitäis fotohuvilisi.
Seekord tuli hindajail oma valik
teha 149 fotograafi 649 foto seast.
Kuni 11-aastaste laste seas (50 osalejat, 134 fotot) jõudsid esikolmikusse Eve-Liis Pikker („Puuseen higistab“), Annika Rääbis („Varakevadine
viinamarjasaak“) ja Roosi Raudsepp
(„Mesilane“). 12–16-aastaste hulgas (29 osalejat, 125 fotot) jäi esimene preemia välja andmata, teise
ja kolmanda koha said vastavalt FeeMarlen Mägi („Kaklus toidu pärast“)
ja Natalija Golubenko („Surm elu
nimel“). Üle 16-aastastest valiti kolmeks parimaks (70 osalejat, 390 fotot)
Karl Adami („Näljased väikesed“),
Marko Vainu („Ebamaine“) ja Aimar
Säärits („Uus ja vana“).
Peaauhinna saajat oli hindajate sõnul seekord väga keeruline
valida, sest seda väärinuks ka Karl
Adami; lõpuks kaldus vaekauss siis-

Peaauhinna saanud Peep Loorits seinale projitseeritud võidufoto „Saarmas
udus“ ees
ki Peep Looritsa foto „Saarmas udus“
poole. Nagu ikka jagati hulk eripreemiaid. Auhinnakotis oli ka kolm Eesti
Looduse poole aasta tellimust; need
said Eve-Liis Pikker, Karl Adami ja

Peep Loorits.
Traditsioonilise internetihääletuse
esikohad said vanuseklasside kaupa
Klaudia Schenk, Kaisa Meus ja Kairit
Raud. Tavapärane oli ka see, et õhtul
osalenud said kingitusena kaasa parimatest fotodest trükitud postkaarte ja kalendreid-järjehoidjaid. Kõiki
auhinnafotosid saab vaadata võrgupaigast www.vvvs.ee.
Et seekordne võistlus oli järjekorras juba kümnes, tegid alalised korraldajad Gea Järvela ja Triinu Pertels
kokkuvõtteid kõigist hooaegadest.
Kokku on kaasa löönud 1580 pildistajat, kes on võistlusele saatnud 7431
fotot.
Loodusajakiri/www.vvvs.ee

www.loodusajakiri.ee
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Sõnumid

Loodetavasti suudab Rossi mere kaitseala tagada ka adeelia pingviini heaolu

Antarktikas on loodud

maailma suurim merekaitseala

P

ärast üle kümne aasta väldanud
pingelist teadlaste, üldsuse ja
poliitikute veenmistööd jõudis
veerandsaja riigi esindajaid koondav
Antarktika mereelustiku varude kaitse komisjon (CCAMLR, Commission
for the Conservation of Antarctic
Marine Living Resources) oktoobri lõpus kokkuleppele: 1,55 miljoni
ruutkilomeetri suurusest piirkonnast Rossi meres saab merekaitseala
(MPA, marine protected area). Teist
nii suurt merekaitseala maailmas ei
ole. Üle 70 protsendil sellest alast on
nüüd 35 aastaks keelatud töönduslik
kalapüük.
Esimest korda oli Rossi mere MPA
loomine komisjonis päevakorras
2012. aastal. See on kümme aastat
pärast seda, kui teadlased ja looduskaitsjad olid teinud asjaomase ettepaneku. 2012. aastal toetas ideed üle
poole komisjoni liikmesriike, aasta
hiljem oli selle vastu ainult kolm riiki
ja 2014. aastal jäid otsust blokeerima
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üksnes Hiina ja Venemaa. Hiinlased
suudeti nõusse saada mullu, kui Rossi
merest läänes asutati krillipüügipiirkond. Venemaa keeldus endiselt, muu
hulgas ilmselt seetõttu, et MPA asutamise ettepaneku oli teinud USA (koos
Uus-Meremaaga).
Ajendiks, miks Venemaa nõustus
just nüüd, kui Venemaa ja USA suhted on eriti halvad, peetakse venelaste soovi näidata ennast eestvedajana: Venemaa on tänavu komisjoni
eesistuja, 2017. aasta on seal kuulutatud ökoloogia-aastaks ja pealegi
valmistutakse tähistama 200 aasta
möödumist Antarktika kontinendi
avastamisest vene (pigem küll baltisaksa) teadlaste poolt. Aga küllap on mõju avaldanud ka üldsuse
surve.
Nii õnnestus veel kord näidata,
et Antarktika on piirkond, mille
kaitses suudab maailm kokku leppida. Sõlmiti ju Antarktika leping,
mis lubab kõigil riikidel lõunanaba-

mandrit üksnes rahumeelel kasutada ja teaduslikult uurida, külma
sõja haripunktis, 1959. aastal.
Rossi MPA on merileopardi (Hydrurga leptonyx), mõõkdelfiini (Orcinus orca), ligi saja
kalaliigi ja umbes tuhande selgrootu tähtis elupaik. Eriti oluline on piirkond aga lindudele:
neis vetes tegutseb 155 000 keiserpingviini (Aptenodytes forsteri)
ja üle 2,5 miljoni adeelia pingviini (Pygoscelis adeliae), mõlemad
kuuluvad IUCN punase raamatu
ohulähedaste liikide kategooriasse. Üleilmse tähtsusega on see ala
ka pikki rändeid tegevale antarktika ännile (Catharacta maccormicki) ja hõbe-tormilinnule (Fulmarus
glacialoides), seal toitub mitut liiki
albatrosse ja tormilinde.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

news.nationalgeographic.com /
BirdLife International /
Loodusajakiri

EL küsib

Millega paistab silma tuleva aasta orhidee?
Fotod: Arto-randel Servet

Arto-Randel servet
Eesti orhideekaitse
klubi liige

E

esti orhideekaitse klubi valis aasta orhideed juba
kaheksandat korda: 2017. aastal kannab seda austavat nimetust harilik
muguljuur (Herminium monorchis) –
liik, mis on ohustatud kogu Euroopas.
Hariliku muguljuure kasvukohad
on niisked või parasniisked madala
taimestikuga rannaniidud ja hõredad
kadastikud. Teda võib leida ka sooniitudelt ja madalsoo mätastelt, kuid
ikka ja alati sealt, kus muld on lubjarikas ning palju valgust.
Esmapilgul ei osatagi seda pisikest
kasvu rohekaskollaste õitega taime
orhideeks pidada ja vilunud silmapaarilgi on üsna raske üksikut taime
kasvukoha rohurindest üles leida.

Sageli kasvavad muguljuured mitmekaupa koos, kuid üle 40 varrest koosnev kogumik on haruldane.
Taimede kõrgus on enamasti
10–20 cm; üle 30 cm ulatuvaid isendeid tuleb pidada juba hiiglasteks.
Varre alusele kinnitub kaks (vahel ka
kolm või enam) vastakut lehte, mis on

kollakasrohelist tooni, pealt veidi läikivad, kujult süstjad ja kergelt renjad.
Õitseaeg kestab muguljuurel tavaliselt juuni keskpaigast juuli keskpaigani. Väikesed õied on koondunud saledasse õisikusse ja lõhnavad magusalt
mee järele. Mee lõhn on andnud sellele liigile nime nii mõneski keeles.
Eestis asustab muguljuur tihedamalt läänesaari ja mandri läänerannikut, mujal on ta meil haruldane.
Kõik Eestis kasvavad orhideeliigid
kuuluvad 1983. aastast looduskaitse
alla. Harilik muguljuur kuulub kaitsealuste liikide teise kategooriasse. Eesti
ohustatud liikide punasest nimestikust leiame muguljuure kategooriast
„ohulähedane“.
Aasta orhidee valimise eesmärk on
nimetatud liiki laiemalt tutvustada,
tema elu lähemalt uurida, saada täpsem pilt liigi levikust Eestis ja pöörata tähelepanu leiukohtade kaitsele.

Foto: Inga Ilves

Allan selin
Eesti lepidopteroloogide seltsi liige

Foto: erakogu

Kellest saab tuleva aasta liblikas?

E

esti lepidopteroloogide selts valis aasta liblika juba neljandat korda, 2017. aasta
liblikaks sai ülekaaluka häälteenamusega sini-paelöölane (Catocala
fraxini).
Sini-paelöölane on Eestis tavaline
ööliblikas, kuid ta pole siiski üldtuntud. Liblikas tuleb meelsasti valguse
peale, nõnda võibki temaga augustis-septembris kohtuda. Öölaste
(Noctuidae) sugukonna liblikatest
on sini-paelöölane Eestis suurim:
tema tiibade siruulatus võib olla kuni
9,5 cm. Istudes katab liblikas hallivalgesäbruliste eestiibadega oma ilusad mustad tagatiivad, millel on sinine vööt ja kitsas valge serv. Kui sinipaelöölast pisut häirida, paljastab
ta siiski oma peaaegu meie riigilipu
värvides tagatiivad. Seega, kui peaks
kunagi valitama Eesti rahvusliblikat,

oleks ta hea kandidaat.
Perekonnas paelöölane (Catocala)
on Eestis koos sini-paelöölasega seitse püsivalt elavat liiki ja eksikülalistena võib haruharva kohata veel paari
liiki.
Teistel liikidel paelöölase perekonnast on tagatiivad värvunud punaseks, aga kollasel paelöölasel C. fumi-

nea kollaseks. Kogu perekonda saab
kergesti eristada teistest Eestis elavatest liblikatest.
Ka järgmisel aastal on oodatud
loodusesõprade vaatlusandmed ja
tähelepanekud, mis aitavad täiendada meie teadmisi kodumaa loodusest
andmebaasis loodus.keskkonnainfo.
ee/lva.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rail Baltic

Millist raudteed

vajab Eesti?
Arvo Järvet

J

uba pikemat aega on Euroopas
peetud strateegiliselt tähtsaks
arendada ühtset transpordisüsteemi The Trans-European Transport
Networks (TEN-T). Selle üks lüli oleks
ka Eestiga seotud Rail Baltic (RB).
Ehkki teema kohta on väga palju üldsusele kättesaadavat materjali, jääb selles teaberohkuses siiski midagi puudu.
Materjali analüüsides ilmnevad plaanis rajada 21. sajandi Eesti suurraudtee
nii mõnedki kitsaskohad.
Mida konkreetsema kuju on projekt omandanud, seda vastuolulisemaks on muutunud esialgsed järeldused ja otsused. Segadust tekitab
ka see, et praegu lõpetatakse projekti Rail Baltic I, mis hõlmab raudtee rekonstrueerimist Leedu-Poola
piirilt Tallinnani. Uue 1435 mm,
nn Euroopa rööpmelaiusega raudtee rajamine on vaadeldav projektina
Rail Baltic II, kuid seda on nimetatud lihtsalt Rail Balticuks.
Esialgu tähendas RB Eestile terviklikku raudteevõrgu ajakohastamist,
mille tulemusena pidi suurenema
kauba-, kuid veelgi enam reisirongide
sõidukiirus. Nüüd käsitletakse RBna
aga üksnes uut raudteed Tallinnast
Pärnu kaudu Riia poole.
12
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Kuidas oleme jõudnud praeguse
olukorrani? Rail Balticu idee esitati
esimest korda 1994. aastal Läänemere
maade ühises poliitilises dokumendis „Visioon ja strateegiad Läänemere
ümber 2010“, mille keskmes oli riikidevahelise infrastruktuuri arendamine. Juba siis määrati kiirraudtee
trass Eestis kulgema Tallinnast Pärnu
kaudu Riia suunas. Nii on seda kajastatud ka hilisemates planeeringutes,
kuigi väga lakooniliselt.
„Eesti 2010+“ oli esimene üleriigiline planeering, milles korrati RB trassi kulgemist Pärnu kaudu.
Planeering ja selle tegevuskava kinnitati vabariigi valitsuse korraldusega
2000. aastal.
Praeguse tegevuse alus oli Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu 29. aprilli
2004. a otsus 884/32004EÜ, millega anti suunised arendada Euroopa
transpordivõrku. Otsus oli langetatud
kaks päeva enne seda, kui Eestist sai
EL liikmesriik.
Selle otsuse järgi hõlmab transpordi infrastruktuur maanteed, raudteed
ja siseveeteed, mereteed, sadamad,
lennujaamad ning muud transpordiliikidevahelised ühenduskohad, mis
kõik kokku toimivad võrgustiku põhimõttel.
Raudteevõrk hõlmab kiir- ja tava-

raudteeliine; kiirraudteed on spetsiaalselt ehitatud kiirliinid, kus üldjuhul on kiirus vähemalt 250 km/h.
Otsuse I lisas on toodud kiirliinide
nimekiri, III lisas aga EL seisukohalt
esmatähtsad projektid, muu hulgas
on seal nr 27 all kirjas Rail Baltic,
mille sõlmpunktid on Varssavi–
Kaunas–Riia–Tallinn–Helsingi.
Esimese tasuvusuuringu RB teostatavuse kohta koostas 2007. aasta
algul Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi tellimusel
Taani uuringu- ja konsultatsioonifirma COWI AS. Uuringu põhjal oli
eelistatud variant renoveerida senine,
Tallinnast Tapa, Tartu ja Valga kaudu
kulgev trass, suurendades reisirongide kiirust esialgu kuni 120 km/h, hiljem kuni 160 km/h: see tagaks parimad majandusnäitajad, oleks loodust
ja elukeskkonda säästvam ning ka
positiivne mõju reisiliiklusele oleks
suurim.
Projekt kinnitati TEN-T prioriteetprojektiks ja ELi toetuse abil alustati ehitust. Viimane lõik Riia–Tallinn
pidanuks käiku minema 2016. aastal. See on Rail Baltic I. Päris valmis sellega ei jõutud ja esialgu kavandatud kiirust kuni 160 km/h ei saavutata niipea, sest lähiajal raudteed

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

ei rekonstrueerita. Esimeses uuringus võrreldi ka Pärnu kaudu kulgevat
otsetrassi, kuid selle tasuvus polnud
sugugi nii hea kui Tartu kaudu kulgeval teel.
Rail Balticu AECOMi tasuvusuuringu tellisid Balti riigid ühiselt Briti
konsultatsioonifirmalt. Algataja ja
igati aktiivseim selles asjaajamises
oli Eesti. AECOMi uuringu eesmärk
oli saada usaldusväärne alus otsusele ehitada uus, 1435 mm rööpalaiusega raudtee, mis Eestis kulgeb Pärnu
kaudu (vt ka et.wikipedia.org/wiki/
Rail_Baltic - cite_note-9).
Uuringu eestikeelne kommenteeritud kokkuvõte on koostatud
2011. a mais. Sama aasta septembris
tegi Eesti valitsus esimesena PõhjaEuroopa riikidest strateegilise otsuse rajada uus kiirraudtee, fikseerides,
et umbes 240 km/h kiiruse saavutav
raudteeliin algab Tallinnast ja kulgeb
Pärnu kaudu Riiga.
Valitsuse otsus oli tehtud kiirustades, sest isegi üleriigiline planeering, mis peab sedavõrd tähtsat rajatist nagu RB käsitlema, polnud veel
lõpetatud. Hiljem on RB trassivaliku põhjendamisel korduvalt viidatud üleriigilisele planeeringule „Eesti
2030+“, mis kehtestati vabariigi valitsuse korraldusega 30. augustil 2012,
s.t ligi aasta hiljem valitsuse „ajaloolisest otsusest“.
Üleriigilises planeeringus on RB
kohta öeldud: „Lähiajal tuleb maakondade teemaplaneeringute abil valida
moodsa ja kiire põhja-lõunasuunalise raudteetrassi (Rail Baltic) asukoht.
Tallinnast piirkiirusel 240 km/h võimalikult otse lõunasse kulgev rong
viiks inimesed kiiresti ja mugavalt Riiga
(u kaks tundi), Kaunasesse, Varssavisse
ning sealt edasi Kesk- ja LõunaEuroopasse. See loob mitte ainult Eesti
elanikele, vaid ka kümnetele miljonitele
eurooplastele võimaluse tulla Eestisse
ja minna siit edasi Põhjamaadesse ja
Venemaale. Rail Baltic on väga oluline ka kaubaveo seisukohalt. Aktiivne
kaubavedu on selle raudtee pikaajalise
tasuvuse eelduseks.“
Kusagilt ei selgu, miks olid planeeringu koostajad järeldanud, et RB

trass peaks kulgema Tallinnast võimalikult otse lõunasse. Üleriigilise
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne
ei ütle midagi asjalikku RB kohta.
Riiklikus planeeringus ei olegi RB
koridori käsitletud, saati siis kindlaks määratud. Seda poleks saanud
teha, hindamata keskkonnamõju.
Tagajärg: üleriigilises planeeringus
tähistab RB trassi asukohta ainult
enam-vähem sirge joon Tallinnast
lõuna suunas.

da; samuti on heaks kiitmata keskkonnamõjude hindamise aruanne.
Eeldatavasti saavad need toimingud
peagi tehtud ja seejärel on trassivaliku
vastastel võimalik vaidlustada planeeringute kehtestamise otsuseid, mida
teevad maavanemad.
Hakkab silma, et enamjaolt on riigiasutused planeeringud kooskõlastanud märkusteta. Kohalikest omavalitsustest on trassivariantide valiku
vastu olnud ennekõike Kohila vallavalitsus, kuid nende vastuväiteid pole
õigupoolest arvesse võetud. Ehk on
AECOMi uuringuga pandi RB trass vallavalitsuste vastuseis mõnel puhul
põhimõtteliselt paika. Kuna seda liialt leebelt kirja pandud: puudub
tehti taas kiirustades ja pealiskaud- vajalik selgus ja otsekohesus. See on
selt, jäid olulised, eelkõige sotsiaalsed andnud planeeringu koostajatele ja
probleemid käsitlemata. AECOMi tellijatele võimaluse pidada planeeuuringu järeldus oli vastupidine eel- ringut kooskõlastatuks, tõlgendades
misele, COWI uurimusele.
planeerimisseadust või ehitusseadustikku omatahtsi. Niisugune tegevus ei ole kooskõlas
Mida konkreetsema kuju on projekt
hea haldustavaga,
omandanud, seda vastuolulisemaks
pigem on see täion muutunud esialgsed järeldused ja
tevvõimu teerulliotsused.
poliitika.
Ootamata ära
maakonnaplaneeÜks põhjusi oli asjaolu, et eelmi- ringute kehtestamist, on hakatud
se uuringu parim lahendus – suu- eelprojekti koostama. Tegelikult ei
rendada senisel raudteel kiirust, seni- tohiks asjad nõnda käia, aga kõike
se 120 km/h asemel 160 km/h – oli põhjendatakse märksõnaga „kiire“.
võrdlusest välja jäetud. Eesti riigiasu- Rahastamistaotlus eeldab, et dokutused, kes olid tellija rollis, polnud kas mendid peavad etteantud kuupäevajalikul tasemel või puudus neil sisu- vaks korras olema. Üldsus saab sõna
line huvi.
sekka öelda ka eelprojekti staadiumis,
Tegelikult oleks pidanud AECOMi kuid üksnes tehnilistes üksikasjades,
uuringuga koos algatama ka keskkon- mitte trassi asukoha küsimuses.
namõjude hindamise, sest tegu on RB
ettevalmistuse väga tähtsa etapiga. Rail Balticu vajadust on Eestis põhAsja ei parandatud ka üleriigilise pla- jendatud erinevalt, ent need põhneeringu koostamise ajal, kuigi seda jendused pole usutavad või jäävad
saanuks teha.
ebaselgeks. Üks Rail Balticu planeeriRaudtee kui joonehitise trassi kori- mise võtmeparameetreid on saavutadori asukoht määratakse maakonna- da reisirongide tippkiirus 240 km/h.
planeeringuga. 2012. aasta aprillis Aga pelgalt selle järgi ei liigitu RB veel
algatati valitsuse korraldusega maa- kiirraudteeliiniks (250–400 km/h),
konnaplaneeringud, et määrata kind- vaid tavaraudteeks, kus tavapäralaks RB trassivariandid Pärnu, Rapla selt on kiirus kuni 200 km/h. Ehk
ja Harju maakonnas. Seejärel algata- on õigem nimetada Rail Balticut kiisid maavanemad keskkonnamõjude reks tavaraudteeks, nagu on seda tehhindamise.
tud üleriigilises planeeringus „Eesti
Praegu lõpetatakse planeeringuid, 2030+“, kuigi suupäraselt võime seda
kuid neid pole veel jõutud kehtesta- ikkagi nimetada kiirraudteeks.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rail Baltic
Vaatleme põhjendusi lähemalt.

laevateed, kuid üksnes suviti, mitte
aasta ringi. Ent Venemaal on endal
Murmanski ja Arhangelski sadam, mis
sobivad hästi; pikema meretee korral
tulevad kõne alla Soome lahe idaosa
sadamad. Miks peaks laevad tühjaks
lossima Koola poolsaarel, kui laevavedu on odavam rongiveost? Isegi kui
seda tehtaks, on Venemaal otsem ja
lihtsam suunata Murmanskist tulevad kaubarongid Kesk-Euroopasse
Peterburi lähedal paikneva Gatšina
raudteesõlme kaudu ja sealt edasi
edela suunas juba üle 150 aasta käigus
olnud Varssavi liini pidi.
Leedu otsene huvi transiitvedude
vallas tulenebki sellest, et Peterburi–
Varssavi raudtee läbib Vilniust ja loodetakse midagi näpata ümberlaadimiseks või suunata kaubavagunid sadakond kilomeetrit eemal Kaunasesse;
seal on hakanud tööle suur logistikakeskus. Seetõttu oli Leedu aktiivsus,
et RBle lisataks Vilniuse−Kaunase
lõik, igati mõistuspärane. Leedukad
on ära kasutanud oma suuremate linnade head geograafilist asendit raudteetranspordi mõttes.

Esiteks, kümmekond aastat tagasi
ahvatleti avalikkust sellega, et rajatakse kiirraudtee Berliini välja.
Lähete Tallinnas rongi peale ja olete
kaheksa-üheksa tunni pärast Berliini
Ostbahnhofis või Kurfürstendammis!
Sellest unistusest pole midagi järele
jäänud. Nüüdseks on selge, et Poolaga
ei laabu asjad nii, nagu algul loodeti, ja sama kiiret reisirongiliiklust
Leedu-Poola piirist edasi Varssavi
suunas ei tule.
Teiseks, aeg-ajalt on olnud juttu Hiina
kaupade veost Eesti kaudu Kesk- ja
Ida-Euroopa riikidesse, ka Venemaale,
kuigi RB ei ole kuidagi seotud rongiliiklusega, mille siht on Venemaa.
Pidades silmas Hiinaga seotud
kaubavedu, on Venemaa, Läti, Leedu,
Poola ja Saksamaa sadamad hoopis soodsamas asukohas kui Tallinn:
mitte üksnes asupaiga, vaid ka talviste navigatsiooniolude poolest. RBga
samas EL transpordivõrguprojektide
rühmas on praegu käsil Gdanskist
Kesk-Euroopasse kulgeva raudtee
rekonstrueerimine. Sedakaudu on
Hiina kaupu märksa soodsam vedada
kui Tallinna kaudu.
Poola ei ole RBst kuigivõrd huvitatud, sest poolakate jaoks on esmatähtis ajakohastada Gdansk–Varssavi–
Brno/Bratislava–Viini raudtee ja
arendada idatransiiti. Eespool märgitud ELi otsuse alusel on ette nähtud
rajada kiirmaantee Gdanskist Viini,
mis veelgi suurendab Gdanski transpordisõlme tähtsust. Viin on KeskEuroopaga seotud olulisemate transpordikoridoride sõlmpunkt.
Miks peaksid Hiinast ja mujalt
Aasiast tulevad kaubalaevad sõitma
Läänemere lõuna- ja läänerannikult
kaugemale Soome lahe sadamatesse,
et sealt vedada rongiga kaupa enamvähem samas suunas tuhatkond kilomeetrit tagasi? Kuigivõrd ei tule Hiina
transiitkaubad meieni ka Venemaa
kaudu, sest Venemaal on Soome lahe
idaosa rannikul piisavalt sadamaid;
neist meile lähim ja kõige uuem asub
Ust-Lugas, mis jääb Eesti idapiirist
umbkaudu 50 km kaugusele.
14
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Rail Balticu kavandatud trass Tallinnast
Pärnu kaudu Riia suunas läbib tugevama värviga märgitud valdu
Kolmas põhjendus: kliima soojenemise tõttu võetakse kasutusele PõhjaJäämere laevatee ja Aasia (Hiina)
kaubavoog hakkab kulgema Koola
poolsaare sadamatest (Murmansk,
Kirkenes) Soome ja Balti riikide
kaudu lõuna poole. RB oleks Euroopa
põhjapoolmikku läbiva tänapäevase
„siiditee“ lõik.
Vahest aastakümnete pärast võib
kliima soojenemise tõttu tõepoolest
aktiivselt kasutada Põhja-Jäämere

Neljandaks, RB on vajalik Helsingi−
Tallinna transporditunneli jaoks.
Seni ei ole keegi seda projekti suutnud tõsiselt võetavalt hinnata. Seda,
kas kõnesolev tunnel saab asendada
majanduslikult otstarbekat kaubavedu Soomest laevadega Kesk- ja LääneEuroopasse, ühtlasi Eesti ja Soome
suhtlust, pole praegu võimalik põhjendada. Seega jääme ootama tunneli
majandusliku tasuvuse uuringuid.
Viiendaks: väävlidirektiiv. 1. jaanuaril 2015 jõustus rahvusvahelise mereorganisatsiooni väävlidirektiiv, mis
pidi tooma kaasa muudatusi Põhja- ja
Läänemere laevaliikluses. Direktiivi
järgi tuleb laevamootorite heitgaasides vähendada väävlisisaldust kümme
korda: varasemalt 1,0 protsendilt 0,1
protsendini. Kuna laevandusettevõtted pidid hakkama kasutama senisest
kallimat väiksema väävlisisaldusega
mootorikütust, prognoositi meretranspordi hinnatõusu olenevalt sihtkohast vahemikus 3–10% (pakuti ka
25–30%), mis pidanuks vähendama

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kaubaveo osatähtsust meritsi võrreldes maismaatranspordiga.
Tegelikult ei vähenenud Lääne
merel ei kauba- ega reisijatevedu, sest
nafta hind on märksa madalam kui
paar aastat tagasi. Veelgi tähtsam:
turuosalised on kahekesi katnud hinnatõusu, nii et osa jääb kauba omaniku ehk veose kliendi ja osa vedaja
kanda. Nafta hinna dünaamika viimastel aastatel ja prognoos lähitulevikuks igatahes soosib niisugust tasakaalukat leevendusvõtet.
Kuuendaks: RB aitab parandada
kohalikku rongiliiklust. Esmalt deklareeriti, et RB pole olemuselt kohaliku tähtsusega projekt, mis peab
lahendama kohalike keskuste transpordiprobleeme, vaid on oluline kogu
Euroopa kontekstis.
Samuti rõhutati, et senise rööpmelaiusega raudtee ei kao Pärnust,
Viljandist ega Tartust kuhugi.
Tallinnast Pärnusse tähendaks see
siis põhimõtteliselt kahte rööbiti kulgevat raudteed, mis ei ole majan-

duslikult kindlasti mõistlik, vähemalt
Lellest edasi Pärnu poole. Viimastel
nädalatel on räägitud, et kohaliku
rongiliikluse jaoks vajalik taristu ehitatakse välja hiljem. Millal hiljem ja
kuidas siis on seda võimalik korraldada, kui palju see maksab ja kes kannab lisakulud jne?
RB vajadust põhjendatakse peaasjalikult transiitkaupade veoga, aga
raudtee parameetrid (suurim kiirus ja
sellest tulenevad tehnilised nõuded,
sh ohutusele) on valitud hoopis kiirema ja kallima kaugreisijateveo põhjal.
Samal ajal on teada, et reisijatevedu ei
saa olla rentaabel ja seda tuleb doteerida kaubaveo arvelt. Mida kiirem ja
kallim reisijatevedu on kavandatud,
seda rohkem tuleb RB käigus hoidmisele peale maksta.
Eestit läbiv lõuna-põhjasuunaline raudteekaubavedu praegu puudub, kuigi taristu ja võimalused on
olemas. Kaubakogused, millega RB
puhul arvestatakse, on hüpoteetilised. Näib, et kõigepealt ehitame valmis uue raudtee, ja siis hakkame vaa-

tama, kust leida kaupa ja mida teha
senise raudteega.
Keskkonnakaalutluste uperpallid. RB maakonnaplaneeringute KSH
aruanne on väga mahukas dokument.
Tehtud on hulk uuringuid ja inventuure, milles on osalenud kümned
spetsialistid. RB keskkonnamõju on
hinnatud ülemäära detailselt, sellist
täpsust polnuks vaja. Nõnda võib
esmatähtis, strateegilisele käsitlusele
omane üldhinnang jääda varju.
Jahmatav on järeldus, et idee ehitada RB on eelistatum variant, kui
jätta see teostamata, sest rajatis avaldab kliimale soodsat mõju. Arvutused
CO2 heite kohta äratavad suuri kahtlusi, sest kohati on algandmetega suvaliselt manipuleeritud ja arvutusmetoodika pole üheselt selge. Neid puudusi
on mõneti arvestanud ka mõju hindajad, märkides, et CO2 emissiooni saaks
põhjalikumalt hinnata detailse liiklusmudeli järgi, mida praegu ei ole.
Kui RB saab uue trassi, tähendab
see pikka aega püsivat joontakistust

Jõulud Lavassaare raudteemuuseumis
10. detsembril sõidab jõulurong

• Muuseumisse
pääseb tasuta
• Kohal on jõuluvana
• Jagatakse maiustusi
ja helkureid, et
oleksite nähtavad

• Töötab jõulukohvik
• Lapsed saavad ehtida
jõulukuuske
• Rongisõit on lastele
tasuta, teistele 4 €
• Alustame kell 12

ega sulge enne, kui
viimased külastajad
on lahkunud
• Kõigile tervituseks
tass kuuma glögi
tasuta

Tulge ja veetke tore päev raudteemuuseumis!
Muuseum otsib sponsoreid auruveduri remondiks
ANNETUSED ON OODATUD EE932200001120171591, EESTI MUUSEUMRAUDTEE MTÜ
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Rail Baltic
läbi Eesti. Tallinna poolt tulles on
trassi esimesed 80 km Harju lavamaal, kus kultuurmaa osatähtsus on
suhteliselt suur; samuti on vaadeldavas piirkonnas Eesti keskmiste oludega võrreldes küllaltki tihe asustus.
Enne Järvakandit jõuab trass väga
hõredalt asustatud, soode- ja metsarikkasse Vahe-Eestisse, mis on edela-kirde suunas Eestit läbiv maastikuvaldkond. Sedalaadi maastik on
valdav kuni Eesti-Läti piirini. Ainult
Pärnu linna lähiümbruses on asustus
tihedam. Kuigi RB trass lõikab VaheEesti läbi 140 km pikkuselt, pole senini
analüüsitud raudtee kui barjääri pikaajalist mõju selle maastikuvaldkonna
terviklikkusele.
Keskkonnamõju hindamise seaduse (KMH) järgi tuleb hinnata kõiki
variante ja otsus langetatakse siis,
kui KSH aruanne on heaks kiidetud.
Paraku tegi vabariigi valitsus keskkonnaministeeriumi nõusolekul esimesed otsused Harjumaad läbiva
trassi kohta juba enne keskkonna
mõjude hindamise lõppu.
Kui lähtuksime väiksemast maksimumkiirusest kui 240 km/h, võttes aluseks näiteks 160 km/h, mis on
piisav, korraldamaks reisirongiliiklust
kogu RB ulatuses, ilmneksid trassivariantide vahel teistsugused erinevused kui praegu. Väiksema kiiruse
korral on nõuded trassi geomeetriale lihtsamad ja raudtee-ehitus läheks
vähem maksma.
Mõte rajada RB senisele trassile
heideti kõrvale juba enne keskkonnamõjude hindamist. 2013. aastal analüüsiti, kas oleks võimalik kasutada
senist raudteekoridori, kuid uuringu aruandest võib üsna üheselt välja
lugeda, et siht oli see variant kohustuslikus korras kõrvale lükata.
Kaalukas põhjus jätta praegune
trass kõrvale olevat asjaolu, et trassi
on raske õgvendada. Kui võtta aluseks väiksem maksimumkiirus, laheneb õgvenduste probleem mõnevõrra lihtsamalt, kui uuringus järeldatud.
Hämmastavad ka hinnangud
mõne Natura 2000 ala kohta. Kui
linnu- või loodusala kohta ei ole
tehtud tsoneeringut, siis on prae16
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ke mõjusid mõnel järgmisel istungil. Senini ei ole seda tehtud, seega ei
täida valitsus oma otsuseid.
Seejuures on kohalikud omavalitsused üksnes huvirühma staatuses,
kes on otsustamisest täielikult kõrvale jäetud. Seadused eeldavad, et üldsus kaasatakse planeerimisse, niisiis
peaks meile antama võimalus olla
kaasotsustaja rollis, kuid RB mõttes
ei ole valdadel ja linnadel seda õigust.
Kokkuvõtteks. Kui rajatakse Rail
Baltic, võetakse Eestis korraga kasutusele kaks raudteesüsteemi. Vähimalgi
määral ei ole silmas peetud, mida
tähendab uus trass senistele raudteeliinidele ning kuidas ühitatakse kohaSõnaga „raudteetransport“ seostub
mõnelegi kõigepealt Ellen Niidu lastelaul likud sotsiaalsed huvid ja rahvusvahelise raudteeliikluse korraldus.
„Rongisõit“ Gustav Ernesaksa viisile. Aga
Kui planeeriti RB trassi, jäeti üldka Rail Balticuga ei saa kiisud sõita Türile
sus sobival ajal kaasamata ja nüüd kiirustatakse, millega kaasneb riigiasugu toimivat raudteed peetud niisa- tuste üldine vastutamatus ja hämama väärtuslikuks kaitstavaks alaks mine. Avalikkusele on esmatähtsad
kui raudteest kõrvale jäävaid alasid! sotsiaal-majanduslikud tegurid, sh
See tähendab, et neis paikades ei ole majanduslik põhjendatus, mitte keskkaitse-eeskirja järgi lubatud ehitada konna- ja looduskaitseprobleemid.
uut raudteed.
Kuid ei ole hilja pingutada, et teha
parim trassivalik, mille üks variante
KMH seaduse järgi tuleb hinnata on rajada RB Tallinnast Pärnuni senika sotsiaal-majanduslikku mõju. sele trassile, võttes aluseks piirkiiruse
On selge, et RB trassivalikul on seni- 160 km/h. Sel juhul väheneksid tunajani ülekaalukalt arvestatud eel- duvalt ehitus- ja hoolduskulud, ühtkõige looduskaitse-eesmärke ja sot- lasi saaks samal trassil tagada kohasiaalsed probleemid on jäänud tei- liku rongiliikluse, ei ole vaja rajada
sejärguliseks või jäetud käsitlusest kogupikkuses tõkkeaedu ega kujune
hoopis välja.
nii suurt vastuolu kohalike kogukondadega ja maaomanikega, kui praegu
Üks Rail Balticu planeerimise võtmepakutud lahenduse
korral.
parameetreid on saavutada reisironKui RB hakkab
gide tippkiirus 240 km/h.
kulgema Tallinnast
Pärnu kaudu, tuleb
Sotsiaalseid mõjusid ei saa hinna- korraldada kiirem (reisirongidel kuni
ta kuigi täpselt, sest see tugineb suu- 160 km/h) ja mugavam rongiliiklus
rel määral väärtushinnangutele. Kuid ka Tallinna–Tapa–Tartu–Valga liinil
sotsiaalseid mõjusid ei saa jätta arves- ja sealt edasi Riiga. RB planeerintamata. See, et nii on läinud, võib gu koostajad peaksid kiiresti looma
tuleneda ka valitsuse tegematajätmi- interaktiivse lahenduse trassivariansest. 2011. aastal otsustas valitsus pel- tide kohta, et praegu hajutatud teave
galt üldiste põhjenduste alusel, et RB oleks hõlpsamini kättesaadav.
peab kulgema otsejoones Tallinnast
Pärnu kaudu Riiga. Peeti vajalikuks Arvo Järvet (1948) on geograaf.
arutada RB sotsiaal-majanduslik-
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Rail Balticule mõeldes tuleb tahes-tahtmata silme ette Saaremaa süvasadam, mis avati suure optimismikäraga kümme aastat
tagasi, ent laevu oodatakse endiselt nagu valgeid laevu. Tänavu kevadel hinnati sadama varad kümme korda alla, et „bilansis
kajastuks [---] viimaste aastate tegelikul olukorral baseeruv rahavooga kaetud väärtus, mida ka välisaudiitor on valmis aktsepteerima“ (Tallinna Sadama juhatuse liige Marko Raid Saarte Häälele)

Praeguse Rail Balticu

majanduslikud riskid on arutult suured
Kas Rail Baltic on praegu kavandatud kujul majanduslikult
mõttekas? Leidub hulk riske ja vajakajäämisi, millele ei ole
adekvaatseid vastuseid.
Karli Lambot

K

ahtlemata väärivad Balti riigid väga head raudteeühendust Euroopaga. See seob
meid Euroopaga, edendab meie heaolu ja majanduskasvu. Peaksime tegema kõik mõistliku, et vältida Eesti jäämist logistilisse tupikusse. Kuid arukat eesmärki ei saavutata rumalate
sammudega. Praegu näitavad paljud
märgid, et senine Rail Balticu plaan
ebaõnnestub majanduslikult: saame
endale kaela veskikivi, mille suurust
praegu hoomatagi ei oska.
Kõigepealt lühidalt Euroopa raudteetranspordi olukorrast, sest loo-

mulikult tuleb Rail Balticu projekti
vaadelda laiemas kontekstis. Üldjuhul
on raudteed, sealhulgas kiirraudteed,
Euroopa Liidu liikmesriikides kahjumlikud ja pole põhjust
arvata, et meie hõreasustusega riikides õnnestub püsivalt vastuvoolu ujuda. Põhjalike uurimuste järgi
ei muutu Euroopa raudteetransport ilmselt mitte kunagi piisavalt
kasumlikuks suuresti just looduslike
olude pärast. Euroopa Liidu kogupindala on kaks kord väiksem kui
Ameerika Ühendriikidel, kuid meie
rannajoon on kolm korda pikem.
Loodusseaduste ja geograafiliste tingimuste vastu ei saa: kui on võimalik
kasutada laevu, siis eelistatakse neid,
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sest meretransport on ja jääb raudteest mitu korda odavamaks.
Meie maailmajaos on raudtee osakaal teiste transpordiliikide hulgas
tunduvalt väiksem (10%) kui ulatuslikus maismaalaamas Ameerika
Ühendriikides (37%); suuresti selle
tõttu on Euroopa raudteefirmad kaks
korda vähem tootlikud kui PõhjaAmeerikas. Iseäranis kaubavedude
puhul on Euroopa raudteevõrgu väljapääs praeguse taristu kulude vähendamises, mitte pompoossetes uusprojektides.
Meie rahvuslikud huvid raudteeühenduse ajakohastamisel on sõnastamata ja kaitsmata. Erinevalt lätlastest ja leedulastest, kes on teinud esialgsesse projekti oma huvides mitu
asjatundlikku muudatust. Just lõunanaabrite nõudmisel võeti plaani
ühendada uue raudteega Riia lennuDETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |833|
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AECOMi häbelik, kuid realistlik plaan meie raudteevõrgu tulevikust. Kadunud on mitu ajaloolist raudteeliini.
Viljandisse ja Valka ei saa, Tartust Riiga tuleb sõita
Tallinna kaudu
jaam ja Vilniuse linn. Meie valitsus
paistab eeskätt olevat huvitatud sellest, et Soome päritolu kaubad liiguksid Eestist läbi võimalikult otse ja kiiresti. Tõsi, tallinlased ja pärnakad hakkava saama Riiga kiireimal viisil, kuid
hind selle mugavuse eest on röögatu.
Kas meie rahvuslikes huvides on
ehitada uus kahjumlik raudtee, mille
peamine äriidee on meelitada Soome
laevadelt hüpoteetilisi kaubakoguseid,
ning võtta enesele aastakümneteks
ja -sadadeks kohustus seda raudteed
taluda ja ülal pidada? Ilmselt mitte.
Meie rahvuslikud huvid on ilmselgelt hoopis teistsugused. Peame saavutama niisuguse raudteeühenduse
Euroopaga, et meie inimesed ja kaubad, sh loomulikult transiitkaubad,
saaksid liikuda Euroopa suunas ka
mujalt kui Tallinnast ja Pärnust, et
võimalikult paljud Eesti inimesed ja
piirkonnad saaksid sellest transpordi18
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soonest kasu ning kahju majandusele
ja loodusele tehtaks võimalikult vähe.
Eesti huvides on vaadata kõiki
meie raudteid ühtse tervikuna, pidada silmas nende koosmõju, toetust
üksteisele, tasuvust ja ülalpidamis
kulusid. Äärmiselt lühinägelik on
lükata vana, nn Vene laiusega raudtee
häbelikult tagaplaanile ja pidada tema
toimimist tulevikus teisejärguliseks
või lausa ebavajalikuks.
Analüüsime meie rahvuslike
huvide seisukohalt veel kord, mida
Rail Balticu projekti aluseks olev
AECOMi plaan majandusele tähendab. Meeldetuletuseks olgu märgitud,
et valitsus tegi AECOMi plaani alusel otsuse trassi kohta juba 2011. aastal, ja seni ei ole kriitilisi hinnanguid
arvesse võetud. Üldsusele oli idee
tuntuks saanud alles 2005.−2006. aastal, seega langetati lõplik otsus ärimudeli ja trassikoridori kohta pretseden-

ditult napi viie aastaga.
Seevastu näiteks Taani ja Saksamaa
vahelise 18 km pikkuse tunneli rajamist on valitsused menetlenud juba
1992. aastast alates, põhjaliku kaalumise järel peaks otsusele jõutama
lähema kümne aasta jooksul. Üleliigne
ei ole lisada, et erinevalt Rail Balticust
liiguvad Saksamaa ja Taani tulevase
tunneli kohal juba praegu suuremahulised inimeste ja kaupade vood.
Kuna eri ärimudeleid ja trassikoridore on võrreldud äärmiselt puudulikult, pole alust arvata, et praegu plaanitav trass mõjutaks suurimat võimalikku hulka Eesti inimesi ja
ettevõtjaid parimal võimalikul moel.
Trassi tagamaa on valitud hoopis võimalikest kõige ahtam. Nii mastaapse plaani puhul peab trassi eelistus
tuginema väga mitmekülgsetele kaalutlustele ja uuringutele, praegu jääb
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„Eesti infrastruktuuriprojektide kohatine suurushullustus teeb [---] ettevaatlikuks.
Koidula grandioosne piiriraudteejaam on mitu korda võimsam kui tegelikult
tarvis. Tartusse rajatud Võru tänava liiklussõlm on nii keeruline, et isegi tartlased
eksivad seal siiamaani ära. Mäo ristmikku naerab kogu Eesti, kuid ka maksab
selle hooldamise ja remondi eest“ (Alo Lõhmus, „Enne Haapsallu, siis Varssavisse“,
Maaleht, 10.07.2014). Pildil hetk Mäo liiklussõlme ehituselt, mis vähendab
Tallinna−Tartu teekonda poolteise minuti võrra. Nagu ikka, pole seal „liiklusvoo
prognoosid täielikult täitunud“, ent liigvee eemaldamise pumbad on pidevalt
töös (ERR uudis, 27.01).
Tuluprognoos on üle paisutatud.
Uus raudtee rajatakse peaasjalikult
Soome transiitkaupade vedamiseks,
aga ta vastab hoopis kiirema ja kallima kaugreisijateveo tingimustele. Kui
trass läbiks suurimaid asustuspiirkondi, oleks raudtee kohalikele reisijatele
suurepärane liiklemisviis, aga teadupärast on praegune tagamaa hoopis
vähim võimalik. Kaugsõidunautlejatel
tuleb see-eest arvestada, et reisirongid saavad sõita ainult päevasel ajal,
sest ööseks on plaanitud liikuma aeglased kaubarongid.
Kuid kaupadega on lood segased. Kõigepealt ehitatakse valmis uus
raudtee ja siis hakatakse nuputama,
kust leida vedamiseks kaupu. Praegu
lõuna-põhjasuunaline raudteekaubavedu sama hästi kui puudub, kuigi
taristu ja võimalused on olemas. Rail
Balticu ametnike väitel peaksid tariifid olema praegustest 20−50% väiksemad, et kaubavedajad hakkaksid meie
senist põhja-lõunasuunalist trassi
kasutama. Kui sellel on tõepõhi all,
kas peame siis selleks investeerima
neli-viis miljardit eurot, et Balti riiklikud raudteefirmad oleksid nõus kuni
poole võrra oma tariife alandama?
2010. aastal valmis Rail Balticuga
väga sarnane kiirraudtee Botnia lahe
läänekaldal Umeå ja Höga Kusteni
lennujaama vahel. Seal oli üks põhieesmärke samuti teenindada Soome
päritolu transiidivoogu. Kuid Botnia
Line’i tulu prognoos läks sootuks
viltu: esimesel aastal pidi reisijaid
olema 1,5 miljonit, kuid alles nüüd on
jõutud 830 000 reisijani. Kaubaronge
nägid tasuvusarvutused ette 20 tükki
ööpäevas, kui praegugi liigub neid
ainult kolm. Botnia Line’i käekäik
on kinnitanud nende Rootsi teadlaste seisukohta, kelle meelest tuleks

Hoolduskulud on prognoositust
suuremad. Euroopa kahesuunalistel
kiiretel liinidel, kus liiklevad ainult
reisirongid, on hoolduskulud keskmiselt 60 000 eurot kilomeetri kohta
aastas. Kui raudteeliine kasutavad ka
kaubarongid, suurenevad hooldus
kulud märgatavalt. Seega on tegeli-
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neist selgelt vajaka.
Kui otsustajaid huvitaks majanduslik tõhusus, oleks arukas unustada üleskutse loobuda ühendusest
Venemaaga, sest ega me itta suunduvaid maanteid üles kaeva, elektriliine läbi lõika ega laevaliine sulge.
Tõsiselt võetava alternatiivina tasunuks hoopis kaaluda senise raudtee
osalist rekonstrueerimist, nii et see
sobiks näiteks kiirusele 160 km/h,
Pärnu−Riia liini loomist ja muudetava teljelaiusega veermiku kasutust Euroopasse suunduvatel liinidel.
Näiteks Hispaania ja Portugali raudtee laius erineb Euroopa standardist,
kuid sellest hoolimata on nad saanud
Euroopa Liidu toetusi, et ajakohastada oma raudteevõrku ja rakendada piire ületavatel liinidel muudetava teljelaiusega veermikku. Niisugust
majanduslikult efektiivset varianti
pole meil kahjuks üldse kaalutudki.

sedalaadi kallite uusprojektide asemel kõrvaldada senise infrastruktuuri
kitsaskohad.
Nii mõnigi, professor Erik Terk
nende hulgas, on seisukohal, et Rail
Baltic hakkab teenindama nn arktilist kaubateed. Nii nimetatakse
Põhja-Jäämere jääkatte vähenemise
tõttu tõenäoliselt avanevat laevateed
mööda Euraasia põhjarannikut. Sellel
plaanil on mitu nõrka külge. Esiteks,
ei ole üldse kindel, et Põhja-Jäämeri
muutub soojeneva kliima tõttu sobivaks Hiina ja Euroopa vahelise laevaliikluse jaoks. Teiseks, isegi kui see
juhtub, siis ainult suvisel navigatsioonihooajal. Kolmandaks, pole mingit
põhjust eeldada, et korduvaid ümberlaadimisi ja transpordiviiside vahetusi nõudev nn arktilise kaubatee jätk
Soome, Soome lahe ja Balti riikide
kaudu Europasse suudab hinnas ja
tõhususes konkureerida laevatranspordiga otse Euroopa suursadamatesse. Miljardeid investeerides ei tohi
võtta aluseks hüpoteetilist arktilist
kaubavoogu.
Kui Rail Balticuga juhtub sama mis
Botnia Line’iga ja kaupu ei tule, siis
peaks Euroopa kogemuse järgi liiklema sellel aastas umbes üheksa miljonit reisijat, kes maksavad kogu distantsi eest – muidu põletame lihtsalt
raha. Ka kõige optimistlikumate plaanide järgi on reisijate hulk meil mitu
korda väiksem.

19

Rail Baltic

Meretranspordiga konkureerivat
raudteelõiku hakatakse rajama
ebaloogiliselt: keskelt. Novembri
algul Tallinnas käinud Soome pea
minister Juha Sipilä ütles, et Rail
Balticu õnnestumise eeldus on tunnel, kuid senised majanduslikud kalkulatsioonid mõlema hiigelprojekti kohta on puudulikud. Seetõttu
Soome praegu ettevõttega ei ühine.
Kui põhjapoolne eeldus on tunnel,
siis lõuna pool tuleks saada lahti Poola
pudelikaelast. Ent heal juhul ehitatakse Poola−Leedu piirilt kiirraudteed edasi kunagi tulevikus pärast
Rail Balticu käivitamist. Tegelikult
pole mingit tagatist, et Poola raudtee ja Helsingi tunnel üldse kunagi
teoks saavad. Niisiis, isegi kõige positiivsema stsenaariumi korral puudub
Rail Balticul aastateks või isegi aastakümneteks majanduslikult efektiivne
jätk Tallinnast põhja poole ja Poola−
Leedu piirist lõuna poole, kuid trassi tuleb siiski töös hoida, üksiti konkureerida meretranspordiga. See on
õigupoolest võimatu.
Uue raudteesüsteemi tõttu hääbub
paratamatult osa senist. Praegune
Rail Balticu kava on ainulaadne eksperiment kogu maailmas. Nimelt
võetakse kolmes äärmiselt väikese
asustustihedusega väikeriigis korraga kasutusele kaks raudteesüsteemi.
Üldsust töödeldes häbenevad otsustajad tegelikku mõju, mida uus trass
vanadele raudteekoridoridele kaasa
toob. Juba praegu jagub meil raudtee kilomeetreid ühe elaniku kohta
rohkem kui paljudes tööstusriikides.
Samal ajal on meie raudtee osakaal
reisijateveos üks väiksemaid, võrreldes teiste transpordiliikidega. Nüüd
ehitame juurde teise raudtee, mis
senisega ei ühildu.
Kaks raudteesüsteemi jäävad toimima otsekui paralleelmaailmades
ja väga tõenäoliselt tugevalt kah20
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Foto: Melvinuptonjr / Wikimedia Commons

kud hoolduskulud mitu korda suuremad, kui on kirjas AECOMi uuringus: Eestis kulub hooldusele vähemalt
20 miljonit eurot aastas. Lisanduvad
veeremi, jaamade jms käituskulud,
mis on samas suurusjärgus.

Lähedase, kuid kauge Euroopa ihalus paneb pea tööle. Äkki põrutaks sinna hoopis vaakumtorus mööda Läänemere põhja, kiirusel 1200 km/h? Sellise ettepaneku
on käinud välja Rainer Nõlvak (EPL, 17.10), võttes eeskujuks põhjanaabrite idee
Hyperloopi-ühendusest Helsingi ja Stockholmi vahel. Pildil on Hyperloop One’i
katseliini ehitus USAs Nevadas; esimene sõit loodetakse teha järgmise aasta algul
jumlikena. Eesti Raudtee selleaastane kahjum on juba üle 20 miljoni,
ent kui lisandub Rail Baltic, tuleb riigieelarvest raudteevõrkudele eraldada aastas vähemalt 50−70 miljonit. Ja
nõnda aastaid ja aastakümneid järgemööda. Seda mõõtu kulude puhul
tekib tugev surve neid vähendada.
Paratamatult hakatakse varem või
hiljem meie praegust raudteevõrku koomale tõmbama. Ees ootab nn
Haapsalu „areng”.
Seega võib Rail Balticust saada
Euroopa mõtlematuse ja raiskamiskultuuri monument. Kui näiteks
Saksamaa maksumaksjad maksavad
igal aastal riigieelarvest oma raudteevõrgule peale, siis kompenseerivad
nad niimoodi investeerimisotsuseid,
mida sakslased ise on oma riigis oma
raha eest teinud. Kui nad pole rahul
ja soovivad kellegi peale näpuga näidata, siis tuleks sõrm suunata iseendale. Ise teed, ise vastutad − nii peabki olema.
Praeguse hiiglasliku Rail Balticu
majandusliku ebaõnnestumise puhul
oleks rahulolematuid osalisi hoopis
rohkem. Pettunud oleksid Euroopa
Liidu maksumaksjad, kelle raha mõtlematult investeeriti, pettunud võiks
olla ka EL juhtkond, kes lörri läinud
hiigelinvesteeringuks raha eraldas,
aga enim masendunud oleksid Eesti
maksumaksjad, kes jäävad seda suppi

sisuliselt igaveseks helpima ning igal
aastal kümneid ja kümneid miljoneid
eurosid raudteetammidesse ja -relssidesse matma.
Rail Balticu projekti puhul on küsimus Euroopa Liidu usaldusväärsuses.
Ei rohkem ega vähem. Sest summad
on nii suured ja mõju meie elukorraldusele kestab aastakümneid ja -sadu.
Ebaõnnestunud Rail Balticust võib
kujuneda Euroopa Liidu raiskamiskultuuri jääv monument.
Järelikult on meie ühine vastutus väga põhjalikult kaaluda, kuidas
muuta kulu maksumaksjale võimalikult väikeseks, nii et sotsiaalne ühishüve kaaluks võimalikult suurelt üle
majandusliku ja loodusele tekitatud
kahju. Kümme korda tuleb mõõta,
enne kui meie maad sonkima hakata ja igaveseks kujunev raudteelõige
ära teha.
Otsus lükata kiirraudtee rajamine edasi ei tähenda mingil juhul vastuseisu uuele raudteeühendusele või
laiemas mõistes progressile ja arengule. See tähendab vastutust lastelaste ees, kes meie otsused kinni maksavad, ning kaaseurooplaste ees, kelle
maksurahadest tehtavatesse investeeringutesse meil ei ole õigust kergemeelselt suhtuda.
Karli Lambot (1970) on logistikaettevõtja, juhtinud 22 aasta jooksul korduvalt
Eesti logistika- ja ekspedeerimise assotsiatsiooni.
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Aasta puu

Eesti põlismaiseid kuslapuid on kõige kergem eristada marjade järgi. Harilikul kuslapuul on kahekaupa alusel kokku kasvanud punased (mürgised!) marjad …

Kuslapuu:

Eestis kasvab looduslikult harilik
kuslapuu (Lonicera xylosteum) ja
sinine kuslapuu (Lonicera caerulea). Neid on kõige kergem eristada marjade järgi. Harilikul kuslapuul
on kahekaupa alusel kokku kasvanud punased marjad, sinisel kuslapuul aga üksikud mustad marjad,
mis vahakatte tõttu näivad sinised.
Sinise kuslapuu mari on tegelikult kaksikmari, moodustunud kahe
õie sigimikkudest, mis on täielikult
kokku kasvanud. Ka lehed on sinisel
kuslapuul pisut sinakat tooni. Teda
eristab veel tüvelt ribadena eralduv

koor, mistõttu teda ongi mitmel pool
nimetatud „sajakoorseks“.
Hariliku ja sinise kuslapuu õied
on kollakasvalged, enam-vähem
kahehuulelised ja asetsevad kahekaupa. Harilikul kuslapuul on paariti
asetsevate õite all näha kaks sigimikku, sinisel kuslapuul näiliselt ainult
üks sigimik. Tolmukaid on kuslapuudel viis. Õite putkeosa on üsna
pikk: see on kohastumine, et tolmelda ööliblikate, peamiselt surude ja
öölaste abil, kel leidub selle tarbeks
pikk imilont.
Hariliku kuslapuu põõsaid kohtab sagedasti metsades ja niitudel
kogu Eestis. Sinist kuslapuud leidub harvemini, ta kasvab soostunud
metsades, niisketel niitudel ja soodes, eelistades lubjarikkamaid alasid.
Eestis on ta levinud peamiselt keskja lääneosas, puudub aga saartel ja
Kagu-Eestis.
Sinisel kuslapuul on hulk varieteete. Eestis on tõenäoliselt levinud
varieteet pallasii, kelle noored lehed
ja võsud on tihedalt lühikarvased ja
peale selle kaetud ka pikemate karvadega.
Kuslapuu puit on väga kõva, seetõttu on sellest valmistatud jalutuskeppe, heegelnõelu, kangasüstikuid, võrgukäbasid jms. Puidu kõvadus kajastub ka hariliku kuslapuu
teaduslikus nimetuses. Liigiepiteet
xylosteum tuleneb kreekakeelsetest
sõnadest xylon ’puu’ ja osteon ’luu’.
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tavaline, kuid vähe tuntud
Kuslapuu perekonda (Lonicera, ingl honeysucle) kuulub
umbes sada praegu teaduslikult tunnustatud liiki, mis
on levinud põhiliselt põhjapoolkeral. Kõige enam kuslapuuliike kasvab Hiinas ja Himaalajas. Euroopas on teada
16 liiki, Eestis kasvab looduslikult kaks liiki, kuid kultuurist metsistununa veel mõni.
Nele Ingerpuu

P

… sinisel kuslapuul aga üksikud mustad
marjad, mis vahakatte tõttu näivad sinised

erekonna ladinakeelne nimetus Lonicera tuleb saksa
botaaniku ja arsti Adam
Lonitzeri (1528–1586) nimest.
Kuslapuu rahvapärastest nimetustest on Eestis olnud enim levinud
veel sajakoorne, kuusmapuu, kohlapuu ja kukepuu (täpsemalt loe järgmisest artiklist).
Kuslapuu perekonda kuuluvad
põõsad, kellel on vastakud terve
servaga, harva ka hõlmised lehed
ja püstised või väänduvad varred.
Tavaliselt kahekaupa paiknevad õied
on kohastunud tolmlema kas mesilaste või ööliblikate abil. Kuslapuu
vili on mari. Sageli leidub kuslapuudel seriaalseid pungi. See tähendab,

et kui enamikul teistel taimedel tekib
lehekaenlas vaid üks pung, siis kuslapuudel kasvab ülestikku terve hulk
külgpungi.

21

Aasta puu

Eesti kuslapuude levikuandmed läbi aegade [5 ja Eesti taimede uus leviku
atlas, 2016]
Hariliku kuslapuu ilusaid punaseid
marju tuleb hoida laste eest. Nad
sisaldavad kibedamaitselist ksülosteiini, mis võib põhjustada mürgistust,
mis ilmneb oksendamise ja kõhulahtisusena. Sellele, et need marjad ei kõlba
süüa, vihjab ka venekeelne nimetus,
mis tõlkes tähendab hundimarju.
Sinise kuslapuu marjad pole mürgised, kuid meil kasvava varieteedi viljad ei kõlba süüa mõru maitse
tõttu.
Peale hariliku ja sinise kuslapuu
võib vahel Eesti looduses kohata kultuurist metsistununa tatari
kuslapuud ja lõhnavat kuslapuud.
22
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Tatari kuslapuu tunneb ära südaja alusega piklikmunajate lehtede ja
roosade (harvem valgete) õite järgi.
Lõhnaval kuslapuul on aga ülemised
lehed alusel kokku kasvanud, nõnda
et vars näib lehtedest läbi kasvavat. Väga harva võivad metsistuda
ka alpi, peitõiene, must ja Ruprechti
kuslapuu.
Enamik kuslapuuliike pole majanduslikult tähtsad, kuid mitut liiki
ja sorti kasvatatakse ilu pärast.
Marjakasvatuse seisukohalt pakuvad huvi söödavate viljadega kuslapuud, kelle hulka kuulub mitu sinise
kuslapuu varieteeti (var. edulis, var.
kamtchatica, var. emphyllocalyx).

Hariliku ja sinise kuslapuu levik maailmas. Harilikku kuslapuud leidub võõrliigina ka Põhja-Ameerikas [1]
Söödavat kuslapuud hakati ulatuslikumalt katsetama ja sorte aretama
alles 20. sajandi keskel. Praegu on
suuremad aretuskeskused Venemaal,
Kanadas, Jaapanis ja Ameerika
Ühendriikides.
Söödava kuslapuu kasvatamist
propageeris Eestis esimesena 1950.
aastail Albert Kurm Pärnumaalt.
Hiljem hakati söödava kuslapuu sorte
kasvatama Tallinnas (Kalju Kask) ja
Polli katsebaasis (Robert Piir).
Marjasortidena kasvatatavad kuslapuud on tavaliselt ühe-kahe meetri kõrgused põõsad. Nad eelistavad
niiskeid keskmise viljakusega muldi.
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Aastane saagikus on keskmiselt
kaks-kolm kilogrammi marju põõsa
kohta, suurimad ühekordsed saagid
ulatuvad üle seitsme kilo.
Kultuurkuslapuude marjad on
tumesinised, piklikud, munajad või
komakujulised, magushapu maitsega ja kaaluvad keskmiselt 0,7–1,3 g
[2], suurimad isegi üle 3 g. Pärast
taime õitsemist küpsevad marjad
20–30 päeva, valmides juuni teisel
poolel, kuni kaks nädalat enne maasikate saagi algust. Söödava kuslapuu sorte on väga palju, Eesti tingimustes peetakse sobivaimateks hea
talvekindlusega sorti ’Roksana’ ja
varavalmivat ’Tomitškat’ [4].
Varajane saak ongi üks kuslapuude kasvatuse eelis võrreldes
muude marjadega. Kuna õitsemisaeg mais venib kahele-kolmele
nädalale, valmivad ka marjad järkjärgult. Kuslapuudel on ka suhteliselt vähe kahjureid.
Marjades on 14–20% kuivainet,
keskmiselt 8% suhkruid ja 4% orgaanilisi happeid [6]. Märkimist väärib
askorbiinhappe ja eriti antotsüaniinide suur sisaldus võrreldes teiste marjadega [3]. Mineraalainetest
leidub eriti rohkelt kaaliumi, aga ka
fosforit, kaltsiumi ja magneesiumi.
Siberi ja Kaug-Ida elanikud on
kuslapuumarju pruukinud seedehäirete, mao-, neeru- ja maksahaiguste korral, samuti malaaria
ja hüpertoonia raviks, ka ergutina. Hiinas toodetakse marjadest
ekstrakti, millel väidetakse olevat antioksüdatiivne, veresuhkru
taset alandav ja vähivastane toime.
Tänapäevased uuringud on näidanud, et söödava kuslapuu ekstrakt
kaitseb närvirakke ja aitab maksal
taastuda.
Kuslapuumarjadest saab valmistada keediseid, kompotti ja mahla.
Kanadas ja Jaapanis turustatakse
söödava kuslapuu marjadest tehtud
veine, mahlu, maiustusi ja isegi marjalisandiga nuudleid, seepe ja kreeme. Jaapanis Hokkaido saarel on
söödava kuslapuu vilju tuntud sajandeid; ainude keelest pärinevat sõna
haskap kasutatakse söödavate sortide üldnimetusena ka Kanadas.

Eesti looduslikud kuslapuuliigid
ja enim levinud kultuurliigid
Põõsad. Tavaliselt ühe-kahe, kõige
rohkem nelja meetri kõrgused,
heitlehised. Õied paiknevad kahe-,
harva ühekaupa lehekaenlais.
• kestendava koorega:
Ruprechti kuslapuu, L. ruprechtiana. Õied, kahvatukollased, marjad
oranžikaskollased. Looduslik levila: Kaug-Ida, Jaapan, Hiina ja Korea.
sinine kuslapuu, L. caerulea. Õied
kol
lakasvalged, marjad tumesinised. Looduslik levila: Euroopa kuni
Kaug-Ida.
• sileda koorega, marjad punased:
harilik kuslapuu, L. xylosteum.
Õied valkjad. Lehed karvased.
Looduslik levila: Euroopa.
tatari kuslapuu, L. tatarica. Õied
roosad või valged. Lehed paljad,
veidi südaja alusega. Looduslik levila: Kagu-Euroopa, Lõuna-Siber.
alpi kuslapuu, L. alpigena. Õied
tumepunased. Looduslik levila:
Kesk- ja Lõuna-Euroopa
• sileda koorega, marjad mustjad:
peitõieline kuslapuu, L. involucrata. Õied helekollased, punaste ja
karvaste kandelehtedega, marjad
punakasmustad. Looduslik levila:
Põhja-Ameerika lääneosa.
must kuslapuu, L. nigra. Õied
roosad, marjad sinakasmustad.
Looduslik levila: Kesk- ja LõunaEuroopa.

1. Hultén, Eric; Fries, Magnus 1986. Atlas
of North European Vascular Plants North
of the Tropic of Cancer. Vol 1. Koeltz
Scientific Books, Königstein, Germany.
2. Kask, Kalju; Kivistik, Jaan 2005. Puuviljad ja
marjad Eestis. Kirjastus Ilo.
3. Khattab, Rabie; Su-Ling Brooks, Marianne;
Ghanem, Amyl 2016. Phenolic analyses of
haskap berries (Lonicera caerulea L.): spectrophotometry versus high performance
liquid chromatography. – International
Journal of Food Properties 19 (8): 1708–
1725.
4. Kivistik, Jaan 2014. Puuvilja ja marjasordid.
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Kääbuspõõsad. Tavaliselt kuni
poole meetri kõrgused, kõige rohkem meetrikõrgused. Õied paiknevad kahekaupa.
Madal kuslapuu, L. pileata (L.
ligustrina var. pileata). Igihaljas.
Õied kollakasvalged, marjad purpurvioletsed. Looduslik levila:
Kesk- ja Lääne-Hiina.
Alberti kuslapuu, L. albertii (L.
spinosa var. albertii). Heitlehine.
Õied lillakasroosad, marjad valged
kuni purpursed. Looduslik levila:
Aasia keskosa.
Ronipõõsad. Väänduvad võrsed
2–10 m pikkused. Õied 2–10 kaupa,
pika putkega, tugeva lõhnaga.
Lõhnav kuslapuu, L. caprifolium. Heitlehine. Õied paiknevad
kuuekaupa, kollakasvalkjad, väljast pisut roosakad, marjad punased. Ülemised lehepaarid on alusel kokku kasvanud. Looduslik levila: Kesk- ja Lõuna-Euroopa kuni
Väike-Aasia.
Väänduv kuslapuu, L. periclymenum. Heitlehine. Õied 3–5 kaupa,
kollakasvalged, punaka tooniga.
Marjad punased. Looduslik levila: Kesk- ja Lääne-Euroopa, PõhjaAafrika, Väike-Aasia.
Jaapani kuslapuu, L. japonica.
Pooligihaljas. Õied paiknevad kahekaupa, kahehuulelised, valged, pisut
punaka tooniga. Marjad mustad.
Looduslik levila: Jaapan, Korea, Hiina.

Soovitussortiment. TEA kirjastus.
5. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005.
Eesti taimede levikuatlas. Eesti maaülikool,
Tartu.
6. Pokorná-Juriková, Tünde; Matuškovič, Ján
2007. The study of irrigation influence on
nutritional value of Lonicera kamtschatica
– kultivar Gerda 25 and Lonicera edulis berries under Nitra conditions during 2001–
2003. – Horticultural Science (Prague) 34
(1): 11–16.

Nele Ingerpuu (1954) on botaanik,
töötab Tartu ülikoolis.
DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |839|

23

Aasta puu

Takispuu, kuusman, kohlap
Võrreldes paljude teiste põõsaspuude nimetuste kirju pildiga Eesti murretes on harilik kuslapuu (Lonicera xylosteum)
suhteliselt lihtne juhtum, aga siiski mitmekesine.
Eerik Leibak
Sõnatüve kusla- peetakse lääne
meresoome-permi tüveks, s.t teda leidub kõigis soome-ugri keelis peale
ugri ja mordva rühma keelte [4]. Tüve
tähendus on kõikjal sama: ikka kuslapuu. Enamikus sugulaskeeltes on
aga tüves l-hääliku asemel m, võrdle
näiteks soome kuusama või udmurdi
guzempu.
Õigupoolest sisaldas ka Põhja- ja
Kirde-Eesti põline nimetus m-häälikut: keskmurde alal Ida-Harjumaal,
Ida-Järvamaal ja Lääne-Virumaal
kuusman(n), kirdemurdes kuusma(p)
puu ja põhjaranniku murdes (pohiranna kieles) samuti kuusman või
suisa soomepärane kuusam(puu).
Igatahes tuleb neid vorme pidada
kõige algupärasemateks. 1920. aastatel oli kuusman kuslapuu ametlik
sünonüüm [1: 39], kuid hiljem kadus
kirjakeelse nimetusena käibelt.
Mujal Ida- ja Lõuna-Eestis on toimunud häälikumuutused. Kirjakeelne
vorm kuslapuu pärineb Tartuja Võrumaalt. Ajaloolisel PõhjaTartumaal oli samuti üldlevinud
lühem variant kuslap. Ka Viljandimaal
ja Lõuna-Pärnumaal on m asendunud
l-häälikuga, aga peale selle on s-hääliku asemel h: puu nimetus on kohla(p)
puu või kohlap, mis omastavas käändes oli alati kohlapu.
Need nimetused ei järgi keele- ega
murdepiire, näiteks kuslapu(u) hääldub
üsna ühetaoliselt nii lõunaeesti keelealal kui ka Avinurmes. Kompaktne
levik annab aga vihje, et perekonnanimi Kuslap pärineb Põhja-Tartumaalt
(mida kinnitab ka „Kevade” Tiugu) ja
Kohlap muistse Sakala piirest.
kuusma-/kusla-/kohla-tüveliste
nimetuste leviala katab heal juhul
poole Eestist, mujal kasutati hoopis
24
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teisi tüvesid. Läänesaartel ja LõunaLäänemaal oli harilik kuslapuu kogu
murdealal ühtviisi tuntud kui takispuu. Nime päritolu pole teada, ent
kindlasti ei seostu see taku ega takjaga. Vihje võib anda hoopis murdesõna takk : taki ’katuse harimalgad’. Lahemaalt Võhma külast on kirja
pandud: õlekatuksel on ikke takid
pial; iga taki puul on auk sies, siis
aetta pika ritva sisse. Vast sobis kuslapuu harimalkade valmistamiseks?
Emakeele seltsi (ES) murdekogus talletatud kirjelduste põhjal näib,
et takispuu kui liigi määratlemisega ei ole olnud probleeme. Vaid üks
Tahkuna keelejuht on kõnelnud mustade marjadega takispuust, s.t on
nime omistanud kontpuule. Käinas on
murdekoguja takespuu vasteks ekslikult pakkunud ’Berberitze’. Karuselt
pärit teade takispuu oo takilene,
okkad oo külgis näitab, et mandril
võis selle „saaremaise” nime tähendus
olla hägustunud ja seda võidi kasutada ka türn- või kukerpuu kohta.
Kuslapuu kui taimeliik oli siiski
hästi tuntud. Pöides hinnati õigesti, et takispuu oo tarbline puu, sest
soab soapiisi ja seuksi pisiksi asju.
Kuslapuu sitke ja libe puit oli hinnatud materjal, sellest valmistati ka
rehapulki, sõelapõhju, lõngakerimise nikse (viioleid), piitsa- ja piibuvarsi jpm tarbeesemeid. Rannikul lisandusid meretarbed: takispuust tehti
vörgo uisid (Käina), põhjarannikul
isegi võrgukäbasid [6].
Läänemurde alal ning keskmurde lääne- ja lõunamurrakutes oli
hariliku kuslapuu nimeks kukepuu,
kukespuu, kukispuu. Neid nimetusi
ei tuleks siiski seostada kanalise isaslinnuga. Ants Viires on kirjutanud,
et „nimetuse kukepuu on kuslapuu
nähtavasti ära teeninud oma suhte-

liselt suurte valgete õitega (vrd murdeti Kirde-Eesti kuketama ’õitsema’
ja kuke ’õis’, Kagu-Eesti kukud ’õied’,
soome kukkia ’õitseda’)”[6]. Nimetus
oli nii üldtuntud, et mitu Saaremaal
tegutsenud murdekogujat on takispuu „kirjakeelse” vastena märkinud
üles just ’kukepuu’.
Kuke(s)puu liigilise kuuluvusega
pole asi aga nii ühene nagu takispuu
puhul. ES murdekartoteegi andmetel
näib, et suurem osa Harju-, Järva- ja
Pärnumaa teadetest käib hariliku kuslapuu kohta. Näide Koerust: kukebu
on niuke kõva, siest tühi, süda sie; kihtised punased marjad ots[as]. Liiati
puuduvad teised kukepuu-nimele konkureerivad põõsaspuud (verev
kontpuu, harilik kukerpuu, looduslikud viirpuuliigid) sel alal täielikult või
on haruldased [3].
Lääne pool tehtud kirjapanekute
hulgas on aga neidki, mis viitavad just
mainitud loopealsepõõsastele või sootuks muudele taimedele: kukebul punased õied, kui kukebud õetsend saavad,
siis oo punased marjad koa (Vigala);
kukepuu õitse aedas, kukepuul oo sõuksed pisiksed lehed (Mihkli); mõesate
sees oo koa kukepuid (Vigala).
Ka Gustav Vilbaste kogus on
kuke(s)puu/kukispuu vereva kontpuu
tähenduses registreeritud viiest kihelkonnast, hariliku kukerpuu tähenduses aga üheksast [7]. Niisiis kajastab
lisatud kaart küll kukepuu/kukespuu/
kukispuu nimekujude levikut Eestis,
aga mitte tingimata hariliku kuslapuu
tähenduses.
Mööda ei saa minna ka eelmise
aasta puust ehk tema nimest. Olen
kaardilt nimme välja jätnud nimekuju kukerpuu, ehkki Jaan SpuhlRotalia on juba sada aastat tagasi teatanud, et harilikku kuslapuud hüütakse Läänemaal Ridalas kukerpuu’ks
[5] ning Gustav Vilbaste kogus märgib see nimetus kuslapuud veel viies
kihelkonnas [7]. ES murdekartoteegist ei õnnestunud siiski kindlaks teha, et ükski sealsest seitsmest
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kukerpuu-sedelist käiks just kuslapuu
kohta: see nimi tähistab Saaremaal
verevat kontpuud ja mandril harilikku kukerpuud.
Alates 1918. aastast on „kukerpuu“
olnud Berberis vulgaris’e ametlik eestikeelne nimetus [2], mis tugineb
Wiedemanni teatele, et niiviisi kutsuti Berberis’t Hiiumaal [8]. See tundub
usutava tähendusnihkena, sest verev
kontpuu on Hiiumaal haruldane [3].
Ent kuker-tüveline taimenimetus
oli Lääne-Eestis märksa laiemalt levinud: Saaremaal, Lõuna-Hiiumaal ja
Muhus tunti nimetuse kukerkuusk või
kukerkuus(es) all enamasti verevat kontpuud. Tõsi, üks Jämaja teade annab vasteks kuslapuu ning kaks teadet Jämajalt
ja Valjalast pajatavad punastest marjadest, mis samuti kontpuu tunnustega ei
sobi. Et kusla- ja kontpuu kasutusalad
olid samad (Muhu: takispuust ja kukerkuusest ikka tehasse uida [= võrgunõelu], teised puud oo alkad [= halvad?]),
võisid nad keelejuhtidel omavahel segamini minna.
Kuslapuul näib kukerkuuse nimetusega olevat hoopis teine seos.
Arvan, et -kuusk ei kajasta siin igihaljast okaspuud, mille sarnasus kontpuuga tundub kahtlane lasteaialapselegi. (Muide, Sakalas tähistas kukerkuusk hoopis osjade suvivõsusid ja
see võib tõesti tuleneda välisest sarnasusest kuusega.) Pigem on tegemist
ajapikku moondunud kuusma(nni)tüvega, mis kaotas tähendusliku sisu
siis, kui kuslapuud hakati saartel
ümberütlevalt takispuuks kutsuma.
Kukerkuus(k)
’kukerkuusman’
tähendas niisiis ’rohkeõielist kuslapuud’ – selle nimetuse taga võiks
kontpuu ära tunda küll. Nimetus
kukekuus(k)man on üles tähendatud
ka Keilast ja Harju-Jaanist, kus võib
ju oletada kukepuu ja kuus(k)manni
põhjal tekkinud liitnimetust. Ent siiani küünib ka vereva kontpuu levila.

Hariliku kuslapuu põõsaid kohtab sageli metsades ja niitudel kogu Eestis

harva ja on suuresti tundmatu. Ometi
on temastki tehtud rehapulki ja lõngakerimise „viiuleid“ ning PärnuJaagupis koorest tehti pütipesemese
nuustikud.
Just kestendava koore (Laiuse:
sadakoortsed [on] nigu kuslapud, aga
neil on pallu koori sellas), ent ka
sinikasiniste marjade tõttu on see
liik tuntud kogu levikualal. Teateid
on isegi neist kihelkonnist, kus teda
taimede levikuatlase järgi (enam) ei
kasva (Viru-Jaagupi, Iisaku lääneosa),
sedeleid on rohkem kui kukerpuu või
kukerkuuse kohta. Sinise kuslapuu
rahvakeelne nimetus on sadakoor,
sadakoorne või sadakoorik, Simunast
pärinev sadakuusik seob aga kahe
kuslapuuliigi nimetused omavahel.

1. Index plantarum estonicarum − Eesti taimede nimestik 1928. „Kodumaa õistaimede” teine täiesti ümbertöötatud trükk. Eesti
Kirjanduse Seltsi toimetused nr. 23. Tartu.
2. Kodumaa taimed 1918. Eesti Kirjanduse
Seltsi kirjastus, Tartu.
3. Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim) 2005. Eesti
taimede levikuatlas. Atlas of the Estonian
flora. Eesti Maaülikool, Tartu.
4. Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, SvenErik (toim) 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn.
5. Spuhl-Rotalia, Jaan G. 1912. Kodumaa marjad. Teine jagu. Kirsid, ploomid ja marjapõõsad. Haapsalu.
6. Viires, Ants 2000. Puud ja inimesed. 2. trükk.
Ilmamaa, Tartu.
7. Vilbaste, Gustav 1993. Eesti taimenimetused.
Emakeele Seltsi toimetised nr. 20 (67). Tallinn.
8. Wiedemann, Ferdinand Johann 1973. Eestisaksa sõnaraamat. 4. trükk. Valgus, Tallinn.
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Lõpetuseks põgusalt meie teisest kuslapuust: sinine kuslapuu
(Lonicera caerulea) on levinud üksnes lääne- ja keskmurdeala madalsookooslustes, üksikuid leiukohti on
teada ka Ida-Alutagusel. Võiks ju eeldada, et selline liik satub silma alla

Eerik Leibak (1960) on tegelnud looduskaitse, ornitoloogia ja soome-ugri loodusnimetustega.
25

Fotod: Enn Kaup

Maailmast

Mõneliikmelisel Austraalia-Rumeenia Law-Racovita suvejaamal on õige väike keskkonnamõju, sest probleemsemad jäätmed
viib kopter Davise jaama ja orgaanilisi jäätmeid võib Madridi protokolli järgi kohapeal kontrollitult põletada

Antarktika on parim

looduskaitse edulugu maailmas
Enn Kaup

L

äheneva talvise pööripäeva
vastukaaluna võiksime mõelda sellele, et lõunapoolkeral
on käes suvi. Lõunapoolusel on alates
22. septembrist kestnud pikk päev:
Päike ei looju seal poole aasta jooksul kordagi. USA Amundseni-Scotti
poolusejaama meestel ja naistel pole
päikeselõõmas kuigi lihtne uinuda,
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seda võimendavad veelgi hõre pilvisus, kuiv puhas õhk ja valge lumikate.
Suvel tegutseb 60 Antarktika uurimisjaamas kokku umbes 5000 teadlast ja nende abilist kolmekümnest
riigist. Lisandub ligi 40 000 turisti,
kes peale Antarktise käivad uudistamas mandrilähedasi saari.
Teadusteave, mida mujalt ei saa.
Kauge polaarpiirkond tuleb Eesti

ajakirjanduses üsna harva jutuks.
Ometi on seal tehtud teadusuuringute põhjal muu hulgas selgunud, et
kliimasoojenemise tõttu on jäälaamad hakanud järjest kiiremini hääbuma, eriti Lääne-Antarktikas. Kuna
ka Gröönimaa jääkilp sulab, tõuseb
ookeanide veetase üha hoogsamalt.
Võrreldes 21. sajandi alguse veetasemega, võib see tõus sajandi lõpuks
ulatuda kuni meetrini.
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polaaralal plaanida vähimalgi määral
olulist inimtegevust, tuleb Antarktika
keskkonnakomiteele esitada kõikehõlmav keskkonnamõjude analüüs.
Sealses piirkonnas on kindlaks
määratud hulk eriliselt kaitstud alasid, kus inimene võib eriloa alusel
viibida üksnes siis, kui see on vajalik teaduse heaks. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb Antarktikast ära tuua,
muud jäätmed võib kohapeal kahjutuks teha.
Rangelt kaitstakse kohalikke maasMaa suurim ja puhtaim kõnnumaa tikke ja karmides keskkonnaoludes
jäägu puhtaks. Antarktika edulugu sageli taluvuse piiril toime tulevaid
sai alguse 1959. aastal, kui kaksteist taimi ja loomi. Näiteks Antarktika jäätol kümnendil Antarktika-uuringutes vabadel aladel, mida on kokku umbes
osalenud riiki sõlmisid Antarktika 45 000 km2 (Eesti-suurune ala), pole
lepingu [vt 2]. Sellega külmutati seits- kellelgi lubatud maha pissida. Sestap
me riigi territoriaalnõuded 60. laius tuleb kaasas kanda vastavat anumat
kraadist lõuna pool asuvale piirkon- ja igaks juhuks ka kilekotti.
nale ja seati Antarktikas sihiks vaid
Mitte mingil moel ei tohi häirida
igakülgne rahu ja teadusuuringud.
loomi, näiteks tuleb pingviine vaadelSealtpeale on Antarktika lepin- des hoiduda vähemalt viie meetri kaugu alusel korraldatud kogu kõnealu- gusele ja pesitsevatest lindudest vähese piirkonna inimtegevust, sh tea- malt 15 meetri kaugusele. Siin maadustegevust, kalapüüki ja viimas- bunud turistidel ei ole lubatud endast
tel kümnenditel hoogustunud turis- midagi maha jätta. Kaasa võivad nad
mi. Ettetulevad probleemid võetakse võtta vaid kauneid mälestusi ja fotosid-videoid, ent isegi
mitte kivikestki.
Enim
vaidluJäise Antarktika suurim rikkus,
si on põhjustanud
kalleim „maavara”, on siit hangitav
Madridi keskkonnateadusteave Maa keskkonna kohta.
protokolli 7. artikkel.
See sedastab lühidalt ja selgelt: keelavaatluse alla igal aastal peetaval kon- tud on igasugune maavaradega seotud
sultatiivnõupidamisel. Konsensuse tegevus, välja arvatud teadusuuringualusel teevad seal otsuseid Antarktika te tarbeks. Seega on üheselt välistalepingu hääleõiguslikud riigid: need, tud maavarade kaevandamine ja selkes peavad Antarktikas uurimisjaama lele eelnevad geoloogilise luure uurinvõi korraldavad sinna ekspeditsioo- gud. Mõistagi kujutavad need tegevune. Praeguseks on selliseid riike 29. sed kõige ulatuslikumat, lausa katastEesti ühines lepinguga 2001. aastal ja roofilist ohtu Antarktika keskkonnale.
kuulub vaatlejariikide hulka, keda on
Madridi
protokoll
jõustus
praegu 24.
1998. aastal ja kuni 2048. aastani saab
seda muuta vaid Antarktika lepinMadridi lepe tõi ranged nõuded. gu hääleõiguslike liikmete üksmeelAntarktika lepingule lisandus 1991. se otsusega. Isegi siis oleks 7. artiklit
aasta 4. oktoobril Antarktika ehk äärmiselt keeruline muuta.
Madridi keskkonnaprotokoll; tänavu
möödus selle sõlmimisest 25 aastat. Võinuks minna teisiti. Niisiis, teaSelle dokumendiga on Antarktikas duse ja kogu inimkonna hüvanguks
kehtestatud väga ranged keskkonna- on päris head väljavaated hoida meie
kaitsenõuded [vt 1]. Enne kui sealsel planeedi viimane ulatuslik kõnnumaa
teadusteave Maa keskkonna kohta.
Niisama väärtuslikud on nende andmete alusel koostatud keskkonnamuutuste tulevikustsenaariumid. Et
ainulaadne andmepagas jääks alles,
tuleb lõunanabamanner edaspidigi hoida nii puhas kui võimalik.
Lõunapolaarala saamegi pidada kõige
ehedamaks, puhtamaks looduslikus
seisundis piirkonnaks Maal. Sestap
on Antarktika kaitse viimaste aastakümnete parim edulugu.

Mitme kilomeetri paksuse Antark
tise mannerjää puursüdamike uuringutega on tehtud kindlaks, et viimase 800 000 aasta kestel pole kasvuhoonegaaside ehk süsihappegaasi, metaani ja dilämmastikoksiidi (naerugaasi) sisaldus Maa atmosfääris olnud kunagi nii kõrge ega
nii kiiresti suurenenud kui viimasel
sajal aastal. Klorofluorosüsivesinike
(CFC) põhjustatud osooniauk avastati Antarktise kohal aastal 1985.
Selleks et keelustada nende osoonikihti hävitavate ainete õhkuheide,
sõlmiti Montreali protokoll. See on
hea näide pikaajalise seire tähtsuse
kohta lõunanabamandril.
Jäise Antarktika suurim rikkus,
kalleim „maavara”, on siit hangitav

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Maailmast
looduslähedase ja puhtana. Ent huvitaval kombel on teada, et kõik oleks
võinud minna sootuks teistmoodi.
Nimelt, juba aastaks 1970 oli kogutud esmast geoloogilist teavet paljude mineraalide leidumise kohta
Antarktises: kullast-plaatinast kivisöe
ja rauani. Peale selle oli andmeid võimalike maagaasi- ja naftaleiukohtade kohta šelfimere setetes. Tärganud
oli mitme uuringufirma ja kaevanduskompanii huvi Antarktika maavarade vastu. Oli ilmselge, et see huvi jääb
kestma. Seetõttu hakkasid Antarktika
lepingu hääleõiguslikud liikmed arutama, kas Antarktika lepingu piirkonnas
on võimalik maavarasid kaevandada.
1982. aastal algasidki läbirääkimised, mida esialgu peeti diplomaatilise salastatuse õhkkonnas. See tegi
muret maailma keskkonnakaitsjatele, kes soovisid jätta Antarktika
puutumata. Greenpeace pidas aastatel 1987–1992 Rossi saarel Evansi
neemel loodushoidlikku näidisjaama, kontrollis mitme riigi jaamade
kesisevõitu keskkonnahoidu ja tegi
ettepaneku kuulutada lõunapolaarala
maailma looduspargiks.
Kaevandamise vastu oli ka mitu
ÜRO liikmesriiki, kes ei olnud
Antarktika lepinguga ühinenud ega
pidanud lõunanabamandrit kitsa
lepinguklubi hallatavaks väärtuseks,
vaid inimkonna ühisvaraks. Samas
pole juhus, et just neil aastail rajas nii
mõnigi riik Antarktisesse teadusjaama ja omandas lepingu järgi hääleõiguse: Hiina, India, Korea, Uruguay,
Peruu, Ecuador, Hispaania, Itaalia,
toonased Saksa liiduvabariik ja Saksa
demokraatlik vabariik, Rootsi ja
Soome. Muret tundsid ka riigid, kellel oli Antarktikas nõudlusalasid, kartes, et kaevandamine mõjutab nende
suveräänseid õigusi. Seetõttu oli isegi
üllatav, et 1988. aasta jaanuaris sõlmiti Wellingtonis Antarktika mineraalsete varade kasutust käsitlev konventsioon.
Üldsuse vastuseis sellele konventsioonile oli kogu maailmas siiski tugev, seda kokkulepet ei pooldanud ka paljud Antarktikas töötanud teadlased. Kuigi konventsioon
sai Antarktika lepingu osalisriiki28
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Jäätmed Glubokoje järve jääl Novolazarevskaja jaama lähedal. Pilt on aastast 1976
de valitsuste allkirjad, keelas Belgia
parlament oma kodanikel alatiseks
tegelda kaevandamisega Antarktikas.
Austraalia ja Prantsusmaa keeldusid
konventsiooni ratifitseerimast. Ka
teised riigid lõid seepeale kõhklema,

ventsiooni järgi kujundati keskkonnakaitse arusaamad, mille põhjal
sõlmiti 4. oktoobril 1991 Madridis
Antarktika lepingu keskkonnakaitseprotokoll. See jõustus 1998. aasta
jaanuaris.
Kokku võttes võib
kinnitada, et sealtpeale on Madridi
Antarktika edulugu sai alguse aastal
protokoll üldjoontes
1959, kui kaksteist tol kümnendil
hästi toiminud, kuigi
Antarktika-uuringutes osalenud riiki
alati saab paremini.
sõlmisid Antarktika lepingu.
Näiteks tuleb kanda
hoolt, et Antarktika
ekspeditsioonide
nii et konventsiooni tähendus jäi pel- igapäevatöös täidetaks rangeid keskgalt sümboolseks. Meenutagem, et konnakaitsenõudeid. Eri rahvastel
Antarktika lepingu süsteemis tehak- on erisugused arusaamad inimese
se otsuseid konsensuse alusel ja et kohast looduses, oma keskkonnakuka praegu, veerand sajandit hiljem, jutlused ja väärtushinnangud viiakse
oleks kaevandamine lõunanaba- Antarktikasse kaasa. Seda olen märmandril kallim kui kuskil mujal maa- ganud minagi Antarktika-uuringutel
keral.
mitme riigi ekspeditsioonide koosKuid kõnealuse maavarade kon- seisus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Välitöödel Antarktise oaasis
olgu pudel alati kaasas, sest
keskkonnareeglite kohaselt
maha pissida ei tohi

Protokolli tähtsust ja truudust selle põhimõtetele rõhutasid Antarktika lepingu konsultatiivkohtumisel osalenud riigid ka tänavu maikuus, 25. aastapäeva eel, nn
Santiago deklaratsiooni raames.
Muu seas kinnitati tugevat ja ühtset toetust protokolli 6. ja 7. artiklile, s.t Antarktika lepingu piirkonnas
tehakse igati koostööd ja endistviisi
taunitakse maavarade kaevandamist.
Eraldi resolutsioonis on rõhutatud,
et Madridi protokoll ei kaota kehtivust ka pärast 2048. aastat, kuigi üldsuses ja meedias on seda laadi mõttekäike avaldatud.
Eesti, Antarktika, Arktika ja Mad
ridi protokoll. Hoolimata meie väikesest rahvaarvust on Eesti inimesed löönud tublisti kaasa polaaralade
uurijatena. Viimase 60 aasta kestel on ligi 40 eesti päritolu teadlast ja spetsialisti osalenud mitme

riigi Antarktika-ekspeditsioonidel.
Meie Saaremaa mees Fabian Gottlieb
von Bellingshausen juhatas suisa
Vene Antarktika-ekspeditsiooni,
mille käigus silmati 28. jaanuaril
1820 esimest korda Antarktist.
Veelgi rohkem teadlasi, meremehi
ja teisi spetsialiste on aastakümnete
vältel tegutsenud Arktikas. Selle piirkonna uurimisel on meil eriti tugevad traditsioonid: need algasid juba
baltisaksa maadeuurijate tegevusega
19. sajandil. Mõlemas polaarpiirkonnas on eesti teadlastel tähelepanuväärseid saavutusi.
Siinkohal on meeldiv märkida, et
vabariigi valitsuse 2015. aasta koalitsioonilepingu järgi kavatsetakse taotleda vaatlejastaatust Arktika
nõukogus. Sinna kuulub täisliikmetena kaheksa riiki, mille territooriumid asuvad osaliselt Arktikas, peale
nende hulk vaatlejaliikmeid. Eesti on
Arktikale lähim riik, mis pole veel
Arktika nõukogus. Teadaolevalt on
liitumine endiselt välisministeeriumi
päevakorras.
Vaatlejastaatus eeldab, et Eestil
tuleks panustada teadusuuringutesse. Meenutan, et haridus- ja teadusministeeriumi ülesandel, Eesti

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

polaarteadlaste korraldusel ja teiste huvitatud teadlaste osavõtul valmis 2012. aastal
Eesti polaaruuringute programm aastaiks
2014–2020. Ehkki see
on läbinud rahvusvahelise hindamise, ei ole keskkonna- ega ka haridus- ja
teadusministeerium seni kuigivõrd kandnud hoolt programmi rakendamise eest.
Tasub ka meenutada, et juba
2005. aastal otsustas vabariigi valitsus, et Eesti ühineb Antarktika
lepingu keskkonnaprotokolliga.
Eri põhjustel ei ole seda siiani tehtud. Ometi on sel kümnendil mitu
Eesti teadlast, sh noorteadlast,
osalenud eri riikide Antarktikaekspeditsioonidel. Juba seepärast oleks väga soovitatav ühineda
Madridi protokolliga. See saadaks
maailma üldsusele signaali, et Eesti
on nende eesrindlike riikide hulgas,
kes hoolib globaalsest keskkonnast
ja selle tulevikust ning tahab anda
jõukohase panuse Antarktika keskkonna kaitsesse ja uuringutesse.
Tõenäoliselt ei raja Eesti Antark
tikasse niipea oma uurimisjaama.
Ent meietaolisi, Antarktika lepingu
vaatlejariike, on teisigi: Valgevene,
Kanada, Kreeka, Monaco, Pakistan,
Portugal, Rumeenia, Venezuela ja
Malaisia. Need riigid on siiski ühinenud Madridi protokolliga.
1. Antarktika keskkonnaprotokoll – www.gi.ee/
antarktika/keskkonnaprotokoll.pdf.
2. Antarktika leping – www.gi.ee/antarktika/
atarktikaleping.pdf.

Enn Kaup (1946) on bioloogiakandidaat ja Antarktika järveuurija, osalenud Austraalia, India, Tšiili ja endise Nõukogude Liidu Antarktikaekspeditsioonidel.
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Lautna hiis:

esivanemate pärandist
peame rohkem hoolima

Fotod: Ahto Kaasik

Huvitav Eesti

Ahto Kaasik

varem seal kasvanud tammikust.
Hiljemalt 16. sajandil rajati hiide
äänemaal Kirbla kihelkon- Lautna mõis ja hiietammikust sai
na Lautna külas seisab karja- Hiie põld. Mõisapargi äärde kasvamaa servas vana hiietamm. ma jäänud viimase hiiepuu all paiknes
Ajahambast, inimestest ja karilooma- suur ohvrikivi, mille juures toimetadest räsitud puu on kuivanud, seest nud Säära Jaani nimeline maatark.
õõnes − kauaks teda ilmselt enam ei Mõisniku käsul veetud kivi härgadega
ole. Rein Maran on valinud selle tamme Kasari jõkke, kuhu on Lautnalt linnuoma filmi „Hiite lummus“ DVD ümbri- lennult ligi kolm kilomeetrit:
Et rahvas oli seal ka keind oma
sele ja plakatile. Põline hiiepuu kehastab Eesti looduslike pühapaikade prae- pidusid vahest pidamas ja salaja
gust seisu: sajanditepikkune pärand on sinna ohvrid viind. Siis see mõisnik
on pand kaksteistkümme paari härgi
meie silme all hävimas.
ette ja lasnd palkidest teha niukse
hiiglasuure võimsa
Mudamülkast paistis viltu vajunud
ree; ja siis on selle
post kirjaga „Arheoloogiamälestis
kivi sinna ree peale
pand ja arvataHiiepõllud. On riikliku kaitse all“.
vasti viind Kasari
jõkke kuskile uputand selle kivi jah.
Jäänuk iidsest tammikust. Lautna Aga tamm on praegust alles. Aga seal
hiie kohta on arhiivides talletatud tamme all vanal ajal olevat kivi ka
paarkümmend pärimusteadet ja pai- olnd. Jaah. Niimoodi [1].
20. sajandi alguses oli Lautna
gale heidavad mõnevõrra valgust
ka ürikud. Hiietamm olevat jäänuk mõisahoones põleng. Mõisa asemel
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Kuivanud Lautna hiiepuu
toetab taevavõlvi – ilmselt kauaks teda
ei ole

loodi asundustalud ja hiiepõllul hariti maad edasi. 1936. aastal on Richard
Viidalepp jäädvustanud foto, millel
on näha viljapõllu servas kasvav hiietamm. Kuid 1947. aastal põles maha
ka hiiepõldu kasutanud asundustalu. Nõukogude ajal lõhuti hiies olnud
kiviaiad ja selle põhjaosast rajati läbi
maantee õgvendus.
Hävitav ükskõiksus. Hiiepuu ja selle
ümber asuv hiiepõld on 1964. aastast peale olnud ohverduskohana
muinsuskaitse all. Pühapaika uurinud
arheoloog Mati Mandel on 1975. aastal mälestise passis kirjutanud, et säilinud tamme ei tohiks rikkuda ega
paika risustada [2].
Kummati on hiiepuu käsi sealtpeale käinud halvasti. Püüdes hävitada vaablasi, süüdati tamme õõnsuses
põlema õli, mille tõttu kuhtus ilmselt
ka puu. Tamme juurde veeti sõnnikut. Siis hakati lähikonnas loomi karjatama ja otse hiiepuu kõrvale pandi
loomade jootmisküna. Üks mu tuttav, kes seda paika 2008. aastal vaatamas käis, oli nähtust jahmunud.
Kariloomad olid tallanud ja reostanud pühapuu ümbruse ja kasutasid
iidset tamme sügamispuuna. Kohale
tulnud külamees aga pahandas, et
muinsuskaitse ei võta vana puurisu
maha.
Tänavu suvel avanes Lautna hiies
samasugune vaatepilt. Vana hiiepuu all asus kariloomade joogikoht:
nõukogudeaegne emailvann. Selle
ümbruse sõnniku- ja mudamülkast
paistis viltu vajunud post kirjaga
„Arheoloogiamälestis Hiiepõllud. On
riikliku kaitse all“.
Seda näha oli korraga valus ja
häbi. Tunnistasime abikaasaga kaasasolnud laste imestunud pilke ja

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kas annipael suudab kokku sõlmida ka katkenud juured?
püüdsime selgitada, et hiit ei olnud
rüvetanud muinsuskaitse. Nii käituvad pühapaikadega vaid rumalad
või ükskõiksed inimesed, kes meie
pärandist ei hooli. Eesti riigil aga
pole lihtsalt raha ega inimesi, et oma
hiiepaiku kaitsta.
Kuid ühel päeval taipavad lapsedki,
et möödunud aastakümnete jooksul
piisanuks hiietamme hoiuks vaid sel-

lest, kui karjaaed oleks tõstetud paar
meetrit edasi. Liiati saavad maaomanikud loodus- ja muinsuskaitsemälestiste ning pärandkultuuri paikade
rahulejätmise eest taotleda toetust
samamoodi nagu haritava maa eest.
Et hiied oleksid hoitud. Kahjuks
avastan igal aastal kaitsealuseid pühapaiku, mis on mõne riigiameti heaks-

kiidul lagedaks raiutud või suisa segi
pööratud. Sageli asuvad need kõrvalistes kohtades.
Ent Lautna hiis ei ole kauge metsanurk, kuhu inimene satub harva.
Hiie lõunaservas kulgeb külatee ja hiit
läbib Lihula–Kloostri–Kirbla asfalttee. Vähem kui kilomeetri kaugusel
vuravad Tallinna–Kuressaare maanteel supelsaksad ja turistid Saaremaa
maastikke imetlema. Valla keskus
Lihula linn asub linnulennult viie
kilomeetri kaugusel, sama kaugel on
Matsalu rahvuspargi keskus Penijõel.
Rahvuspargi piir kulgeb aga hiietammest kõigest 50 meetri kaugusel.
Laulja ja helilooja Tõnis Mägi on
öelnud, et Eesti saab päriselt vabaks
alles siis, kui saavad vabaks meie
hiied. Mis oleks, kui teeks meie hiied
Eesti vabariigi 100. aastapäevaks
korda?
1. Eesti kirjandusmuuseum, KKI 48, 544/7 (7)
< Kirbla khk, Lihula v, Kloostri k, Kopli t –
Pille Kippar < Karl Paras, u 60 a (1968).
2. Kultuurimälestiste riiklik register –register.
muinas.ee/public.php?menuID=monumen
t&action=view&id=9978.

Ahto Kaasik (1969) on looduslike pühapaikade uurija ja hoidja.

Maria smirnova
muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade arengukava koordineerija

M

uinsuskaitseamet kaitseb kaitsealuseid hiiekohti nagu kõiki teisi mälestisi, lähtudes
muinsuskaitseseadusest.
Pärimuslikud hiiekohad ja teised
looduslikud pühapaigad kuuluvad
arheoloogiamälestiste hulka. Ilma
muinsuskaitseameti loata ei tohi
arheoloogiamälestisel teha haljastus-, raie-, kaeve- ega maaparandustöid, kuid üldjuhul ei piira amet juba
väljakujunenud maakasutust.
Lautna hiietamme seisund on
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Foto: Inga raudvassar

Mil moel tagab muinsuskaitseamet
kaitsealuste hiiekohtade hoiu?
olnud halb juba sellest ajast, kui
koostati mälestise pass (1975. aastal). Oleme maaomanikuga arutanud jooginõu asukohta ja praeguseks
on vann viidud puu alt paarkümmend meetrit eemale lääne
poole.
Et kaitsealused looduslikud pühapaigad säiliks, on amet tellinud pühapaikade piiride täpsustamiseks eksperdihinnanguid; need on praegu menetluses. Peale selle tehakse
tööd selle nimel, et saavutada riiklikus arengukavas „Eesti looduslikud
pühapaigad. Uurimine ja hoidmine
2015–2020“ ette nähtud sihid. Selle
raames kaardistatakse arhiiviallikates kirjeldatud, kuid seni kaitsmata
looduslikud pühapaigad. Arengukava

käekäigule saab kaasa aidata, saates
muinsuskaitseametile e-posti aadressil hiied@muinas.ee teavet nende
looduslike pühapaikade kohta, mis ei
ole veel kaitse all.
Selleks et mälestisi hooldada, konserveerida, restaureerida või uurida,
on maaomanikul õigus taotleda riigilt
toetust. Arheoloogiamälestiste puhul
on taotlused enamasti seotud päästeuuringutega, kui mälestisega seotud
paikades on vaja teha kaevetöid, näiteks rajada ajakohane taristu. Samas
on toetusi jagunud ka arheoloogiliste paikade hooldusele: aastate jooksul on era- või omavalitsuste maadel
riigi kaasabil korrastatud linnamägesid, kalmeid ja kultuskivide ümbrust,
samuti mõnda hiiekohta.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Horisondi pilvefotode võistlus

Ajakirja Eesti Loodus auhinna saanud foto. „Pilvelaev” (20.08.2016, Suurupi), autor Kadi Soo
Kommentaar: suurepärane pilvelumestuse „eksemplar“. Fotol paistab silma mustrilisus; lumestuse alumise piiri kohal olevad
pilvejätked (jääkristallid) meenutavad ilutulestikuga alla langevaid sädemetompe

Foto pilvelumestusest

pälvis Eesti Looduse auhinna

P

pilvekihist läbi, võib näiteks aerodünaamilise rõhulanguse tõttu moodustuda hulgaliselt jää
kristalle ehk
tekivad jäätuumakesed. Need võivad
vallandada doominoefekti: allajahtunud veepiisakesed külmuvad peaaegu
kohe jääkristallideks. Selle toimeala
hõlmab teatud kauguse häiringust.
Tekkinud jääkristallid langevad sajujoontena pilvekihist välja. Seetõttu
jääb pilvedesse tihti kontsentriline
ring või auk.
Mõnikord on pilvelumestust seostatud joonpilvedega haakuvate vandenõuteooriatega (nt chemtrail).
Selles valguses võib pilvelumestust
käsitleda hoopis hajujäljena.

Aga mis on hajujälg? Kuigi enamasti õhusõidukid just tekitavad
pilvi, võib olukord olla ka vastupidine: lennuk võib pilvi hajutada. Hajujäljed (ingl distrail) kujunevad juhul, kui mõni õhusõiduk
lendab läbi pilvekihi, vallandades
pilvepiiskade jäätumise ja sademetena väljalangemise. Järele jääb
tunnelitaoline või ovaalikujuline
pilvedeta või sajujoontega palistatud koht, mis võib soodsates
oludes muunduda nn pilvelumestuseks (ingl fallstreak hole, hole
punch cloud).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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ilvelumestus on ümmargune või ovaalne auk pilvedes, enamasti kiudrünk(Cirrocumulus) või kõrgrünkpilvede
(Altocumulus) korral.
See nähtus tekib siis, kui pilved
koosnevad allajahtunud veepiisakestest, mille temperatuur on –20 kuni
–30 °C, kuid esialgu need ei jäätu,
sest jäätuumakesi pole piisavalt. Veel
on omadus jääda vedelaks kapillaarides või väikeste piiskadena allajahtunud olekus ehk nullkraadist madalamal temperatuuril (looduses kuni
–40 °C).
Kui tekib mingi häiring, näiteks
sõidab lennuk või lendab linnuparv

Jüri Kamenik
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Fotovõistlus

Eesti Looduse
seitsmeteistkümnes

fotovõistlus
T

änavusele Eesti Looduse fotovõistlusele saadeti 1232 pilti
199 autorilt, kellest 44 võistles
noorte arvestuses (kuni 16-aastased) ja
155 üldarvestuses.
Erinevalt teistest konkurssidest on
Eesti Looduse fotovõistlus kesken
dunud looduse tundmisele: fotograaf peab võimalikult täpselt määrama pildistatava objekti ja kirjutama juurde foto saamise loo. Koostöös
Tartu ülikooli loodusmuuseumiga
olid tänavu võistlusel esimest korda
maastike kategooriad: looduse maastikud ja mustrid ning linnaloodus.
Keskkonnaministeerium on pannud
välja elurikkuse eriauhinna nii üldarvestuses kui ka noorte arvestuses, Eesti
loodusmuuseumilt on eriauhind noortele ja Tuulingu turismitalult eriauhind
üldarvestuses.
Pilte hindasid Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk, fotograaf ja
botaanik Ott Luuk, fotograaf Tarmo
Niitla, Eesti ornitoloogiaühingu nõukogu esimees Margus Ots, teadusajakirjanik Indrek Rohtmets ja loodusfotograaf Urmas Tartes; eriauhindade saajad otsustasid auhindade välja
panijad.
Üldarvestuses võitis loomafotode
peaauhinna, s.o 500 euro eest fototarbeid fotokaupluste ketilt Photopoint,
Siret Lahemaa. Noorte hulgas sai loomafotode ja taimefotode peaauhinna,
250 euro väärtuses Photopointi tooteid, Marianne Lapin (14-aastane).
Üldarvestuses anti välja ka loomafotode 1. auhind (Kristo Keevend), eriauhind käituva looma foto eest (Aleksandr
Abrosimov, kes pälvis ühtlasi Tuulingu
puhkemaja eriauhinna), ning eriauhind
väikese looma foto eest (Eimar Kull) ja
veelooma foto eest (Marko Poolamets).
Aasta linnu rasvatihase foto eest sai
34
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Eesti ornitoloogiaühingult auhinna Arne Kiin. Noorte kategoorias võitis väikese looma foto eest eriauhinna
13-aastane Kristiina Ernits ja eriauhinna kodulooma pildi eest 11-aastane
Eliise Jõgar.
Taimefotode peaauhinna sai üldarvestuses Mariann Peksar ja esimese
auhinna Arne Kiin, noorte arvestuses
vastavalt Geteli Hanni ja Keity-Liina
Kallas. Üldarvestuses anti ka eriauhind väikese taime foto eest Kristo
Keevendile. Eesti orhideekaitse klubi
on pannud välja auhinna aasta orhidee
tumepunase neiuvaiba foto eest: üldarvestuses sai selle Arne Kiin ja noortest
Keity-Liina Kallas (sama foto võitis ka
1. auhinna taimefotode hulgas).
Peaauhinna seenefoto eest pälvis Jaak Kotkas, kes on üks vanimaid
fotovõistlusel osalejaid (76), ja esimese
auhinna temast pool sajandit noorem
Kadi Soo. Noorte vanuserühmas sai
seenepiltide peaauhinna Agnes Pajula.
Keskkonnaministeeriumi
eri
auhinna elurikkuse parima kujutamise
eest pälvis üldarvestuses Kalli Lumberg
ja noorte arvestuses Johan Boeijkens.
Eesti loodusmuuseumi eriauhinna
sai Elis-Liselle Soosalu ning Tuulingu
turismitalu eriauhinna Aleksandr
Abrosimov.
Tartu ülikooli loodusmuuseumi eriauhinna kategoorias „Looduse maastikud ja mustrid“ sai täiskasvanutest
Elvin Heinla, noortest Mairo Lokk.
Linnalooduse fotode eest anti auhind
välja vaid üldarvestuses, selle võitis
Margus Hendrikson.
Ajakirja Eesti Jahimees eriauhinna
sai üldarvestuses Eigo Reva ja noortest
Lisandra Kuik. Eesti Looduse eriauhinna pälvisid noortest Geteli Hanni, täiskasvanutest aga Reet Sau ja Mariann
Rea.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Arne Kiin (taimefotode 1. auhind, EOK
eriauhind aasta orhidee foto eest)

Marianne Lapin (loomafotode peaauhind noorte kategoorias). Kährikkoer

Kristo Keevend (loomafotode 1. auhind).
Ritsika kestumine

Kadi Soo (seenefotode 1. auhind). Kääveoseline lehikuhallik

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Fotovõistlus

Eigo Reva (Eesti Jahimehe eriauhind). Laanepüü kuked

Elvin Heinla (TÜ loodusmuuseumi eriauhind kategoorias „Looduse maastikud ja
mustrid”). Virmalised
36
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Margus Hendrikson (TÜ loodusmuuseumi eriauhind linnalooduse foto eest).
Päevalilled

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eliise Jõgar (eriauhind kodulooma foto eest noorte kategoorias). Kodukass

Aleksandr Abrosimov (eriauhind käituva looma foto eest). Nastik kugistab kärnkonna

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Mariann Peksar (taimefotode pea
auhind). Laialehine neiuvaip
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Poster: Eesti Looduse fotovõistluse loomafoto peaauhind
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Põder

läks üle jõe
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Foto: Peeter Linnamäe

T

unamullu hallil novembripäeval saatsime oma kooli
õpilased nutikale matkamängule. Radu oli kaks ja minu ülesanne
oli võistlejatest pilti teha. Nii asusin
neid autoga jälitama.
Sõitsin üle Pihla oja, kui äkki
turgatas pähe, et peaksin piki oja pildi
tegema: saaks illustreeriva materjali
kompositsioonist rääkivasse esitusse. Autole tagurpidikäik sisse ja
truubile tagasi. Kruttisin akna alla,
võtsin fotoaparaadi kätte ja alles
siis sain aru, et mingi imelik tume
kuhil on ojas. Põdrapere asutas
end rahulikult oja ületama. Kokku
oli neid kolm, ilmselt ema ja kaks
noormeest.
Oja peegeldused olid nii ilusad, et
mu viienda klassi fotoringi lapsed olid
seal samuti pildi teinud ja märgusõna
all „juhtivad jooned“ meie õpirühma
Facebooki postitanud. Põtru neil küll
näha ei õnnestunud.
Olen õpetaja väikses koolis Laukal
Hiiumaal. Juhuslik pildistaja olen
olnud juba palju aastaid, sagedamini
olen meie ilusa saare loodust pildile
püüdnud viimased viis aastat.
Paar aastat tagasi kinkisin endale
peegelkaamera, mis on mul peaaegu
kogu aeg kaasas.
Enamik pilte sünnib kodu
ümbruses koeraga jalutuskäike tehes.
Lemmikteemat mul ei
ole, pildistan kõike:
pilvedest putukate ja
lainetest õitsejateni.
Suur
soov
on õppida
fotosid
mõistlikul
määral
töötlema.
Selle pildi tegin
kaameraga Canon
700D, objektiiv
oli Canon EFS
18-200.
siret Lahemaa
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Intervjuu

Rannaniit on palju enam

kui „muruplats“ ja kaks kurvitsat
Botaanikut ja looduskaitsjat Marika
Koset intervjueerinud Helen Külvik
Meie sinuga oleme teineteist tundnud juba õige kaua aega: oleme
kooliõed. Me kohtusime bioloogiaõpetaja Tiiu Saava klassi tagaruumis, valmistudes järjekordseks bioloogiaviktoriiniks või -olümpiaadiks, nosides õpetaja Saava varudest küpsiseid ja sirvides ajakirja
Eesti Loodus aastakäike. Just Eesti
Looduse artiklite põhjal koostati
sageli nende võistluste küsimusi.
Jah, see õpetaja Saava tagaruum oli
paras bioloogide inkubaator. Sealt
tulid kõvad tegijad, mälumängijad ja
tulevased bioloogid, teiste hulgas ka
näiteks Kersti Kaljulaid. Saava osa oli
juhendada, anda võimalus, julgustada.
Õpetaja Saava tagaruumis olid
üüratud varasalved, ma lugesin seal
igasuguseid asju. Seda, mis oli õpikus, ma eriti ei teadnud. Selle juures
oli eriti veider see, et ma võitsin kaheteistkümnenda klassi riikliku bioloogiaolümpiaadi – see oli õpetaja Saava
õpilase esimene vabariiklik olümpiaadivõit.
Kas sul oli siis üsna varakult selge,
et tahad minna just bioloogiat
õppima?
Teadsin juba ammu, et mingi lillenuusutaja minust saab. Juba kolmandas
klassis läksin ma Tallinna loodusmajja.
Mulle oli loodusmajas käimise kõige
suurem väärtus see, et suvel sai osaleda laagrites. Kõigepealt oli loodusmaja
laager, siis linnalaager ja kui hästi läks,
siis said veel vabariikliku olümpiaadi
laagrisse ka.
Ega koolijutt meil veel ei lõpe. Sa
oled ju ise olnud päris suure koormusega õpetaja. Töötasid üle viieteistkümne aasta Häädemeeste
keskkoolis loodusainete õpetajana,
hiljem aasta Kihnu koolis, nüüd aga
40
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õpetad hoopis Metsapoole koolis
inglise keelt.
Nii on läinud. Juba siis, kui ma loodusmajas käisin, meeldis mulle teistele asju seletada ja õpetada. Ma teadsin,
et lähen õppima loodusteadlaseks, aga
ühel päeval ütlesid loodusmaja õpetajad, et sina oled sündinud õpetaja. Ma
naersin nad algul välja: mina ja mingitele üheksanda klassi poistele sigimist
õpetama? Mitte mingil juhul!

kandis. See oli minu õnnepäev, kui
sain temaga tööle kaasa minna. Mulle
tundus siis ja tundub ka nüüd, et linnas on inimesed vangis: ühest küljest pead rabelema hästi palju, teisest
küljest oled mitte keegi. Linnas pole
olnud minu meelest midagi teha. Linn
oli vahejaam, et ma saaksin koolis käia.

Oma
praeguses
elukohas,
Häädemeestel, oled sa kõige enam
tuntud rannaniitude
taastamise eestvedajana: olid mahuka LIFEiKassiga jagelesime ämbri juures
projekti juht. Miks just
sooja piima pärast, kui vanaema
sina projektijuhiks satlehma lüpsis. See oli minu jaoks
tusid?
Sattumine on õige sõna.
päriselu.
Projekt oli juba valmis
kirjutatud, kui mind
Aga elu läks nii, et õpetajaamet juhiks meelitati. Eks seal oli mitu
oligi mu esimene töökoht. Mul olid põhjust. Kirjutajad vist lootsid, et
väikesed lapsed, tööd oli vaja ning mina naisena olen kohusetundlik ja
Häädemeestel oli just õpetajat tar- teen asjad ära. Bioloogi haridus oli
vis. Kohe pärast seda, kui olin asu- mul ka, samuti olin mugavalt kohanud õpetama – aastal 1998 –, avati pealt võtta. Üks kaalukeel oli kindTallinnas pedagoogikaülikoolis kahe- lasti mu inglise keele oskus: kogu
aastane kaugõppevormis täiendõppe- projekti dokumentatsioon pidi käima
programm, mille läbinu sai õpetaja Brüsseli kaudu, inglise keeles.
kutse. Seal olid üliägedad inimesed
koos, mõned olid nelikümmend aastat Mis oli selle projekti juures sinu
koolis õpetanud. See oli väga lahe aeg töö? Kas suhtlesid inimestega või
ja väga väärt programm.
pidid hakkama ka ise lambaid
pidama?
Kuidas sai sinust, Tallinna tüdru- See oli üsna teistmoodi aeg. Inimesed
kust, maainimene?
olid eurorahade suhtes üsna skeptiliMul oli maavanaema, kelle juures ma sed, arvasid, et seal käib suur rahapesuviti olin. Vanaemal oli lehm, kanad, su. Seega oli inimestega suhtlemine
kass, koer – nagu ikka tol ajal. Käisime võtmeküsimus.
seenel, tegime heina, lüpsime lehma ja
Mina sain projekti eesmärgist
elasime täielikku maaelu. Nii, kui olin aru nii, et meie siht on saavutada
linnast tulles bussilt maha astunud, rannaniidu majandamine. Õnneks
pani mõnus sõnnikulõhn mu rõõmsalt Kaja Lotman oli Matsalus seda juba
kepslema. Kassiga jagelesime ämbri Väinamere projekti raames teinud.
juures sooja piima pärast, kui vana- Tema õpetas mind, kui tähtis on iniema lehma lüpsis. See oli minu jaoks mestega tegeleda: neid tuleb veenpäriselu.
da ja anda neile vahendid, et töö ära
Mu isa oli tegelikult kolhoosnik, teha. Õnneks olid projektikirjutajad
töötas spetsialistina Matsalus Karuse kohalike inimestega enne suhelnud
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Marika Kose (snd Jänes)
on sündinud 7. oktoobril 1971. aastal Tallinnas.
Õppinud Tallinna 44. keskkoolis. 1991–1995 õppis
Tartu ülikoolis bioloogiat.
Aastail 1998–2014 töötas Häädemeeste koolis
loodusainete ja inglise
keele õpetajana. Aastail
2001–2005 juhtis Eesti ornitoloogiaühingu LIFE-Nature
projekti „Häädemeeste
märgalakompleksi taastamine ja hooldamine“.
Märgalade ühingu asutaja
ja juhatuse liige alates
2002. aastast.
2010. aasta juunis kaitses
Tartu ülikoolis teadusmagistritöö „Rannikukoosluste
taastamis- ja majandamisprojektide edukus ja jätkusuutlikkus Eestis“. Praegu
on Eesti maaülikooli doktorant ning põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi lektor,
uurib karjatamiskoormuste
mõju rannaniitude taimestikule. Osakoormusega
lektor Pärnu kolledžis; koolitaja, Kollamaa puhkemaja
perenaine ja Luitemaa giid.
Riigihanke korras koostanud loodushariduslikke
õppematerjale, sh on näiteks „Rannaniidukohver“ ja
„Turbakohver“.
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ja üldjoontes oli teada, kellele milliseid loomi ja masinaid jagada. Mina
ju algul kõiki ei tundnud ja loomapidamisest ka väga palju ei teadnud
(kui heinategu vanaema juures välja
arvata).
Minule oli kogu selle maade-,
looma- ja masinate jagamise juures
kõige tähtsam see, et keegi omavahel
tülli ei läheks, vaid et tekiks sünergia.
Kui hästi või halvasti kohalikud
külamehed ja -naised sind omaks
võtsid?
Mu päritolu oli ju teada: blondiin linnast. Ega mul ei jäänudki muud üle,
kui endale ka loomad võtta. Loomade
kaudu sain olla osa sellest kommuunist. Ma olin võrdne: ei saanud nõuda
midagi sellist, mille kohta ma teadsin,
et seda ei saa teha.
Igatahes oli see tohutult mahukas töö. Iga pere peale kulus projekti jooksul tunde ja päevi. Aga see töö
andis mulle võimaluse ja ka kohustuse piirkonda hästi tundma õppida.
Mulle väga meeldis, et vanasti olid
metsades metsavahid ja looduskaitsealadel oma inimesed, kes alasid hästi
tundsid ja said seetõttu teha vastutustundlikke, kohast lähtuvaid otsuseid.
Midagi sellist tundsin nüüd ka mina.
See meie-tunne ja meie-koha-tunne
on hästi oluline.
Nüüd on projekti lõpust möödas
kümme aastat – paras aeg tagasi
vaadata. Millised on olnud LIFEi
projekti mõjud kohalikele elanikele? Kuidas läheb elu rannaniitudel
praegu?
Meie eesmärk taastada rannaniidud ja
tuua elu sinna tagasi on kindlasti täidetud. Kõigile projektis osalenutele oli
aastal 2005 üks tõsine proovikivi: jaanuaritorm, mis kogu füüsiliselt tehtud
töö – karjaaiad, varjualused ja muu
sellise – peaaegu täielikult hävitas.
Hukka sai ka väga palju loomi. Aga see
töö, mis inimestega ja nende mõtlemisega oli tehtud, see ei hävinud. Välise
abi ja motivatsiooni toel ehitati kõik
uuesti üles, see oli tohutu töö.
Kui algul oli seatud sihiks taastada kolmsada hektarit rannaniitu, siis
tegelikult jõuti teha rohkem: kolmsa42
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da sai heasse seisu ja veel kolmesadat
hektarit hakkasid loomad roo seest
välja sööma. Nüüd on Luitemaa kaitsealal rannaniite veelgi taastatud ja
need hõlmavad tervelt kümnendiku
kogu Eesti rannaniitudest.
Kõlab nagu idüll.
Jah, ongi. Umbes kümme kuni viisteist
majapidamist peab siiani loomi. On
olnud loobujaid ja juurdetulijaid. Isegi
osa loomi on alles, traktorid sõidavad
ringi, kleepsud küljes. Mitmes talus
on noored nüüdseks talupidamise üle
võtnud, neil on poollooduslike koosluste hooldamine suisa majandusplaani sisse kirjutatud. Need inimesed ei
tee seda ainult raha pärast: nad tunnevad ka linde ja haruldasi taimi ja neile
läheb väga korda, mis nad seal teevad.
Aga on ka mõned tilgad tõrva.
Viimasel paaril aastal on meil olnud
tõsine probleem kiskjatega. Umbes
neli aastat tagasi asus rannaniidule
elama üksik ilves. Murdis ühes külaotsas, siis teises otsas. Ühes suures
karjas sai kolmesajast lambast kolmkümmend hukka. Selle tagajärjel olid
loomad ära hirmutatud, ei julgenud
enam rannaniidule sööma minna.
Aga nii ei saa ju rannaniit standardite kohaselt madalmuruseks! Ja see on
probleem. Sest olgu, lambad makstakse kinni, aga uttede katkised udarad,
stress ja asjaolu, et kogu karjatamismuster tuleb ümber mõelda, seda ei
maksa keegi kinni, see jääb kõik külamehe kanda.
See ilves on seal mitu aastat elanud,
nüüd on talle seltsiks tulnud ka šaakalid, keda meie kandis on õige palju.
Aga laskmisluba ei anta. Inimesed on
mures. Lambad lammasteks, aga lisaks
on kohalikud märganud, et šaakalid
söövad ära linnupojad ja kitsetalled –
rahvas ei näe neid enam rannaniidul.
Šaakal teeb puhta töö, ta on karjaviisiline loom. Nad hirmutavad ka veiseid,
valvavad poegimise juures.
Mingi lahendus peab ju olema?
Me oleme siin tegelikult probleemi
ees, kus iga ametnik näeb kitsalt oma
töölõiku ja kogu looduskaitse on konfliktis: rannaniidule tahetakse linde,
lambaid ja veiseid, ilvest ja šaakalit,

Foto: Urmas Tartes

Intervjuu

väärtuslikku maastikku ja veel terve
hulga teisi rühmi. Aga kõiki korraga ei
saa! Seevastu trahvima on kõik mihklid, kogu vastutus ja koorem on pandud külamehe õlule. Vahel tahaks küll
ahastades hüüda: „Kulla ametnik, võta
üks lammas või lehm ja karjata teda
aasta ringi, siis räägime!“ Nad lihtsalt
ei kujuta ette, kui kompleksne on kogu
see karjatamine ja loomade pidamine
ületalve.
Pealegi, kui kaitse-eesmärk on linnud ja avatud rannaniit, siis ei saa kaitse-eesmärk olla ka kiskjad. See tuleb
ametnikel omavahel selgeks rääkida,
mitte minna külamehi süüdistama ja
trahvima. Näiteks laidudel ei saa karjatada kedagi muud kui lambaid, aga
šaakal tuleb ka läbi mere. Külamehe
kannatus võib ükskord katkeda, ja siis
on meil probleem.
Poollooduslike koosluste taastamisel ja majandamisel on mõtet siis, kui
seda teeb kohalik elanik, kes on ka ise
tulemusest huvitatud, sest see on tema
igapäevane elukeskkond. Sellepärast
teeb ta seda tööd hoole ja armastusega. Kui hakkame seda teenust riigihanke korras sisse ostma, siis meil
ongi „looduskaitse tootmine“.
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„Rannaniidukohvri“ tegemine 2014.
aasta suvel. Õppematerjale valmistavad ette Marika Kose ja Marten Kose,
lehmad pakuvad moraalset tuge

kõrge on „muru“ või mitu kurvitsat
seal elab. See ei tundunud mulle õige.
Rannaniidul on ju palju väärtusi
ja me võiks neid kõiki kaitsta. Nii ma
siis otsustasin, et võiks võtta viieteistkümneaastase rannaniitude taastamise töö kokku ja selgitada, millal ikkagi
on kooslus taastunud. Kas ainult siis,
kui seal on teatud kõrgusega „muru“
ja linnuliigid, või on niidul väärtust ka
siis, kui neid seal pole?

Aga Natura juurde tagasi tulles:
meil on terve hulk loodust, mis on
Natura direktiividega kirjeldatud.
Mingile osale loodusele on riputatud külge hinnalipik ja väärtusesilt,
olgu see siis üks tärn või viis tärni.
Hinnalipik tähendab seda, kui suurt
toetust selle liigi/koosluse heaks tehtava töö eest makstakse. Seda loodust
on võimalik suures mahus kaitsta.
See tähendab, et
mingid liigid rebiTegelikult on Euroopa Liitu astumine
takse kontekstist
välja. Kaitstakse
ja Natura 2000 kõige parem asi, mis
eelkõige
mingit
on Eesti loodusega juhtunud.
selgroogset, konna
või lindu, aga üleVaata, mina tulen ajast, mil loo- jäänud tervik jääb pilgu alt välja.
duskaitse oli nõukogudevastase võit- Tekkinud on tunne, et kui kaitseme
luse tugisammas ja iseseisvuse alus- kaht kurvitsat, siis pole vahet, mis
tala. Sel ajal peeti loodust tervikuks, „muru“ meil seal kasvab. Tegelikult
Eesti loodus oli hästi läbi uuritud. on ikka vahe küll.
Nüüd on meil uus aeg, mida valitMeil oli sama häda Luitemaal, kus
seb niinimetatud Natura-paradigma. mitmele rannaniidule sattus mitu
Tegelikult on Euroopa Liitu astumine väärtust korraga: kaitse-eesmärk olid
ja Natura 2000 kõige parem asi, mis kurvitsad, kuid samas on seal tohuon Eesti loodusega juhtunud. Paraku tult liigirikas taimestik ja mitmekesion looduskaitseametkondade refor- sed kooslused. Need aga ei ole arvel.
mid looduskaitset tugevalt õõnesta- Rannaniidu taastamise/hooldamise
nud ja nõrgestanud.
kriteerium on praegu vaid see, kui

Kuidas seda uurida?
Kümme aastat tagasi tehti Eesti rannaniitudel üks põnev teadustöö taimestiku ja mullastiku kohta. Mina
tegin nüüd kordusinventuuri, käisin
kõik kohad läbi. Olen teinud rannaniidu hooldajatega intervjuusid
Matsalus, Silmal, Kastnal, Tõstamaal
ja Liul.
Ametnik ütleb, et rannaniit peab
olema taastunud kolme aastaga. Aga
tegelikult see nii ruttu ei käi. Näiteks
Võiste all taastati kolme aastaga väga
intensiivse tööga ilus „murukooslus“,
linnud tulid tagasi, aga siis jäi hooldusel eri põhjustel aasta vahele. Ja selle
ühe aastaga sai imeilusast „murukooslusest“ taas kõrge roostik. Asi
ongi selles, et see rannaniit ei olnud
taastunud ega toiminud veel rannaniiduna. Liigilise koosseisu taastumine on pikem protsess, roostiku allasurumisele kulub palju rohkem aega.
Usun, et suudan Eesti eri piirkondade jaoks koostada kontrollnimekirja või indikaatorid, mille abil
hinnata, kas ja kui palju rannaniit
on taastunud. Seda meetodit peaksid saama kasutada ka need, kes pole
botaanikud.
Samas olen ma poollooduslike
koosluste seisukohalt realist ja bioloogina oli mul algusest peale küsimus: praegu, kui inimesed ei kasuta
rannaniitu enam selleks, et end elatada, vaid me toodame seal looduskaitset, siis kas need kaks asja annavad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |859|

Aga ega need rannaniidud sulle
rahu ei anna? Tulid nüüd Tartusse
Eesti maaülikooli doktorantuuri ja
tegeled ikka rannaniitudega edasi.
Jah, mitmed asjad teevad mulle tänapäevases looduskaitses muret. Ma
tundsin, et tahan seda rannaniitude
taastamise protsessi põhjalikumalt
uurida ja sellele akadeemilist pidet
juurde saada.
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Intervjuu

Tõepoolest on tehtud palju tööd.
Kui edukalt on sinu arvates Eestis
rannaniite taastatud?
Pidevalt kurdetakse, et rannaniidud on kehvasti hooldatud. Aga see
võtabki aega! Muru saab teha muruniitjaga, aga muru pole kooslus!
Protsessid mullas ja kogu koosluses
võtavad aega. Pole õiglane öelda, et
meie rannaniidud on halvas seisus
sellepärast, et keegi on olnud laisk ja
lohakas. Esiteks on seal teisi väärtusi
ja teiseks, see kõik võtabki aega. Me
oleme seda alles viisteist aasta teinud,
aga projektipõhises maailmas on kõik
väga kärsituks muutunud.
Midagi on igal juhul mäda. Muide,
riigikontroll tellis poollooduslike
kooslustega tehtud töö kohta auditi, mille pealkiri on „Riigi tegevus
looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks“. See on väga põnev lugemine,
eriti kui oskad ridade vahelt lugeda.
Uskumatuna on esile toodud, et riigimaadel kooslusi majandavad inimesed peavad RMKlt seda maad
rentima. Nii et esiteks me maksame
peale, et üldse tohiksime karjatada.
Teiseks jäi auditist kõlama, läbi väikese irooniaprisma, et Eesti poollooduslikud kooslused ei ole hooldatud
mitte tänu ametnike tööle, vaid sellest hoolimata!
See aruanne võiks olla kohustuslik
lugemisvara kõigile maahooldajatele ja
looduskaitsespetsialistidele. Me jõuame tagasi sinna, mis on oluline: kommunikatsioon! Kas me tahame, et inimesed tuleks ja majandaks neid kooslusi või teeme seda sellepärast, et peab?
Umbes veerand kuni kolmandik
majandab rannaniite missioonitundest: sellepärast, et nad tahavad näha,
kuidas päike merre loojub. See on
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sama tulemuse?
Olen mures selle suure töö pärast,
mis Eestis on tehtud. Meeletu aeg ja
raha, mis on poollooduslike koosluste taastamisele kulutatud. Me
ajame taga mingeid eesmärke ja
unustame ära, et asjad on tervikud.
See ei ole ainult minu mure, seda
on peegeldanud ka maaomanikud ja
hooldajad.

Koolitusreisil Tadžikistanis. Koolitaja töö on andnud võimaluse päris palju maailma näha, sealhulgas käia nüüdseks üsna eksootilistes Kesk-Aasia riikides
Ükskord, kui me kohtusime, rääkisid mulle ühest kodanikupalga
ideest. Räägi teistele ka!
See on Agu Leivitsa mõte, millel
on tegelikult lai regionaalpoliitiline
tagapõhi: maksta Eesti maaelanikele kodanikupalka. Loomapidamist ei
saa seada kodanikupalga tingimuseks, sest loomi pidada on raske.
Olulisem oleks eluviis: et oleks aiamaa, lapsed või
lapselapsed kasvaks selles keskEesti poollooduslikud kooslused ei
konnas üles. Paljud
ole hooldatud mitte tänu ametnike
inimesed
elaks
meeleldi maal, aga
tööle, vaid sellest hoolimata!
maal pole tööd.
Linna tööle käimiSa mitte ainult ei õpi ülikoolis, vaid ne on väga väsitav ja ebarentaabel.
ka õpetad. Mida sa õpetad?
Kas või üks pereliige võiks saada
Ma õpetan looduse vahendamist: kodanikupalka lihtalt selle eest, et ta
loodusturismi. Püüan tudengitele sel- maal elab ja toimetab, et ta ei peaks
gitada, millised on meie loodusväär- riskima sellega, et jääb ilma sotsiaaltused, miks inimesed üldse reisivad ja setest garantiidest, näiteks arstiabist,
miks nad reisivad Eestisse, mida siin ja temast saab asotsiaal. See nelisadavaadata ja mida siin müüa või kuidas viissada eurot kuus aitaks hulga rahloodusest „toode“ teha.
vast maal hoida ja tagaks neile sotInimesed tulevad siia niikuinii ja siaalse kaitse.
nüüd on küsimus, kas tahame selle
Maal elavad inimesed hoiavad
eest võimalikult palju raha, nii et tavaliselt oma maja ümbruse niideväärtused jääksid ka kaitstud, või ei tuna, vältides niimoodi puukide levitaha kedagi näha, aga nad ometi tule- kut. Selle peale tavaliselt ei mõelda.
vad – ja siis on kaos. Me peame nende Kodanikupalk aitaks seega säilitainimeste vastuvõtmiseks ja võõrusta- da niinimetatud elustiiliheinamaid ja
miseks valmis olema.
elurikkust seal.
suur töö, kogu aeg oled loomadega kinni. Audit ütleb, et inimesed,
kes tahavad loomapidamisega tõsiselt
tegeleda, maksavad tegelikult peale.
Toetus aitab enam-vähem kuludtulud tasa saada, aga investeerida ei
saa. Ametnik sageli ei taju, et loom
tuleb ka ületalve pidada. Nad näevad
seda, et loom on neli-viis kuud väljas,
aga muud nad ei näe.
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Naudi hetki kodumaiste teadusja loodusajakirjade seltsis!
Esita tellimus 1.11.–18.12.2016 ja võida ajakirjade kõrvale
Põhjala teetalu tee või Loodusväe kodumaiseid mahetooteid.
Iga nädal loosime välja 5 teepakki!
10 mahetoodete kinkekomplekti Loodusväelt
loosime kõigi tellijate vahel välja 19.12.2016
Kampaania tingimuste kohta loe täpsemalt
www.loodusajakiri.ee
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Fotod: Timo Palo

Tööjuhend

Pildistamine talvel, 2. osa:

Kuidas säästa fotovarustust külma ja niiskuse eest
Tänavu veebruarinumbris käsitlesin talvise pildistamise
seda poolt, mis hõlmab oskuslikku riietumist. Nüüd on talv
taas ukse ees, mistõttu on paslik üle vaadata, mida tuleks
arvestada fotovarustuse puhul.
Timo Palo

E

namik digikaamerate kasutusjuhendeid ei soovita kaamerat külmumispügalast madalama õhutemperatuuri korral kasutada. Mõeldes kaunitele talvemaastike46
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le, oleks võimatu seda rangelt järgida.
Mõõduka külma korral töötab siiski suurem osa kaameraid üsna kenasti. Leidub ka selliseid fotoaparaate,
mis suudavad pilti teha isegi paukuva
pakasega. Oma fotovarustusega teadlikumalt ja hoolikamalt ümber käies

on aga igal piltnikul võimalik ohte
vähendada.
Enne kui sead sammud õue.
Talvistes oludes pildistamisel on
nüansse, mida tasub silmas pidada juba kaamerat soetades. Lähtuda
võiks põhimõttest, et mida lihtsam on
aparaati käsitseda ja mida vastupidavam see on, seda paremini sobib see
talveoludesse.
Talvel on iseäranis mugav ülesvõtteid teha, kui aparaadil on suuremad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

kus kompaktkaamera seadistused
on paigast läinud pelgalt seetõttu,
et olin kindaga mõnd nuppu riivanud. Kogukas talveriietuses kipuvad
meie liigutused olema kohmakamad.
Seepärast soovitan talvepildistajal
jälgida digikaamera nupustiku suurust, asetust ja seda, kuivõrd lihtne
on fotoaparaati seadistada. Märksa
mõnusam on tegutseda, kui pakases
ei tarvitse kindaid käest võtta.
Talvistes oludes võiks eelistada
kaameraid, millel on optiline pildiotsija. See aitab vältida kaamera suurt
energiakulu, mida vajab töötav LCDekraan. Pealegi on talviselt eredates
valgusoludes tihti mugavam kadreerida pildiotsijaga kui LCD-ekraaniga.
Samuti soovitaksin talvel vältida puutetundlike ekraanidega kaameraid.
Ühtteist saab siiski ette võtta ka
juba soetatud fotovarustusega, et
see talveoludes paremini töötaks.
Kõigepealt on oluline oma kaamerat
põhjalikult tunda: teada selle seadeid
ja võimalusi. Käredas pakases külmetavate sõrmede või paksude kinnastega on väga piinarikas sellega algust
teha. Mõnel kaameral saab tähtsa-

neid nüüdisaegsetesse kaameratesse
ja objektiividesse lisatud väga vähe.
Endiselt võib külmas aga tekkida probleeme statiiviga. Keermega
lukustuvates statiivijalgades on samuti kasutatud määrdeainet, mis kipub
käredama pakase korral külmuma.
Nii võib juhtuda, et me ei saa statiivi
lahti, või siis vastupidi: pärast pildistamist ei saa seda enam tagasi kokku.
Abi on sellest, kui jäätunud kohta
kindaga kiirete liigutustega hõõruda.
Siinjuures tasuks talvel olla ettevaatlikum lahtiste vooluveekogude lähedal. Kui niiskus satub statiivi jalgade
sektsioonidesse, on jäätumine kindel.
Pikemale talvisele retkele siirdudes
olen statiivi jalgadest määrde eemaldanud. Pärast tuleb need muidugi
taas sisse määrida.
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Talvine pildistamine ei pea ilmtingimata olema kiirkäik loodusesse.
Võib võtta telgi ja lumist maastikku
pikemalt nautida

seadistusnupud, mida saab ka kinnastega hõlpsamalt kasutada. On tülikas, kui olulisemate pildistusseadete
muutmiseks tuleb iga kord kasutada
ekraanil kuvatavat menüüd. Paraku
on praegused digikaamerad üha kompaktsemad, ühtlasi on nende nupud
väiksemad. Suurem erinevus on selles mõttes peegel- ja kompaktkaamerate vahel. Neist on siiski mõnevõrra
paremad nn retrokaamerad, millel on
samamoodi kui kunagistel eelkäijatel
suuremad pöördnupud. Selliste kaamerate nupustikku on kindaga parem
käsitseda ja need ei liigu juhuslikust
puudutusest sedavõrd lihtsasti paigast.
Olen ise trotsinud olukordi,

Ettevaatust, külm metall! Küllap on
kõik kogenud, mis juhtub, kui palja
nahaga puutuda külma metallipinda.
Talvel on isegi kindaga sellest kinni
hoida ebameeldivalt külm. Seepärast
võiks oma fotovarustuse üle vaadata
ja mõned kriitilisemad kohad endale
mugavamaks muuta.
Valdavalt
on
praegused digikaamerad plastkorpusega. Siiski leidub
Talvel on iseäranis mugav ülesvõtmetallist korputeid teha, kui aparaadil on suuremad
se või metalldetaiseadistusnupud.
lidega kaameraid.
Enamikul
neist
on käes hoitavad
maid seadeid vastava programminu- kohad polsterdatud kummi või plaspu alla salvestada. Seegi tuleb tal- tiga. Sellised on ka üha menukamad
vel kasuks, kui saame pildistusrežiimi nn retrokaamerad, millel on digitaalmuuta vaid ühe vajutusega.
ne sisu, aga tavapärane metallkorpus.
Digikaamerate-eelsel ajastul oli
Siiski on ka metallkorpusega fototavaline, et enne pikemaks ajaks paka- aparaatidel kohti, mis võivad pildisse kätte minekut muudeti mehaa- tades riivata näonahka. Niiviisi võib
nilised kaamerad talvekindlamaks. õrn näonahk saada isegi tugeva külSee tähendas, et kaamera võeti osa- makahjustuse. Õnnetust saab vältideks lahti ja eemaldati määrdeaine da, kui katta metallpind rullplaastri
või asendati see mõne külmakindla- või sporditeibiga. Ent katta võib ka
ma vähem viskoosse ainega. Nõnda nägu.
sai vältida olukorda, kus määrdeaine
Mul osutus probleemseks L-kuju
ära jäätub ja liikuvad osad kinni kül- line alumiiniumist kiirkinnitusplaat,
millega kaamera kinnitub statiivile.
muvad.
Õnneks pole selline võte üldjuhul Surudes parema silma vastu pildienam vajalik, sest praegused määr- otsijat, läks nina paratamatult vastu
ded taluvad edukalt külma, ühtlasi on L-plaadi vertikaalset osa, mis on
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Tööjuhend
see pakase käes jäätuda.
Vahetatavate objektiividega kaamera puhul võib probleeme tekkida
ka siis, kui kaamera ja selle otsa keeratav objektiiv on märkimisväärselt
erineva temperatuuriga. Tagajärjeks
võivad olla udused peeglid või udune
objektiivi tagumine lääts. See võib
näiteks juhtuda, kui objektiiv võetakse kotist, kus see pole veel nii maha
jahtunud kui kaamera.
Madalast temperatuurist märksa halvemini võib mõjuda niiskus.
Õnneks on külm õhk võrdlemisi kuiv.
Häda võib piltnikku tabada hoopis
väheste miinuskraadide ja tiheda lörtsi ja/või tuisu korral. Tugev vihm või
lörtsisadu ohustavad isegi ilmastikuTalvistes oludes võivad pealtnäha tühised detailid osutuda päris otstarbekaks.
kindlamaks tehtud kallimaid digipeeFotokoti, mille sisule pääseb ligi seljal olevast avausest, võib mugavalt lumele asegelkaameraid.
tada, kartmata, et hiljem peab lumise või märja koti selga võtma
Lumesajus ja tuisus tuleb paratamatult fotovarustust lumest puhastamõeldud püstkaadri pildistamiseks. kannatlikkust. Välistemperatuurini da. Suuresti olenevad töövõtted välisSelline kokkupuude põhjustas ker- jahtuvad kiiremini just metallist kaa- temperatuurist. Mida külmem on
gemat sorti külmakahjustuse. Ninalt merakered, sest metall on märksa õhk, seda lihtsam on puhastada. Lumi
maha tulnud nahk ja nõnda tekki- parem soojusjuht kui plast.
on siis nagu peen tolm ega valgu kaanud haav muutsid niigi külmakartliku
Kahtlemata on külmatundlikud mera pinnal veena laiali. Selle lume
nina veelgi tundlikumaks.
vedelkristallekraanid. Nende töö võib maha pühkida pehme harjaga
Veelgi rohkem metallpindu leidub aeglustub, võib ette tulla tõrkeid või või mikrofiiberrätikuga kergelt sapukaamera lisavarustuses, näiteks alu- hangub ekraan sootuks. Peale selle tades. Abi võib olla ka puhastamimiiniumjalgadega statiivil. Enamikul väheneb külmaga ekraani kontrast- seks mõeldud pisikesest õhupumbast.
kolmjalgadel on tootja ühe jala siis- sus ja pilt sellel muutub tumedamaks. Puhastades peaks kandma kindaid, et
ki polsterdanud. Kodus võiks ka kaks Seepärast tuleks pakase käes säri- vältida lumehelveste sulamist.
ülejäänud jalga katta näiteks toruisoKui külmakraalatsiooniga, mida saab ehitusmaterjadid on mõõdukad
likauplustest.
ja kaamerale sattuv
Peale plastobjektiivide on laialt Kaamerat või objektiivi lumest
lumi hakkab sulalevinud metallist korpusega objek- puhastades peame heitma peast
ma, siis on kaamera
tiivid. Neid võib katta mitmesuguste mõtte kasutada hingeõhku.
ja objektiivi kuivaobjektiivide jaoks toodetud katetega
tamisel abiks paravõi kasutada siingi rullplaastrit.
jalt suur mikrofiitust määrates usaldada pigem histo- berrätik, mida mina alati kaasas kanKülmas ja lumes. Temperatuuri ala- grammi. Pealegi, lume peegeldusvõi- nan. Tavapärased objektiivi puhastusnedes väheneb materjalide plastili- me tõttu näib pilt kaamera ekraanil lapid jäävad siin liiga väikeseks. Neid
sus ja nad muutuvad hapraks. Sestap nagunii tumedam.
võib kasutada pärast kuivatamist, et
tuleks fotovarustust käsitsedes olla
Mõningal määral eraldab töötav objektiiv või filter põhjalikumalt puhettevaatlikum löökide ja liigse sur- digikaamera ka ise soojust. Liigset taks saaks. Toodetakse ka erilaadseid
vega. Näiteks on talvel märksa liht- jahtumist aitab pidurdada seegi, kui tekstiilist ja plastist ilmastikukatteid,
sam murda plastist objektiivi varju- hoiame kaamerat pildistamisvahe- millega kaamerat ja objektiivi sadekeid ja filtreid. Samuti muutuvad pal- aegadel kotis, mitte kaelas. Vältida mete eest kaitsta.
jud kaablid külmas jäigaks ja kipuvad tuleks mahajahtunud kaamera asetaEriti keeruline on lumetuisus
murduma. On olnud juhtumeid, kus mist põue või sisetaskusse. Iseäranis vahetada objektiivi. Allatuult pööarktilistes ilmaoludes purunevad isegi siis, kui liigutakse ja keha kipub higis- ramine siin ei aita, sest turbulents
objektiivi klaasid.
tama. Niiskus kondenseerub külma keerutab lund igale poole. Kui käeKülmas töötab kaamera ka aegla- kaamera ja objektiivi pinnal ning sees. pärast on mõni suurem kott või
semalt ja see nõuab piltnikult rohkem Kui kaamera uuesti välja võtta, võib jope, siis võib tõmmata selle üle
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pea ja vahetada objektiiv seal varjus. Olen häda sunnil kasutanud ka
rullsalli, millega saab ajutiselt katta
kaamera ja objektiivi liitekoha. Seda
tuleks teha statiivil, sest muidu jääb
kätest vajaka.
Ära hinga! Küllap on mõnigi piltnik
lumetuisus avastanud, et objektiivi
esilääts on lund täis ja pildist enam
asja ei saa. Mis seal ikka: instinktiivselt puhud läätsele, et probleem
lahendada, ja ootamatu tagajärg ongi
käes. Kas tuleb tuttav ette?
Kaamerat või objektiivi lumest
puhastades peame heitma peast mõtte
kasutada hingeõhku. Ennekõike
tasub vältida nii väljahingatava õhu
kui ka kehasoojuse kokkupuudet kaamera ja objektiivi jahtunud klaaspindadega (läätsed, ekraan, pildiotsija). Soojusega kaasneb niiskus, mis
külma pinnaga kokku puutudes muutub kohe jääks. Iseäranis suur oht
on puhastamisel kahjustada objektiivi
esiläätse vääristatud pinda.
Objektiivi esiläätsest märksa sagedamini võib aga jäätuda pildiotsija ja
tagumine ekraan, sest need on pidevalt kokkupuutes kehasoojusega. Siin
aitab, kui oma hingamist kontrollida:
näiteks teravustamisel tuleks hinge
kinni hoida või hingates pea korraks
kaamerast eemale keerata.
Hinge hoian ma kinni ka siis, kui
hakkan filtrit objektiivile ette keerama või objektiivi vahetama. Neid
tegevusi on soovitatav teha kinnastega, et vältida naha pinnalt eralduvat
soojust. Samuti tasub filtrit objektiivi ette seada suunaga ülevalt alla ja
hoida peopesa filtri pinnast võimalikult kaugel.

Lumetorm on nii piltnikule kui ka
kaamerale suur proovikivi, aga pildile
püütavad emotsioonid on kahtlemata
seda väärt

niipea, kui pildistamises tekib pikem
paus.
Kahe aku korral on üks neist kaameras ja teine parasjagu soojenemas.
Neid tihti vahetades võib edukalt vältida aku liigset jahtumist. Kui jahtunud aku lakkab töötamast, siis uuesti
üles soojendades saab sealt enamasti
veel hulga kaadreid.
Akud ja patareid ei ole siiski ühtmoodi külmakartlikud. Digi
peegelkaamerates kasutatavad suurema tööpingega liitiumioonakud
(Li-ion) on külma käes vastupidavamad, madalama pingega kompaktkaamerate akud aga külmapelglikumad.
Päevase fotoretke puhul piisab
tavaliselt ühest või kahest varuakust.
Kuid mida teha, kui viibime mitmepäevasel matkal ja vahepeal ei ole
võimalik laadida? Kaamerate liitium

ioonakud on võrdlemisi kallid, neid ei
jaksa väga palju osta.
Õnneks saab paljude kaamerate puhul kasutada üldlevinud
AA-patareisid või akusid. Selleks
läheb vaja kaamerale sobivat patareitalda. Paljudel kompaktkaameratel
sellist võimalust siiski ei ole.
AA tüüpi nikkel-metallhüdriid
akud (NiMH) toimivad mõõdukate külmakraadide korral rahuldavalt.
Seevastu Alkaline patareid on kõige
külmakartlikumad. Väga head külmatrotsijad on aga liitiumpatareid,
mida on samuti saadaval AA-na.
Nende minimaalne kasutustemperatuur on koguni –40 ºC! Paraku on
need üsna kallid.
Kahtlemata on talvistes oludes võimalik ise teadlikult kaamera energiat säästa. Näiteks võib LCD-ekraani
puhul välja lülitada toimingu, mille

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |866|

Kust saada energiat? Talvel on piltniku sagedasim mure kiiresti tühjenevad kaameraakud. Selle tingib külmakraadide tõttu patareides ja akudes voolu andva keemilise reaktsiooni
aeglasem kulg. Seepärast tuleks talvel
kaamerasse panna varem üles soojendatud aku. Kõige lihtsam on see
enne kasutuselevõttu pista taskusse
või kindasse, kus on piisavalt kehasoojust. Kui kaasas on vaid üks aku,
tasub see soojemasse kohta panna
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Tööjuhend
Jahedamas ruumis, näiteks esikus
või matkaonnis, piisab sellest, kui
kaamera lihtsalt rätikusse mässida ja
põrandale asetada, kus see aegamisi
üles soojeneb.
Tihti soovitatakse kaamerat tuppa
tuues pakkida see õhukindlasse
plastkotti. See sobib juhul, kui
fotoaparaat on täiesti kuiv.
Kui kaamera (sh rihm) on
märg või jäätunud, siis kilekotti asetades sulgeme paratamatult sinna ka niiskuse. Nii
või teisiti võib alati foto- kui ka kilekotti panna mõne silikageelipakikese,
mis niiskuse endasse seob.
Kui kondenseerunud vesi on juba
jõudnud kaamera või objektiivi sisse,
ei ole seegi ilmtingimata katastroof.
Kaamerast tuleks eemaldada aku, sest
osa elektroonikast on endiselt voolu
Talvise fotoretke energiakomplekt: kaamera alla kinnitub patareitald, kus saab kasuall isegi siis, kui aparaat on välja
tada külmakindlaid AA-liitiumpatareisid. Kui neid ei ole käepärast, võib akupesa või
lülitatud. Objektiiv tuleks kaamera
patareitalla katta tuulekindla kattega, millesse asetada käte soojendaja (ülal paremal).
küljest lahti võtta, avada mälukaarKui patareitalda varustuses ei ole, siis saab AA-patareidest ehitada 12 V suuruse pindi-, patareide ja muud ühenduspesad
gega patareiploki. Sellest saab voolu vastava laadija abil kaamera akudesse suunata
ning lasta sisemusel kuivada. Seda
järgi kuvatakse pilt pärast igat kaadvõib teha ka mõnes
talvel
on
piltniku
sagedasim
mure
rit, või vähendada ekraani heledust.
suletud konteineris,
LCD-ekraan röövib tublisti akudest
kuhu asetada jälle
kiiresti tühjenevad kaameraakud.
saadavat energiat. Samuti saab enersilikageelipakikesi.
giat säästa, kui kasutame autofookuPärast kaamera kuise asemel manuaalfookust. Mõistagi
vamist tasub kontsaab seda teha vaid siis, kui pildistarollida sensori puhtust, sest kondenkaamera ja objektiivi sees olevatele
tav objekt seda võimaldab.
pindadele, sest need pole õhukindsaat võib sinna plekke jätta: vahetaVäga külma ilma korral olen akutavate objektiividega kaamera puhul
lalt suletud.
sid soojendanud moodsate käesooKuid elektroonikaosad ei talu
aitab need eemaldada sensori märgjenditega. Need on väikesed pakid,
puhastus. Kui puhastuskomplekt on
niiskust: vesi võib kaamerat üsna
kus näiteks õhuga kokkupuutel tekib
kõvasti kahjustada. Seepärast tuleks
olemas, saab seda ise teha, kuid algakeemiline reaktsioon, mille tulemusel
kaamera koos objektiividega tuppa
jal soovitan pigem pöörduda vastavat
eraldub soojus. Soojendi tuleb asetateenust pakkuvasse fotopoodi.
tuua suletud kotis. Kõige paremini
da kaamera sellele osale, kus asub aku
sobib selleks polsterdatud fotokott,
Tuleb nentida, et talviste ilmasvõi patareitald. Oleks hea, kui selle
mis on omamoodi termos, kus kaatikuolude korral on oht kaamerale
saaks katta tuult pidava materjaliga.
mera aegamisi soojeneb. Isegi kui
kahju teha tavapärasemast kahtlemaReaktsioon on selles pakikeses üsna
kotis tekib mõningane kondensatta suurem. Kuid suurem on ka võiaeglane, seetõttu võib soojust eraldusioon, moodustub see fotokoti sisemalus jäädvustada unustamatuid ja
da mitu tundi.
emotsioonirikkaid kaadreid. Minulgi
pinnale.
Olenevalt toa- ja välistemperatuuon tulnud ette olukordi, kus remonÕuest tuppa. Kui oleme kaameraga
ri erinevusest võib ülessoojenemiditöökotta kaamerale järele minnes,
naasnud tuppa, tuleb taas tähelepaviidatakse tootja soovitatud kasutusne võtta aega mitu tundi. Seepärast
nu pöörata külma ja sooja õhu järtemperatuurile. Ent sellepärast ei tasu
võiks juba väljas eemaldada aku ja
sule vaheldumisele. Toasoojas õhus
mälukaardi, et toas saaks akut laaditalvel pildistamisest loobuda.
sisalduv veeaur hakkab kondenseeda ja mälukaardilt failid kõvakettale
ruma kaamera ja objektiivi jahtunud
tõsta. Mitte mingil juhul ei tohi hakaTimo palo (1979) on geograaf ja rännupinnale ning need kattuvad veepiista laadima külma akut, vaid lasta sel
mees, kes on korduvalt kaameraga kärekadega. Paraku kondenseerub vesi ka
enne soojeneda.
dat pakast trotsinud.
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Fotod: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 1. Pildistamine eeldab alati, et otsime kõige sobivamat valgust. Et saada nauditav foto, on oluline teada, mis aasta- ja kellaajal võiksime ühest või teisest põlispuust saada parima ülesvõtte. See Karste tammedega maastik on pildistatud veebruari
lõpus, kui Otepää künkaid katab paks lumi. Pinnavorme aitab rõhutada madal õhtuvalgus

Põlispuude lugu pildis:

kuidas teha ja valida põlispuude fotosid?
Arne Ader, Urmas Tartes

E

smapilgul tundub, et puid on
lihtne pildistada: puud on suured ja neid on üsna lihtne leida.
Pealegi on Eestis huvitavaid puid küllaga. Näiteks üle poole meie kaitsealustest üksikobjektidest hõlmavadki
puud või puuderühmad.
Samas põimuvad puid pildistades
looduslikud, pärimuslikud ja tehnilised nüansid. Neid kõiki tuleb silmas
pidada ka hiljem, kui valime fotosid
pildilugude juurde.
Otsigem erilist! Kui põlispuud pildistada samamoodi kui mis tahes taimeliiki, ei võimalda selline talitusviis eristada konkreetse puu fotot mõnest teisest sama liigi isendist. Kaitsealuseid
52
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◊ 2. Viljandimaal asuva Mägiste lühterkuuse eriline võra paistab silma mis
tahes vaatenurgast
tammesid on keskkonnaregistris tervelt 214. Kui otsiksime neist igaühes
tammele kui liigile tüüpilisi kaadreid,
saaksime 214 ühetaolist pilti.
Seepärast tasub põlispuude puhul
määramistunnuste asemel keskenduda nende puude isikupärale. Peale

looduslike iseärasuste tuleb rõhutada
ka puu kultuurilugu. Kas puu välimus
viitab temaga seotud legendidele? Kas
puu kujus või kasvukohas võib leida
pärimusele viitavaid märke? Kui nii,
siis tuleks neid viiteid ja märke pildistamisel ja piltide valimisel arvestada (◊ 3).
Põlispuudel võib olla omalaadne
võra või tüvi (◊ 2, 4, 5), mille järgi saab
neid puid fotol ära tunda. Võimaluse
korral võiksime puude fotodel näidata ka ümbrust, eriti siis, kui puust on
saanud mingi paiga sümbol (◊ 5, 6).
Paljud põlispuud on olnud kunstnikele modellideks juba enne fotograafia laiemat levikut. Kunstimeelega
inimesed on puid hoolega uurinud
ja leidnud üles rakursid, mis toovad
konkreetse puu ja paiga võlu paremi-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

6 x foto: Arne Ader

◊ 3. Vasakpoolsel fotol on tavaline ehk alt üles vaade tammele. Ent see ei erista Tülivere tamme kuigivõrd teistest tammepuudest. Seevastu valitud vaatenurk (keskmine foto) toob esile puu iseärasuse: tammetüves asub suur õõnsus. See on seal
olnud juba alates 1891. aastast, kui puu kõige suurem alumine oks sügistormis murdus. Hoopis uue detaili lisab aga puutüve
õõnsusest tehtud foto (parempoolne pilt)

Foto: Urmas Tartes

◊ 4. Jõgevamaal sirguval Rootsiküla künnapuul on isikupärane laiuv võra. Puu jäme tüvi pääseb veelgi paremini mõjule, kui
pildistada seda lähivaates

◊ 5. Jõesaare kadakas Viljandimaal oli Eesti jämedaim.
Portreepildilt me tema rekordilistest mõõtmetest head ülevaadet ei saa. Nähtu veenab vaatajat märksa paremini, kui
pildistada kadakat koos naabruses kasvava kuusega

◊ 6. Saarnaki Pärnamäe ränga teevad eriliseks vanad pärnad
keset kivikülvi. Pildistamisel on kasutatud tilt-shift’i-objektiivi
shift’i-funktsiooni

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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4 x foto: Arne Ader

Tööjuhend

◊ 7. Maastik Pühajärve sõjatammega aastatel 2006 ja 2016: muutused on selgelt märgatavad. Hilisem foto sai tehtud kaasa
võetud varasema pildi põhjal, et kõrvutada vaatenurki. Selliste pildipaaride puhul tasub kasutada sama fookuskaugusega
objektiivi ja sama ava

Foto: Urmas Tartes

◊ 8. Viiralti tamm lehtedega ja lehtedeta. Lehtedeta puul hakkavad tüvi ja harud paremini silma

◊ 9. Vapramäe hong kasvab metsas, teda saame pildistada alt üles vaatena. Läbi lehtede helkiv päikesekild lisab pildile sära
54
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Foto: Arne Ader

◊ 10. Nüpli pärnad Otepää kandis. Eestis on olnud kombeks istutada puuderühm ringikujuliselt. Sõõri keskelt alt üles pildistatud foto annab kohalolekutunde paremini edasi

Kogugem ajalisi muutusi! Põlispuud
ja nende ümbrus muutub alatasa. Näiteks elujõus puudele lisandub
oksi, aga vananevaid puid räsib loodus
armutult: mõni oks, vahel isegi mitu
suurt haru murdub. Seetõttu tasub
põlispuid ikka uuesti pildistada (◊ 7).
Lehtpuude välimus erineb aastaajati. Suvel püüab pilku haljas lehekroon, talvel tuleb aga paremini esile
puu võra. Põnevad ja pildistamist
väärt on kindlasti mõlemad aspektid (◊ 8).
Mida teha, kui pildistatav puu kasvab teiste puude vahel? Sageli asuvad põlispuud lagedal, siis on lihtne leida nende pildistamiseks sobivat

Suvel püüab pilku haljas
lehekroon, talvel tuleb aga
paremini esile puu võra.

2 x foto: Urmas Tartes

ni esile. Selliste vaadete pildistamine
ja kasutamine on alati ohutu valik ja
toob esile ka puu eriilme (◊ 8).

◊ 11. Pildistades lainurkobjektiiviga alt ülespoole, muutub puu objektiivi moonutuste tõttu madalamaks ja tüsedamaks (vasak foto). Kõige tõelähedasema pildi
saame, kui kasutame tilt-shift’i-objektiivi shift’i-funktsiooni (parempoolne pilt).
Fotodel on Tamme-Lauri tamm
vaatekohta. Ent nii mõnigi eriline puu
kasvab teiste puude ja põõsaste vahel,
mis kaugemalt vaadates varjavad peategelast. Siin aitab meid taas klassikaline vaade alt üles (◊ 9, 10).
Eriobjektiiv annab tõesema pildi.
Puud on inimesest kõrgemad ja me
vaatame neid üldjuhul alt
üles. Samamoodi tuleks
suunata ka fotoaparaat:
alt üles. Aga kui seejuures kasutada lainurkobjektiivi – puid pildistades

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

on see sage eelistus – ilmneb kummastav asjaolu. Nimelt muutub puu
võra näiliselt madalamaks ja tüsedamaks ehk puu proportsioonid
muutuvad ebaloomulikuks. Seda
põhjustavad optilised moonutused.
Säärast viga aitab pisut parandada
arvutitöötlus. Kuid veelgi tõelähedasema pildi saab teha, kasutades
tilt-shift’i-objektiivi shift’i-funktsiooni (◊ 6, 11).
Arne Ader (1963) ja Urmas Tartes (1963)
on bioloogid, mõlemad on pikka aega
tegelnud loodusfotograafiaga.
DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |872|
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Fotod: Mati Kose

Reisikiri

Ulaanbaatarile avaneb parim vaade Zaisani punamemoriaalist. See on kommunismiajastu mälestusmärk, mille pannoo kujutab toonaseid kangelasi ja edusamme

Maakirjad Mongooliast, 1. osa:

teekond stepirahva pealinnast lõpmatutele lagendikele
Mati Kose

V

äsimust trotsiv kuue tunni pikkune vaevlemine öises lennukis hakkab läbi saama. Hahetav
koiduvalgus lubab järjest enam aimata möödalibisevat maastikku: kollakaspruunid mäekumerused ja uht
orud, pealtnäha lõputud ja ühetaolised.
Lennuk laskub madalamale, pealinna
lähenedes hakkab orgudes ja jõgede
kallastel silma asustuse märke. Jõuame
maailmas suuruselt 19. riigi, 1,56 miljonil km2 laiuva Mongoolia südamesse.
Riigi pindalast ligi 80% võtavad enda
alla rohumaad, mis on kuni 45 miljoni
karilooma kodu. Ühtlasi on see kant,
kus praegusajal laiub üks maailma avaramaid stepirohtlaid.
Minu rännukaaslased on eestlased eri elualadelt ning meid juhib
Ida-Aasia kultuuri ja elulaadi tundja budist Roy Strider. Reisi siht on
56
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tutvuda Mongoolia avaruste, steppide
looduse ja nomaadide eluoluga, näha
põgusalt pealinna Ulaanbaatari arengut ja riigi budistlikku keskust. Meie
rännaku põhisiht on aga Ida-Sajaanid,
Baikali järvest paarsada kilomeetrit
edelas asuv mägitaigapiirkond: seal
elab rahvakild dukhad ehk tsataanid,

kogu riik, eriti Ulaanbaatari piirkond,
kiirelt linnastunud, ühiskond varanduslikult kihistunud ja autostunud.
Muutused olid toonasel pöördelisel
ajal ulatuslikud. Väga paljud nomaadide pered olid sunnitud oma endisest elust loobuma ja äraelamise lootuses kolima linna.
Nõnda hakkas linna
äärealadele
tekkima
Adume, et lääne inimesele
suuri, tolmuseid ja poriseid aguleid, kuhu linna
omane aja- ja paigatunnetus siin,
taristu hüved ei ulatunud.
Aasia ääretuses, ei kehti.
Käies ühes sellises linnaosas, kuulsime reisijuhtikelle elulaad on veel suuresti loodus- delt, et siinne jurtasid ja majalobudiklähedane (taigast ja dukhadest tuleb ke peitev agul on plaanis kümmekonjuttu reisikirja järgmises osas).
na aasta jooksul lammutada. Asemele
tulevad korrusmajad, mis juba praegu
Huugav Ulaanbaatar. Pärast Nõu piiravad agulit mitmest küljest.
Paraku on linnastumise ja globaalkogude Liidu kokkuvarisemist,
Mongoolia de facto taasiseseisvumist se popkultuuri viljad siinmail sama
ja üleminekut turumajandusele on ahvatlevad nagu mujalgi. Kummaline
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oli näha viletsas agulis hirmkõrgetel
kontsadel koperdavaid nomaaditütreid, kes püüdsid matkida läänelikku
kõik-müügiks-välimust.
Seega, vilkalt rajatakse Ulaanbaa
taris uhkeid kõrghooneid ja ärikeskusi. Seda hoogu on Mongoolia majandus saanud maavarade ammutamisest. Varasemal ajal pidurdas kaevandamist nii Nõukogude Liidu majandusabi kui ka budistlik maailmavaade: maapind on püha. Kuid nüüd on
hoiakud muutumas.
Nagu mujal maailmas hõlvatakse
ka Mongoolias maavarasid ühisvara
tragöödia stiilis: neist hangitud jõukusest saavad osa pigem vähesed väljavalitud. Ökoloogilised, varanduslikku kihistumist soodustavad ja muud
sotsiaalvaldkonna mured jäävad ühiskonna vaeste õlgadele.
Pealinna tänavate liiklus on aasiapäraselt tihe ja sundimatult loominguline: ristmikud on reguleerimata ja
suunatulesid ei kasutata; ei peeta miskiks jalakäijate vöötradu ega mõelda
sõidukite pidurdustee pikkusele. Seda
hämmastavam oli näha, et üsna vaeses riigis vurab linnatänavatel arvukalt Toyota hübriidsõidukeid! See
vähendab omajagu vanema põlvkonna sõidukitest tingitud õhusaastet.
Meie saatjad selgitavad hübriidsõidukite rohkust sedalaadi autode soetamise maksusoodustustega. Teiseks
olevat paljud neist soodsalt soetatud
jõukatest naaberriikidest ärandatud
sõidukite hämaralt järelturult.

Üks reisi siht oli suunduda Ulaanbaatarist läbi stepiavaruste Hövsgöli rajooni keskusesse Mörönisse

Gandani klooster Ulaanbaataris on budismi keskus Mongoolias
kloost
vume templi ja Gandani pea
riga. Hoone sisemuses püüab pilku
Avalokiteśvara kullatud kuju, mis on
1996. aastal uuesti rajatud. Majes
teetliku taiese kõrgus küünib 26,5
meetrini: see on maailma kõrgeim
hoones asuv kuju.
Mongoolia pealinnas tasub kindlasti käia loodusloomuuseumis, kuid
paraku oli see parasjagu remondis. Saime siiski tutvuda eraldi hoones asuva saurusefossiilide näitusega. Nende fossiilide poolest on Gobi
kõrbeliiv olnud maailmas üks heldemaid Ameerika Ühendriikide kõrval.
Nõnda viitab nii mõnegi sauruse ladinakeelne nimetus Mongoolia leiukohtadele, siit on avastatud mitme
uue sauruseliigi fossiile ja terviklikke luustikke, leitud on isegi miljonite aastate vanuseid kivistunud muna-

Üks maailma suurim sisehoones asuv
kullatud kuju, 26,5 meetri kõrgune
Avalokiteśvara asub Gandani peakloostris
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Kullast kuju ja saurusefossiilid.
Meie pealinnapäeva tähtis osa on käik
budistlikku Gandani peakloostrisse
(Gandantegchinlen). Mongoolia oli
kuni 1920. aastate kommunistliku riigipöördeni Tiibeti järel teine olulisim
selle budismisuuna levikuala. Kõrgajal
oli peaaegu iga kolmas meeskodanik
buda munk. Punaste võimuletulekuga
paisati see kultuur julma vägivallaga
põrmu ja enamik kloostreid purustati.
Pärast 1990. aastaid on budistlik usuelu ja kloostrid jõudumööda taastunud ning budausk saavutanud ühiskonnas suurema kõlapinna.
Preester, kes on Roy sõber, annab
meie retkele õnnistuse, seejärel tut
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Reisikiri
Turistidele vaatamiseks
välja pandud vangistatud kaljukotkas
teeb meele nukraks: mongolitele
on ta ju vabaduse
sümbol

Budistlike palvelippudega kaunistatud pühapaigas, ovo’s, paluvad teelised
oma retkele head õnne.
Kohaliku kombe järgi tegime
ka meie kolm tiiru päripäeva
ümber ovo ja asetasime kangrule soovikivikesed

kurnade säilmeid. Kahtlemata on
need Mongoolia olulisimad loodusteaduslikud vaatamisväärsused.
Ulaanbaataris otsustame uudistada ka linna servas künkaharjal asuvat Zaisani punamemoriaali. Tegu on
sotsialistliku realismi stiilis loodud
pannooga, kus on kujutatud kommunistlike vennasrahvaste edusamme.
Ent praegu võib selle põhiväärtuseks
pidada suurepärast vaadet pealinnale
ja ümbrusele. Mongolitele oli toonane aeg NSV Liidu abistava käe tõttu
ilmselt üks parimaid nende ajaloos
Tšingis-khaani ajastu kõrval.
Rappumine ratastel ja steppides. Pärast ööd hotellis asume varakult teele. Tahame õhtuks jõuda pealinnast ligi 700 km loodes asuva
Hövsgöli aimag’i (rajooni) keskusesse
Mörönisse. Teel linnast välja läbime
selle põhjaserva, kus asub agulite lobu58

|875| Eesti LOODUS DETSEMBer 2016

dikesse rajatud väikeäride, mudaste
tarandike ja tööstusobjektide piirkond.
Ka õhk pole siin kiita: elektrikaablite ja
plastprügi põletamise must suits seguneb kirbeks lämmatavaks kokteiliks.
Mis on kasu linnasüdames ringi sõitvatest hübriidautodest, kui see keskkonnavõit linnaservas nullitakse!
Juba esimestel kilomeetritel linnast väljas rullub meie ees lahti lainjas stepimaastik veiste, hobuste ja
lambakarjadega. Tumedate suitsupilvede ja pruunikashalli tehismaastiku
järel saavad valdavaks stepi rohekad
toonid. Selginevas taevas vilksatavad päikesekiired tõstavad tuju veelgi. Eeldasin, et suvelõpu stepp võtab
meid vastu koltunudkollaselt, seetõttu oli haljendav rohelus pigem üllatus. Kuuldavasti see oligi ebatavaline,
sest hilissuve sagedad sajud olid stepirohtlates ergutanud ädalakasvu −
loomakasvatajate meeleheaks.

Rajoonikeskuse Möröni ja pealinna vahel on alates 2014. aastast kõvakattega maantee, kuid meie pöörame üsna varsti tumedalt asfaldilindilt pinnasteele, et uudistada steppi ja
nomaadide elulaadi.
Mongoolia teevõrk või õieti liikluse toimimine on asi iseeneses.
Kõvakattega teid leidub kogu riigis
vähe ja Mörön nagu ka paljud teised
rajoonikeskused on saanud ühendustee pealinnaga alles viimastel aastatel.
Enamjagu alasid ja asulaid ühendavad
üksnes tolmused, auklikud ja sillutamata sõidurajad, mida saab tihti läbida vaid maasturi või mõne muu suurema veokiga.
Kui vana rada muutub liiga auklikuks või on tulvavesi selle endaga kaasa viinud, võetakse laias stepis kasutusele uus rada ja mõne aja
pärast jälle uus jne. Vahel võib raskemini läbitavates paikades näha kõrvu
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Mongoolia asulaid ühendav teevõrk
on kesine: teed on enamasti tolmused
ja aulikud, kohati porised sillutamata
sõidurajad, kus saab liigelda ainult
maasturiga. Kui üks rada muutub läbimatuks, sõidetakse selle kõrvale sisse
järgmine jne

tundvate autojuhtide juhatusel.
Pööranud suurelt teelt tolmustele stepiradadele, kogeme üsna pea,
et sellist teekonda ei olnud enamik
meist ette kujutanud. See on imeilusate avarate vaadetega tunde vältav retk
läbi tasandike ja jõeorgude, üle künkavaarade, mäenõlvade ja
-kurude. Mõistagi raputab, loksutab ja õõtsutab
Pööranud suurelt teelt tolmustele
selline sõit meid halasstepiradadele, kogeme üsna pea,
tamatult. Pole siis ime,
et sellist teekonda ei olnud enamik
et õhtuks on enamikul
meist ette kujutanud.
reisiseltskonnast tasakaalu ja mugavama loksumisasendi hoidmiseja keskmise suurusega jõgede ületus: ga hõivatud lihased kurnatud nagu
üle nende ei vii sillad. Seega eeldab mõne tõhusa treeningu järel.
edasipääs sobivat sõidukit ning häid
teadmisi ja oskusi. Sestap ei olegi siin Rändkarjakasvatus Eestile eeskukorralikke teekaarte ega navigatsioo- juks. Mongoolia maapiirkondades on
nivahendeid saada − enamasti kul- endiselt peamine maakasutusviis kargevad reisihuvilised kohalikke olusid japidamine. Oma rändelulaadi tõttu

on nomaadid juba tuhandeid aastaid
liikunud kariloomadele sobivate karjamaade ja talvituspaikade vahel.
Kõrbest kuni metsastepi ja mägitaiga ning kõrgemate tippude mägitundrani ulatuvad väheviljakad, karmide ja väga muutlike kliimaoludega bioomid, mis paraku ei soodusta maaviljelust. Ka sademete jaotus
piirkonniti, nende koguhulk ja jaotus kuude vahel on Mongoolias väga
muutlik, mis omakorda määrab maaviljelusvõimalused, aga ka metsade
leviku. Põlde võib näha vaid vähestes paikades riigi keskosas, kus leidub
soodsamate oludega jõeorge ja laugjamaid künkanõlvu.
Seega on karjakasvatajad sunnitud
koos karjadega rohumaid vahetama.
Siit tuleneb põhjus, miks ei ole kujunenud suuri püsiasustusalasid ega nn
püsipõllundust. Valdava osa kasutuskõlblikust maast hõlmavad loomade
karjamaad, mis laiuvad üle miljonil
ruutkilomeetril; enim leidub stepirohtlakooslusi.
Hõre asustus ja pidev rändamine
karjamaade vahel on elus hoidnud
iidsed maakasutusõigustega seotud
tavad. Sestap ei ole steppides väljaspool asulaid üldjuhul eramaid ja maakasutuse üle otsustavad külavanemad
iga-aastastel kogunemistel.
Loomade koguhulk püütakse hoida piirides, mis järgib rohtlate
produktiivsust. Põhjapoolseid alasid
hooldavad eelkõige lamba-, kitse- ja
jakikarjad, lõunas aga kaamelikarjad.
Imetlusväärne on kohata mõõtmatuid madalmuruseid niite. Väidetavalt
hõlmab sedalaadi maastik ligi 80%
Mongoolia stepialast. Milline kadestusväärne ideaalmaastik, kui mõelda
Eestile, kus hooldatud rannaniite ei
ole kuigi palju ja neilgi karjatatakse
loomi vähe.
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ligi poolt tosinat sõidurada. Saab vaid
heameelt tunda, et autode hulk ja liiklustihedus ei ole võrreldav mõne lääneriigi omaga, radade rägastik ei hakkagi maastikus ülearu häirivalt silma.
Peale kesiste teede ja sõiduolude
on paras peavalu paljude väiksemate
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Reisikiri

Nomaadide kuppelelamu ger (jurta) on väljast üsna ilmetu. Seda suurem on üllatus, kui sellesse siseneda. Telki kandev puitsõrestik on värvitud erkpunaseks ja kaunistatud mitmekesiste ornamentidega. Kirkad on ka vaibad, katted ja jurta vähene
mööbel. Talvel annab sooja plekkahi, mida enamasti köetakse kuivanud loomasõnnikuga. Akusid võimaldavad laadida ja
telerit vaadata aga suisa ajakohased vahendid: energia tuleb päikesepaneelidest
Õnn on osa traditsioonidest. Rap
puva bussi, silmapiirini ulatuva stepimaastiku, jõekoolmete ületuse ja loomakarjadega jõuavad meeled aegamisi
mõnevõrra harjuda, kuid märksa keerulisem on leppida, et teekond ei suju
plaani järgi.
Adume, et lääne inimesele omane
aja- ja paigatunnetus siin, Aasia ääretuses, ei kehti. Algsesse ajagraafikusse
löövad mõra huvitavad fotopeatused,
kohtumine nomaadiperega, mutta
kinni jäänud auto, purunenud rehv
või mootoritõrked, samuti eksimised,
lõunapausid ja metsapeatused metsata
maastikul. Siin peab paika ütlus: olulisem on teekond ise kui päralejõudmine. Iseäranis hästi kehtib see siis,
kui oled end usaldanud vaprate bussijuhtide ja looduse meelevalda ning iga
käänaku taga on uued köitvad vaated
ja seiklusrohked võimalused.
Rännakutel Mongoolias ei jää tähelepanuta teeservadesse, ristteedele ja lähikonna künkaharjadele rajatud rituaalsed pühapaigad ovo’d. Need on ringjad
keskmise suurusega kivikuhelikud või
kangrud, millesse püstitatud puulattidel võib näha lehvimas erksavärvilisi
budistlikke palvelippe. Ovo’dele on asetatud mitmesuguseid ande: loomade
pealuid, lilli, toitu, jooke, pilte jms.
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Poollooduslikes pühapaikades
ovo’des taotlevad teelised oma retkele
head õnne. Neis paikades on segunenud varasemad animistlikud-šamanistlikud usutavad ja siia aladele hiljem levinud budism. Kombekohaselt
teeme meiegi päripäeva kolm tiiru
ümber ovo ja lisame oma soovikivikesed, et oleks reisiõnne.
Meie retk oli alanud suvelõpu päikesepaistes, kuid pärastlõunal tihe-

pärast lume sulamist ja suuremaid
sajuperioode lausa ülearu palju. Seda
reedab hulk jõgesid oma avarate lammide, sängirägastiku ja uhtorgudega.
Madalates lohkudes sillerdavad
stepijärved on aga kariloomadele olulised joogikohad ja lindude elupaigad. Näiteks kohtame mitmel pool
kuni mõnekümnepealisi hallhanede
(Anser anser) salku, stepi- ja mägistepi järvedel tuliparte (Tadorna ferruginea) ning mulle uudset
liiki neitsikurge (Grus
virgo). Ühe stepijärve
Hõre asustus ja pidev rändamine
kaldalt ajan ootamakarjamaade vahel on elus hoidnud
tult lendu kaks väikeiidsed maakasutusõigustega seorüdi (Calidris minuta)
ja kivirullija (Arenaria
tud tavad.
interpres), kelle rändetee on saanud alguse
nevad ümberringi tumesinised saju- põhjala tundratelt.
pilved. Turgutava vihmasagara järel
Madalmurusel kaldal püüab end
ehivad taevalaotust erksad ühe- ja märkamatuks teha tosinkond sarkahekordsed vikerkaared. Imetleme viklõokest (Eremophila alpestris).
ja pildistame ning taipame, miks need Need linnud on samuti pärit põhjataevakaared on siinsetele karjakasva- poolsest tundra- või alpivööndist ja
tajatele õnne sümbol: vikerkaarega peatuvad siin oma rändeteel. Järve
kaasneb rohukasvu kosutav vihm.
sügavamas ja taimestikurikkamas
keskosas jäävad silma taigavööndi
Röövlindude paradiis. Põhjapoolse veelinnud: paarkümmend sõtkast ja
Mongoolia steppides ja mägedes lei- laululuikede perekond.
dub vett üldiselt piisavalt, paiguti
Stepis peatume ka kuivanud soo-
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lajärvel, mille põhi valendab soolakristallidest. See kinnitab, et sademeid
ja vett jagub piirkonnas ebaühtlaselt.
Aga sool on kariloomadele samuti vajalik. Huvitav on kohata meiegi rannikusoolakutel kasvavat soolarohtu (Salicornia ssp.): varasügiseselt
punakaks tõmbunud taimevöö ääristab kuivanud soolajärve kallast.
Kuigi vihmasabinad on rohtlat
tublisti turgutanud, valmistub loodus
saabuvaks talveks: puudub õierohkus
ja lindude laul. Välja-väikelõokesed
(Calandrella brachydactyla) ja mongoolia kiurud (Anthus godlewskii) on
koondunud rändeaegsetesse parvedesse, mis stepiteedel aeg-ajalt busside eest lendu tõusevad.
Hea pesitsusaasta näib olevat närilistest toituval ida-stepiviul (Buteo
hemilasius), kelle noorlinde võib
sageli näha teeradade ääres: saaki
varitsedes istuvad nad kõrgematel
kividel või küngastel.
Linnuvaatlejana üllatabki mind
kõige enam röövlindude rohkus:
), raisakalju- (Aquila chrysaetos),
(Aegypius monachus)) ja merikotkaid
), samuti ida-ste(Haliaeetus albicilla),
piviusid võib näha mitmel pool steppides ja mägede kohal.
Värskelt tapetud lamba lihast ja
riisist valmistatud lõunaroog söödud, asume taas teele. Selleks ajaks
on majade kohale kerkinud poolteist
Milvus migtosinat must-harksaba (Milvus
), kes tiire tehes lähenevad loorans),
tusrikkalt meie teemajale. Nad
loodavad saada osa toidujääkidest.
Peatselt lendavad veidi aupaklikumalt lähemale mõned ida-stepiviud, ühtlasi äratab see madalaid
Aquila
luurelende tegeva stepikotka (Aquila
nipalensis) tähelepanu.
Hakkan hoomama röövlinnurohkuse tagamaid: šamanistlik-budistlik
maailmatunnetus ja ilmselt Tiibetiga
sarnane varasem taevamatuste
komme on kujundanud soosiva hoiaku röövlindudesse. Karjakasvatajad
on alati jaganud neile toidu ülejääke (kondid ja muu loomne), aegajalt jääb karjamaadele lõpnud loomi.
Siinmail pole kombeks tappa röövlinde tulirelvade, mürkide ega lõksudega nagu paljudes teistes riikides.

nomaadipere võlumaailm. Pika
stepipäeva õhtupoolikul tuleb meil
mõte teha lähemat tutvust mõne
nomaadiperega. Ettekäändeks kavatseme tuua soovi osta kääritatud
märapiima, airaani (mongoli airag)
ehk kumõssi.
Läheneme paari jurta ja mõne
kariloomaaedikuga majapidamisele,
mille pererahvas võtab meid sõbralikult ja huviga vastu. Saanud loa
siseneda, astume jurtasse, mis on
nende elu kese. Roy on meile korduvalt meelde tuletanud reegleid, mida
tuleb järgida, sisenedes pererahva
pühamusse. Loodame, et ei eksi ega
pahanda võõrustajaid.
Kombekohaselt võtame kohad
sisse kolde ümber madratsitel, naised
ühel ja mehed teisel pool. Siis avaneb
võimalus lähemalt tutvuda rändrahva
erilise elamuga.
Väliselt on enamik nüüdisjurtasid võrdlemisi ilmetud valged kuppeltelgid. Seevastu sees vajuvad meil
suud imestusest lahti: meid on kaasatud otsekui võlumaailma. Telki kandev puitsõrestik on värvitud erkpunastes toonides ja kaunistatud ornamentidega. Põrandaid ja seinu katavad kariloomade mustrilised villavaibad, isegi vähesed kapid ja teised mööbliesemed on hoolikalt
ja kirevalt kaunistatud. Ukse

vastas paikneb enamasti kas lihtne
budistlik altar või uuemal ajal perekonnaliikmete pildid, spordivõistluste ja koduloomade tõuvõistluste
medalid ja aukirjad.
Võrdlemisi väike telkrajatis on
seest üllatavalt ruumikas. Talviti on
kütteallikaks plekkahi, mida enamasti köetakse kuivatatud jakisõnnikuga.
See annab kõvasti soojust ega levita ebameeldivat lõhna. Ent mongolite eluolus võib täheldada ka nüüdisaegsust: paljusid peresid varustavad
energiaga päikesepaneelid, millest
piisab, et hoida töös energiasäästlikku
lametelerit, LED-valgusteid ja telefoniakusid. Vilunud pere suudab kogu
jurta lahti võtta ja koormasse laadida
kõigest poole tunniga.
Kokku võttes: tavaline nomaadipere elab väga ökoloogilist elu, sest
peaaegu kõik kariloomasaadused, piimast kuni küttematerjaliks oleva sõnnikuni, tarvitatakse ära. Looduses
mittelagunevaid jäätmeid üldjuhul ei
tekigi; tarbitakse suuresti vaid taastuvat energiat. Liiklusega seotud keskkonnajälge aitab aga
vähendada ratsahobuste
laialdane kasutus.
Mati Kose (1970) on ornitoloog ja loodusfotograaf, loodusrahvaste ja
-usundite huviline.

Nomaadipere
vanim poeg
on lahkelt nõus
näitama rahvuslikku stiili: karjamaalt
tuuakse uhkeim
ratsu ja endale
tõmmatakse
selga mongolite
traditsiooniline
siidist hõlmkuub deel
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Foto: Tiit Kändler

Essee

Nobeli auhinda
Tiit Kändler

L

eidur ja suurtööstur Alfred
Nobel jättis endast maha omanimelise auhinna. Iga aasta
oktoobris määratakse viis auhinda
neile, kes „on toonud inimkonnale suurimat tulu“. Füüsika-, keemia-,
meditsiini-, kirjandus- ja rahuauhinnale lisandus 1969. aastal majandusauhind, mida antakse välja „Alfred
Nobeli mälestuseks“.
10. detsembril 1901. aastal
andis Nobeli auhindade komitee
Stockholmi muusikaakadeemia saalis „teadlaste ja inimkonna tänu märgiks“ esimese Nobeli füüsikaauhinna
Wilhelm Conrad Röntgenile. Tema
tegi nähtavaks salapärasena tunduvad kiired, mis on teeninud inimkonda tänini.
Meie nimetame neid röntgenikiirteks, angloameeriklased X-kiirteks.
Spekulatsioonid, kas mõni eesti teadlane või kirjanik võib võita Nobeli
auhinna, jätkuvad. Eriti heidutatud
on kirjanikud, kelle uste taha koguneb iga aasta oktoobri alul ajakirjanike hulk. Ometi seisab Nobeli auhindade statuudis, et kandidaadid jäävad saladuseks viiekümneks aastaks.
Nõnda on kandidaadi avalikustamine, olgugi esitajaks sobilik komisjon,
kandidaadile hoop: järelikult ei ole
preemiat loota.
Oma elu viimastel aastatel depressiooni all kannatanud Nobel jäi siiski kindlaks veendumusele, et levitada teadmisi tähendab levitada heaolu.
Nobel oli pidanud oma auhindu „kingituseks inimsoole“, see solvas ja vihastas rootslasi. Rootsi ajakirjandus alustas käredat kampaaniat leiutaja ülbuse
ja ebapatriotismi pihta. Nõnda jätkus
vaidlus viis aastat, kuni 1901. aastal esimesed auhinnad välja jagati.
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Alfred Nobeli määratluse järgi
antakse tema auhinnad igal aastal
„neile, kes on eelnenud aastal toonud inimkonnale suurimat tulu”.
Nobeli auhindade komitee on sellest klauslist osavalt kõrvale hiilinud, põhjendades oma tegevust väitega, et auhinna saavad need, kelle
toodud tulu on selgunud eelmisel aastal. Kirjandusauhinna soovis Nobel määrata kirjanikule, kelle
teostes on kõige paremini realiseeritud „idealistlikud suundumused“.
Sellestki nõudest on nüüdseks alles
vaid idealistlik kõla. Bob Dylan on
siiski erand.
Kuid Nobel oli oma auhindade statuudis unustanud ühe asjaolu: selle,
et tema nimel määratud auhindadest ka keegi aru saaks. Ja teise asjaolu, et loodus on teadlaste avastatu
juba ammuilma ise välja nuputanud.
Nii näiteks avastas selle aasta Nobeli
füsioloogia- või meditsiiniauhinna
võitnud jaapani teadlane Yoshinori
Ohsumi, kuidas rakk koristab ära rikkis valgud ja muud osised ehk kuidas
rakk iseennast sööb ehk autofaagia.
See on nähtus, ilma milleta inimene
ei elaks, või kui, siis sööks ikka veel
üksteist.
Keemiaauhinna võitnud ja keemikute ehitatud molekulaarne masin on
olemas bakteril viburi ehk flagellina,
mis propellerina bakterit edasi liigutab, füüsikute avastatud topoloogiline
faasiüleminek pole muud kui kahemõõtmelise lina panek lauale, kui
teda enne peaaegu absoluutse nullini külmutada: aukude ehk pööriste
kohale püüame ju nende varjamiseks
taldrikud panna.
Jah, esimene oli Röntgen. Kuid tingimus, et laureaat peab olema elus,
on jätnud auhinnast ilma paljud leiutajad, tänu kellele on meil viis inimkonna varaseimat ja tähtsaimat leiu-

tist: kiil, kaldpind, ratas ja telg, puri
ning kang.
Tegelikult on probleem selles, et
teadus on saja ja viieteistkümne aastaga tunduvalt muutunud. Üha vähem
saavad areneda imelapsed, keda inglise keeli nimetatakse savant; Eesti teadlaste seas võib neiks nimetada Ernst
Öpikut, Endel Lippmaad ja Endel
Tulvingut, kui mainida vaid kolme.
Lai haare, vilgas mõistus ega mingit
projektiteadust – või täpsemalt, sellest
kõrvalehiilimine Lippmaa puhul. Öpik
kirjutas oma lähetuste ja õppetöö aruanded ruudulisele vihikulehele, mille
ta oli ökonoomsuse mõttes pooleks
rebinud. Teadus oli niigi näha publikatsioonidena. Tuleb teada, et aruande kinnitas Konstantin Päts. Lippmaa
esitas aruanded Moskvasse, kust tuli
enamik rahastust, ja need olid üsna
paksud kaustad, ent sisaldasid enamjaolt artiklite kokkuvõtteid. Tulvingu
kohta ma ei tea.
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Eesti Nobel: vesi ühel ja samal ajal kolmes, võib-olla neljandaski olekus

Minu lemmik puukoristaja on juba
kümmekond aastat olnud esimesena
kohal, kui toidulaua pidulikult avan.
Tihased tulevad hiljem. Linnudki
peavad oskama avastada.
Siin on koht, kus Eesti saab
mängu sekkuda. Me ju oleme vilunud arvutama saastet ja matemaatikaõppe taset, laulumeelt ja turnimis-

Mõtleme nüüd sellele, mida
kõike minu vanaemade ja ema,
vanaisade ja isa põlvkonnad ei osanud teha, ja eks midagi minagi.
Autot parandada, torusid paigaldada, müüri laduda. Puupõrandaid ja
-lagesid ehitada, terrassi laduda, rõivaid õmmelda, kududa, heegeldada, loomi talitada, korstnat pühkida, elektrijuhtmeid
vedada, pükse paigata,
pintsakut
Nobeli auhinna saajate avastusümber pöörata ja
te lõppeesmärk on üks: et me üha
mida kõike veel!
Nüüd ei suuda me
vähema tööga hakkama saaksime.
tänu üleüldisele
ärilisele leiutusteoskust ühe elaniku kohta. Et saavu- gevusele enam auto esilaterna pirnitada esikohti, keda küll keegi peale gi vahetada. Mis seal autost, tavalise
meie ei märka, ent meie ometi. Meil lambipirni vahetaminegi pole keskon inimese kohta kõige vaheldusrik- misele eurooplasele jõukohane.
Me Eestis oleme ikka veel looduse
kam loodus, kõige enam verivorsti ja
rabadesse ehitatud laudteid. Kes ei ümberkorraldajad. Mõne paisu laseusu, mõõtku järele!
me õhku, samas ehitame suure paisu,
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millega Eesti kaheks jagame. Taastame
soid, ent samas selle suure paisu jaoks
kuivendame. Vaadake vaid keskmise talumaja ümber konutavat masinaparki! Seda on küll veidi vähem kui
kümne aasta eest, kuid omajagu ikkagi: sõiduautod, veoautod, traktorid,
kaarutid, kobestid, mootorrattad, võrrid, sahad ja isesõitvad rehad.
Need on muutunud looduse osaks,
nii nagu kolhoosikorra varemed küngaste otsas: laut pidi oleme ikka mäe
otsas, et virts alla jookseks – Nobeli
auhinna vääriline teadmine, kas pole?
Nagu seegi, et kui saed maha suure
puu, astu ikka puu eest kõrvale. Või
siis see, et võlg on võõra oma –
süda rahul, meel kerge. Nobelit väärt
teadmine, mis tänapäeval on vajunud
unustuse hõlma.
Nobeli auhinna saajate avastuste lõppeesmärk on üks: et me üha
vähema tööga hakkama saaksime.
Ämblikud on nutitelefonis, milleks
siis enam neid vahtida, isegi kui nad
lauale uudistama tulevad. Mida enam
on taimeliike nutitelefonis, seda
vähem jätkub meil huvi neid tunda.
Iseasi, kui saaksime nendega rääkida
nutitelefoni teel. Ehkki, mõneti juba
saame: kas sul on janu?, kas sul on
külm?, kas on kahjureid?
Nõnda on viimane aeg esitada Eesti
Nobeli auhinna kandidaadiks. Ah et
Nobelit ei anta üle kolmele teadlasele?
Ma arvan, et see juhis muudetakse niikuinii ära. Võib-olla just selle piirangu
pärast ei saanud tänavu Nobeli auhinda gravitatsioonilainete avastajad. Ja
kui arvestada meie suhtlusvõrgustikke, siis on Eesti ammugi peaaegu et
üks, no olgu, kolm: eestlased, venelased ja valitsejad. Nobeli auhinda pole
me saanud vaid seepärast, et keegi
pole tulnud selle peale, et meid esitada. Reeglite kohaselt ei saa me seda ise
teha, palume siis lätlasi.
Tiit Kändler (1948) on teaduskirjanik,
tänavu pälvinud Tiiu Silla elutööpreemia
teaduse populariseerimise eest.
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Tööjuhend

Mille järgi
valida jopet?
K

ui soovid endale sooja universaalset jopet, millega on
mugav liikuda nii linnas kui
ka looduses, tuleb valikut tehes pööra
tähelepanu mitmele asjaolule.
Esmalt tuleb lähtuda sellest, mis
otstarbel jopet kasutatakse. Näiteks
kas viibid pikki tunde külma või saju
käes? Või vajad hoopis kerget sooja
kehakatet, et liikuda peamiselt auto
ja siseruumide vahel ja teha lühemaid
jalutuskäike? Vahest eelistad liikuda tempokalt? Või hindad ennekõike
seda, et jope oleks hästi vastupidav?
soojapidavus
Jopet ostes jälgi soojustuse tüüpi.
„Soojapidavuse mõttes on sulg
kõige parem materjal, sest sulgede vahele mahub palju õhku,“ selgitab Matkaspordi Ülemiste kaupluse
juhataja Jana Põldver. Kergekaaluline
sulejope sobib eelkõige kuivadesse ja
külmadesse oludesse. Tasub teada, et
üldiselt ei ole sulejope niisama veekindel kui koorikjope, mis kaitseb ka
väga tugeva vihma eest.
Nii sobib sulejope hästi näiteks
kõrgmäestiku retkeks, aga kindlasti
ka Eesti oludesse igapäevajopena.
Sulejope headust väljendatakse
terminiga cuin (fill power), mis tähendab sisuliselt mahukaalu. Mida kohevamad on suled, seda õhulisem ja
soojem on rõivas. Tavaliselt jääb sulgtäidise mahukaal vahemikku 300–900
cuin’i; 500−550 peetakse heaks näitajaks, 550−750 väga heaks ja tulemust
üle 750 suurepäraseks.
Põldveri sõnul leidub praegusajal ka väga kvaliteetseid sünteetilisi
materjale, mille soojaomadused ei jää
sulgedele kuigi palju alla. Sünteetilise
materjali eelis on tema parem niiskustaluvus, mis muutlikes ilmaoludes
mängib kindlasti tähtsat rolli.
Näiteks Rootsi tootja Fjällräven
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Õhuläbilaskvus näitab, mitu grammi ruutmeetri kohta ööpäevas kangas
veeauru läbi laseb, enamasti on selle
tähis g/m²/24h. Kõnealune näitaja võiks
olla vähemalt 6000 g/m² 24 tunni kohta.
Rõiva pealismaterjalist ja membraanist oleneb, kui hästi on jope kaitstud mitmesuguste välismõjude, eelkõige tuule, sademete ja mehaaniliste
kasutab soojustuskiudu Supreme vigastuste eest. Neist kahest oleneb
Microloft. See on silikooniga kae- ka jope õhuläbilaskvus, samuti eluiga.
tud sünteetiline kiud, mis on kohev, Just membraan on see, mis muudab
püsib hästi vormis ega vaju ära. Seda jope vee- ja tuulekindlaks ja võimaltäidismaterjali on tarvitatud näiteks dab õhku hästi läbi lasta.
Fjällräveni parkades.
„Membraanikiht võib olla kaetud
erinevate materjalidega, et jope oleks
Esmalt tuleb lähtuda sellest, mis
tugev,“ märgib Jana
Põldver ja lisab, et
otstarbel jopet kasutatakse.
membraan ei pruugi olla ilmtingimata
Üha tugevamalt on hakanud kanda kõige pealmine. See on ka põhjus, miks
kinnitama PrimaLoft® – hästi sooja vahel mõned veekindlad rõivad tunpidav ülikerge sünteetiline soojustus- duvad olevat väga tekstiili moodi, kuid
materjal, millel on sulelaadsed oma- tegelikult pakuvad kaitset vihma eest.
dused. Sulgede alternatiiv, aga siiski
Rõivaetiketil on membraanitäsünteetika.
hisena esitatud näiteks Gore-Tex,
Mõningatel juhtudel on kombinee- Hydratic, Ceplex või Texapore.
ritud sulgi ja sünteetilist täidist, et
Erand on Fjällräveni G-1000 materkasutada mõlema materjali parimaid jal, millel pole membraani, kuid ta laseb
omadusi.
ikkagi õhku läbi ja peab tuult. See
materjal ei ole küll otseselt veekindel,
veekindlus
kuid tema veetõrjuvus on siiski päris
Tehakse vahet vett tõrjuval ja vee- hea ja üldjuhul piisav. G-1000 on tihe
kindlal materjalil. Vett tõrjuv rõivas ja tugev, umbes kaks korda tugevam
kaitseb kandjat kergema vihmasabina kui teksariie. Kõnealust materjali on
või lörtsi eest.
immutatud vahaga, mida on lihtne aegVeekindlust mõõdetakse milli- ajalt ise uuendada. G-1000 jope eluiga
meetrites; veekindel jope peab vastu on pikem kui membraaniga jopel.
ka tugeva saju või pikemaajalise
vihma korral. Veekindlusnäitaja võiks Läbimõeldud lisad
olla vähemalt 3000−5000 mm. Jana Kõikvõimalikud lisad võivad tunduPõldveri hinnangul on 5000 mm vee- da teisejärgulised, ent kui rõivast tihti
kindlusega jope sobiv näiteks selleks, kasutada, on needki väga olulised.
et iga päev koeraga jalutada vms, nii- Näiteks tasub silmas pidada, kui suusiis ka siis, kui õues ladistab vihma.
red on taskud ja kuidas need paikneNõudlikemates oludes, nagu mat- vad, kuna sellest oleneb, kas asju on
kal või jahil, kus väljas viibitakse hulk mugav võtta või kas kindad mahuvad
tunde, peaks veepidavusnäitaja olema ära. Mõnel jopel on tasku sisemus
10 000 – 15 000 mm. Ent saada soojast materjalist: nõnda on parem
on ka jopesid, millel see näitaja on käsi soojendada. Tähtis on ka kapuut30 000 mm.
si sügavus ja võimalus seda reguleerida, et kapuuts kaitseks tuule eest ja
Õhuläbilaskvus
vaateväli oleks avar nii mütsiga kui
Mida aktiivsemalt liigud, seda pare- ka mütsita.
mini peab jope õhku läbi laskma.
Matkasport/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

JACK WOLFSKIN THE
BERING POLAR
Soe ja veekindel meeste parka
põhjamaisesse kliimasse.
Veepidavus 10 000 mm, hingavus 6000
g/ m² /24h.

JACK WOLFSKIN GREENLAND
Väga soe ja eriti kerge sulejope meestele.
Soojustus (700 cuin) koosneb 90%
udusulgedest ja 10% osas sulgedest.

FJÄLLRÄVEN KIRUNA PADDED
Soe, ilmastikukindel ja väga
vastupidav jope naistele.
Valmistatud G-1000 kangast,
mis on 2x paksem
kui teksamaterjal.

DETSEMBEr 2016 EEsti LOODUs

65

Foto: Arne Ader

Metsast ja põllult

Põder soolakupuu juures. Soolak tuleks kavandada paika, kus lähema kümne aasta jooksul metsa ei raiuta või kus soolaku kõrval
on latiealine lehtpuupuistu, mis on kahjustustamisohust välja kasvanud või on kõrval põdrale toiduks kõlbmatu metsakultuur

Metsast toidulauale:

põdraliha
Mikk Männiste

P

õder, meie metsade suurim
hirvlane, on tähtis ulukiliik, ent suhtumine temasse
on vastandlik. Läbi aegade on jahimehed püüdnud põdrapopulatsiooni arvukust hoida, aga metsamehed
seda vähendada, sest põder mõjutab tuntavalt metsa kasvu. Isegi väikese arvukuse korral võivad põdrad
mände, kuuski ja haabu koorides
teha metsadele ulatuslikku kahju.
Samas peab meeles pidama, et loom
vajab toitu, ja mingil määral peavad metsakasvatajad põdra toidulaua katma.
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K

ui oma külas ei ole
„kodustatud” jahimeest,
kes põdraliha hangiks,
tasub teada, et Eestis on mõni
lihatööstusettevõte spetsialiseerunud ulukiliha töötlemisele. Põdraliha saab osta ettevõtte
poest või mõnest suurema valikuga toidukauplusest.
Jahi- ja metsameeste koostöös saab
põdrakahjustusi vähendada. Kui kuusikutes ja haavikutes planeeritakse harvendusraiet, tuleks raiet pisut
edasi lükata ja jätta mets veidi tiheda-

maks. See on kõige olulisem metsamajandusvõte, mis aitab säästa metsa
ja põtru.
Teine moodus on soolakute paigutus, mille järgi põdrad oma samme
seavad ja koonduvad. Et katta põtrade
toidulaud inimesele meelepärasel viisil, tasub langetada haavapuid, mille
lehti ja koort saavad suured hirvlased süüa.
Küttimine ja arvukus. Jahimeeste
hinnangul on põtrade arvukus Eesti
metsades olnud viimasel 15 aastal
võrdlemisi püsiv, 10 000 – 12 000
isendit. Sedamööda, kuidas on suurenenud arvukus, on üha rohkem
põtru langenud jahimeeste saagiks.
Eelmisel jahiaastal kütiti rekordiliselt
6873 isendit.
Sellele on kaasa aidanud maa- ja
metsaomanike tahe põdrapopulatsiooni arvukust mõnevõrra vähendada ja 2013. a jahiseaduse muudatused,
millega loodi maakondlikud jahindusnõukogud. Sinna on kaasatud riigi,

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS

67

Metsast ja põllult

Põdrajahi hooaeg kestab kolm kuud:
15. septembrist 15. detsembrini, kusjuures septembris tohib jahti pidada vaid põdrapullidele varitsus-, hiilimis- või peibutusjahina. Alates
1. oktoobrist võib küttida ka põdralehmi ja -vasikaid, lubatud on ka ajujaht ja jaht jahikoertega.
Kõige efektiivsem on ajujaht: kütid
piiravad ajujahiks välja valitud metsaosa sisse ning ajajad koos jahikoertega kammivad metsaosa korrapärase
liinina läbi, tehes lärmi. Nii aetakse
loomad küttide ette.
Ulukiliha valmistamise
näpunäiteid
• Liha ei ole tarvis pesta. Vajaduse
korral puhasta liha paberiga.
Loputamine veega soosib bakterite
levikut.
• Ulukiliha tuleb marinaadis hoida
märksa kauem kui linnu- ja sealiha.
• Kui maitsestad/marineerid liha,
lisa esialgu pigem vähe soola.
Liigse soola tõttu imbub lihast vesi
välja.
• Võta liha enne küpsetamist külmikust välja ja lase saavutada toatemperatuur: nii küpseb roog ahjus
ühtlasemalt. Kui asetada pannile
külm lihatükk, siis metall jahtub,
ent see soodustab toidu kõrbema
minekut.
• Ahjus küpseta ulukiliha pikka aega
madalamal temperatuuril.
• Pärast valmimist lase lihal vähemalt 20 minutit seista, et mahlad
kinnistuksid. Selleks ajaks kata liha
fooliumiga või anum kaanega. Et
hoida temperatuuri, võib anuma
katta rätikuga.
Mikk Männiste (1984) on metsamees,
jahimees ja blogija (mikkmanniste.voog.
com).
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Foto: Mikk Männiste

jahimeeste ning maa- ja metsaomanike esindajad. Üheskoos lepitakse
kokku ulukite küttimismahud. Tänu
sellisele koostööle on jahimehed saanud metsakahjustusi täpsemalt analüüsida ja küttimismahtu põtrade
tegeliku arvukuse järgi paindlikumalt
muuta.

Ulukite austamine eduka jahi lõppedes. Vaatepilt on küll vastuoluline, ent põdrajaht on meie aladel iidne praktika. Pealegi on põdraliha õigesti valmistatuna väga
maitsev
Ahjukapsas lihaga
• 500 g põdraliha (4–5 tükki)
• 900 g hapukapsast
• 3 dl õunamahla
• 1 sibul
• 2 küüslauguküünt
• soola ja musta pipart
• 2 sl oliiviõli ja sidrunimahla
• 3 sl mett või pruuni roosuhkrut
Pruunista lihatükke mõni minut
tulikuumal pannil, et lihamahlad kinni jääksid. Võta malmpott
ja kuumuta selles sibulatükid, kuni
need on klaasjad. Lisa hapukapsas,
sool, mesi (või suhkur) ja ülejäänud
maitseained. Lisa õunamahl ja lase
pliidil keema. Lao peale lihatükid ja
pane potile kaas peale.
Küpseta ahjus kaks tundi temperatuuril 170 kraadi. Küpsetamise
lõpus lase toidul ilma kaaneta potis
veel 10 minutit ahjus seista. Nii saab
liha pruunika varjundi.
Põdrahautis
• 1 kg põdra välisfilee- või tagakintsutükk (sügavkülmutatud)
• 200 g võid
• soola ja terapipart
• 2 sibulat
• 3 küüslauguküünt

Retsept on koostatud traditsioonilise laplaste roa järgi, mida soome
keeles kutsutakse poronkäristys.
Põhjapõdraliha asemel kasutame meile kättesaadavat kodumaise
põdra liha.
Lase lihal sügavkülmast välja
võttes pooleldi sulada, nii et saab
lõigata õhukesed viilud. Lõika liha
kindlasti ristikiudu.
Kuumuta või pannil. Et või
ei läheks kõrbema, lisa kvaliteetset oliiviõli. Pruunista pannil väiksemate portsjonite kaupa
veel pooleldi külmunud lihaviilud. Liha ei tasu kõvaks pruunistada, see ei pea olema läbinisti
küpsenud.
Aseta pruunistatud lihalõigud
potti (koos pannile jäänud lihaleemega), lisa nii palju vett, et liha
oleks peaaegu kaetud, soola ja
pipart, küüslauguküüned ja sibulaviilud. Hauta pliidil või ahjus madalal temperatuuril (150 kraadi) ükskaks tundi nii, et toit õrnalt podiseks.
Maitse liha: roog on valmis, kui
see on nii pehme, et sulab suus. Kui
vaja, lisa soola ja pipart. Serveeri
kartulipüree ja pohlamoosi või
marineeritud kurkidega.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Elga Mark-Kurik
26. detsember 1928 – 6. november 2016

mainega paleontoloog tänu aastakümneid kestnud aktiivsele rahvusvahelisele koostööle. Rüü- ja lõuatuid kalu uuris
Mark-Kurik ka Šotimaal, Poolas,
Saksamaal, USAs, Austraalias, Lätis
ning Venemaal, sealhulgas UusSiberi saarestikus (Kotelnõi saar) ja
Severnaja Zemljal.
Eesti Devoni paljandeid hakkas ta
uurima juba üliõpilasena. Parimaks
fossiilsete kalade leiukohaks maailma mastaabis osutus Essi müür
Võhandu jõe kaldajärsakul Veriora
vallas Põlvamaal. Talle oli tähtis hoida
ainulaadseid paljandeid ja tutvustada neid.
Alates 1994. aastast valmistas
Mark-Kurik fossiilsete kalade elusuuruses kolmemõõtmelisi rekonstruktsioone. Tema tehtud on Riia loodusmuuseumis talletatav psammosteii-

Helgi Arst
23. detsember 1931 – 24. oktoober 2016

H

elgi Arst oli Eesti mereoptika ja -kaugseire rajajaid.
Lõpetanud Tartu ülikooli 1955. aastal geofüüsikuna, pidas
ta kõigepealt kooliõpetaja ametit
Nõo keskkoolis. Paar aastat hiljem
astus Helgi aspirantuuri ja kaitses
1962. aastal praeguse Tartu observatooriumi eelkäija juures kandidaadiväitekirja atmosfääri soojuskiirguse
teemal. Sinna asutusse jäi ta tööle teaduri ja hiljem vanemteadurina.
1975. aastal tõi elutee Helgi
Tallinna, kus tal tuli leida endale uus
uurimisvaldkond. Selleks sai mereoptika ja optikaga tihedalt seotud veekogude kaugseire. Mitukümmend aastat
oli Helgi mereoptika ja kaugseire osakonna juhataja Eesti mereinstituudis
ja selle eel tegutsenud asutustes.
Eesti taasiseseisvumise järel said
merel tehtud eksperimendid majan-

Foto: Egon Hurt

E

lga
Mark-Kurik
lõpetas
1952. aastal Tartu ülikooli geoloogiaosakonna. Seejärel
asus ta tööle Eesti NSV teaduste akadeemia geoloogia instituuti (alates
1997. aastast TTÜ geoloogia instituut), kus ta töötas 2013. aasta lõpuni.
Elga Mark-Kurik oli kogu maailmas tuntud Paleosoikumi kalafauna
uurija. Ta on käsitlenud Baltikumi ja
Venemaa põhjapiirkondade Devoni
ajastu kalade geograafilist ja geoloogilist levikut, taksonoomiat, morfoloogiat, ontogeneesi, evolutsiooni ja biostratigraafiat. Kahel korral
on tema osalusega artikkel Devoni
kaladest avaldatud ajakirjas Nature:
2008. aastal lihasuimse Panderichthys
rhombolepis’e ja 2014. aastal rüükalade hulka kuuluva Microbrachius’e
uuringu tulemused.
Tähelepanu pälvinud loodusteaduslikud avastused tegi maailma-

Foto: Toomas Kukk

In memoriam

duslikel põhjustel
hoobi ja osakonna töö keskendus
pigem järvede optikale ja kaugseirele.
Järved on optiliselt keerukamad kui
Läänemeri, rääkimata ookeanidest;
komplitseeritud probleemide analüüsimine aitas osakonnal tõusta antud
valdkonnas maailma juhtivate hulka.
Aina rohkem veekogude kaugseirega tegelevaid instituute on võtnud
vaatluse alla ranniku ja siseveed, sest
ookeanide kaugseireprobleemid on
põhiliselt lahendatud. Helgi juhatusel
on meil selles vallas aastakümnetepikkune kogemus.
Helgi ideed olid mitmes mõttes uuenduslikud. Tänini lähtutakse kaugseires põhiliselt empiirilistest
seostest kaugseiresignaali ja vee omaduste vahel, et oleks võimalik neid
parameetreid kaardistada kosmo-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

di Psammolepis alata mudel (pikkus
83 cm). Tartu ülikooli loodusmuuseumi geoloogiasaalis asuva KeskDevoni psammosteiidi Tartuosteus
maximus’e mudel on 150 cm pikk.
Samas saab näha Mark-Kuriku juhendusel tehtud ainulaadset videot ujuvast rüükalast Heteorostius ingens.
Elusuuruses kalamudeleid on MarkKurik teinud üle 20. Neid leidub ka
Helsingi ülikooli loodumuuseumis ja
EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse püsiekspositsioonis.
Elga Mark-Kurik on aastakümnete jooksul kogunud hulgaliselt väärtuslikke kivistisi, mis on hoiul TTÜ
geoloogia instituudis ja TÜ loodusmuuseumis. Paljud Devoni kalad on
saanud liiginimetuse tema perekonna- või eesnime järgi.
Kolleegidele jääb Elga Mark-Kurik
meelde kui erakordselt töökas, asjalik ja sihikindel, oma erialale jäägitult
pühendunud uurija. Tema elurõõm,
optimism, sõbralikkus ja huumorimeel on unustamatud.
Eesti geoloogia selts
sest või lennukilt. Helgi pakkus juba
1980. aastate lõpus analüütilise meetodi, mis lähtub kogu mõõdetud vee
spektrist, mitte üksikute spektrikanalite suhetest. Mujal maailmas alustati
sedalaadi katsetusi selle aastatuhande alguses; tänapäeval rakendatakse
analüütilisi meetodeid üha laiemalt.
Mereoptika uurimistööde eest pälvis Helgi Arst riikliku teaduspreemia.
Helgi teene on ka see, et miljoni elaniku kohta on Eesti veekaugseirega
seotud uurijate ringkond ilmselt suurim maailmas.
Teadus kui meelistegevus hõivas
Helgi põhitähelepanu viimaste elukuudeni. Teoreetikutausta tõttu kahtles ta kõikvõimalike mõõteriistade
tulemustes. Kõiki mõõdetud tulemusi tuli teooriaga võrrelda ja analüüsida, kas need on realistlikud. Vajadust
põhjalikkuse ja andmete kvaliteedi
analüüsi järele sisendas Helgi ka oma
õpilastele.
Õpilased ja kolleegid mitmest
Eesti instituudist ja ülikoolist
DETSEMBer 2016 Eesti LOODUS |886|
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Fotod: Toomas Jüriado

Kroonika

Lumi tuli, lumi läks
42.–46. nädal

V

Foto: Toomas Jüriado

iinakuu lõpp oli tavapärasest tublisti soojem, ka
öised miinuskraadid olid
pigem haruldased, paar
korda sadas siiski maa valgeks.
November ruttas õige pea õigustama rahvapärast nimetust talvekuu:
kuu esimesel poolel sadas tublisti
lund ja õhusooja oli enamasti alla
nulli. Kuu keskel sai taevaste külmameistrite jaks otsa, lumi kadus
sama kiiresti, kui oli tulnud, ja
21. novembril selgus raadio ilmateatest, et päeva keskmine temperatuur oli pikaajalisest keskmisest
kuus kraadi kõrgem.
Oktoober oli ilmateenistuse kinnitusel tavapärasest omajagu soojem
(5,0 °C vs. 6,7 °C), tublisti sajuvaesem (39 mm vs. 73 mm) ja veidi
vähema päikesepaistega (85 tundi
vs. 87 tundi). Kõige soojem oli
1. oktoobril Tiirikojal (16,8 °C), kõige
jahedam aga 13. oktoobril Pärnus
(–5,4 °C), kõige rohkem sadas
29. oktoobril Jõhvis (29 mm).

17.10: kasekuld ja minekuvalmis
kuldnokad
17., 24. ja 31.10, 07. ja 14.11
Loodusõhtud rahvusraamatukogus: „Taas vana villisega
mööda Venemaad“ (Arno
Pavel); „Hõimurahvaste
juures“ (Jaak Prozes, Taisto
Raudalainen ja Petteri Saario);
Tarvo Valker lindude rändest
ja kaks korda „4x4 reisid. Elu
läbi kolme silma“ (mõlemad
Väino Laisaar).
19.10 ja 16.11 ERL rohelise tee
õhtud Tartus: „Kuidas maksud (eba)võrdsust loovad?“
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Sacha Dench vestleb Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi liikmete ja nende juhendajate Aire Orula ja Elo Hermanniga. Laes ripuvad Elo disainitud hampelmannidväikeluiged, millest üks rändab edasi Inglismaale; laual on luigepildiga küsitluslehed, mida jagatakse kogu teekonnal õpilastele, kellega Sacha kohtub. Ta võtab
kommentaaridega pildid kaasa ja lõpuks koostatakse neist Slimbridge’is näitus

Luigelendur

Sacha Dench Tartus

L

ooduskaitsjast tiiblendurit
inglanna Sacha Denchi (vt EL
2016, nr 10, lk 3 ja nr 11, lk 74)
oodati Tartusse juba 10. oktoobril,
kui EMÜs peeti luigepäeva. Paraku
on vaprat naist muu hulgas seganud halb ilm ja Venemaa igapäevaelu,
mis erineb suuresti Euroopa omast.
Lõpuks vigastas ta veel nii tõsiselt
põlve, et mõni meedik soovitas lausa
lennu pooleli jätta. Seda Sacha ei teinud, vaid laskis oma õhusõidukile
rattad alla panna, et haige jalg õhkutõusul ja maandumisel vähem valu
teeks. Ja kõigi takistuste kiuste jõudis Sacha koos oma tugimeeskonnaga
21. oktoobril Tartusse.
Raadil oli Sachal vastas hulk ajakirjanikke kaamerate ja mikrofonidega. Keskpäeva järel sai linnarahvas Raekoja platsil uurida tema lennumasinat; päevakangelasega kohtusid ka Tartu linnapea Urmas Klaas ja
EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe.
Pärastlõunal said imelist, aga ränka
retke tegeva looduskaitsjaga juttu
ajada Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi õpilased ning nende juhendajad
Elo Hermann ja Aire Orula. Sachale
anti kaasa lehed õpilaste arvamuste ja

Vastuvõtt Tartu Raekoja platsil. Et
Sachat kandnud tiib korralikult sirgu
tõmmata, oli vaja kümne inimese abi.
Esiplaanil paremal seisab Sacha lennumasin, tiiva otste juurde on pargitud
tiiblenduri saateautod
soovidega ja Elo Hermanni kujundatud hampelmann-väikeluik.
Viletsa ilma tõttu jäi Sacha Eestisse
lausa mitmeks päevaks. Edasisel
teekonnal on tulnud vahetada tiib
mõneti ilmastikukindlama lennuvahendi vastu. 20. novembriks oli ekspeditsiooni võrgulehe www.flightoftheswans.org andmeil kõigi ilmaraskuste ja tehnikaviperuste kiuste läbitud ka Poola ja Põhja-Saksamaa ning
jõutud Taani. Ajakavast ollakse küll
tublisti maha jäänud, aga lõpp-punkt
Slimbridge pole enam väga kaugel.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Loodusajakiri

Korraldajate pakutud teemasid kogumisaktsiooni veebilehel

Muuseumid koguvad
riigi juubeliks lugusid

E

esti muuseumid on „Eesti
Vabariik 100“ raames ellu kutsunud ühise kogumis- ja uurimisprojekti „Eesti 1987–2000: murdekoht või lahtihüpe“, et uurida üleminekuühiskonna protsesse eelkõige
üksikisiku argielu kogemuse vaatenurgast, kuna senised uurimused on
keskendunud ennekõike poliitilistele, majanduslikele ja ühiskondlikele
muutustele.

See üsna pikk ajavahemik on jagatud eraldi teemadeks, et oleks kergem valida, millist oma lugu (lugusid)
soovitakse jagada. Vastata võib muuseumide ette valmistatud küsimustele või kirjutada hoopis vabas vormis.
Oodatud on nii kirjalikud mälestused
kui ka fotod, videod ja helijäädvustused. Vt lähemalt www.rahvalood.ee.
www.rahvalood.ee/Loodusajakiri

Väikesed kodumasinad
väärivad taaskasutust

A

lates 7. novembrist on paljudes suurtes kaubanduskettides võimalik ära anda väiksemaid vanu kodumasinaid, mille tarvis
on poodidesse paigutatud kogumiskastid. Ära saab anda esemeid, mille
mõõdud jäävad alla 25 cm.
MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa kinnitusel tagastatakse näiteks müüdud külmkappidest üle 2/3,
kuid väikestest kodumasinatest jõuab Eestis taaskasutusse arvestuslikult alla viiendi-

Seisma jäänud kodumasinatest
saab taaskasutuse tarbeks hulga
väärt materjale

ku. Tarbija võib vana seadme poodi
kogumiskasti viia ka siis, kui ta sel
korral midagi ei osta.
Ühest tonnist kasutatud kodumasinatest saab näiteks umbkaudu
350 kg terast, 300 kg plasti, 100 kg
elektrimootoreid, 35 kg
juhtmeid ja pistikuid,
20 kg alumiiniumi,
95 kg muid materjale; umbes 60 kg taaskasutuseks sobimatuid
materjale põletatakse,
et saada energiat.
Vt lähemalt eesringlus.ee/kummitabseadmed.
In nomine /
Loodusajakiri
lus
-Ring
s: EES
Allika

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

(Sigrid Solnik ja Viktor
Trasberg) ning „Kuidas korraldada keskkonnasõbralikku
üritust (Tartus)?“.
20. ja 27.10, 03., 10. ja 17.11 Eesti
loodusmuuseumi Öökulli akadeemia õhtud: „rasvatihane
ja teised tihased“ (Margus
Ots), Sander Olo kristallide ja
mineraalide salamaailmast,
„Kohtumised mägra varjatud
radadel“ (Peeter Hussar), Peep
Männil rajakaameratest ja „Elu
peotäies merevees“ (Lennart
Lennuk).
22., 23. ja 29.10 ning 06., 12.,
13., 19. ja 20.11 Looduse
Omnibussi sõidud Tallinnast:
Põhja-Kõrvemaale (ka
Tartust); Keila-Joa parki ja
lossi; Ida-Virumaa pankrannikule, Oru parki,
Sinimägedesse ja Sillamäele;
Tartusse Eesti looduskaitse
seltsi juubelile ErMis; PõhjaKõrvemaale; Heimtalisse
ja Pärnusse (ka Tartust);
rakvere teatrisse ning Kõue
mõisa.
24.10 ja 02., 03., 07., 09. ja 10.11
Margus Otsa aasta linnu rasvatihase loengud ja pesakastiehituse töötoad Lahemaa
looduskeskuses, Laupal,
Antslas, Põlulas, Voorel ning
Mäetagusel ja Jõhvis.
24., 24.–25. ja 29.10 ning 10.
ja 18.11 Keskkonnaameti
üritusi: loodusfilmiõhtu
Kuressaares; Lahemaa noore
looduskaitsja jätkuseminar Ojaäärse loodusmajas;
Lahemaa ehituspärandi infopäev ja linatööde õppepäev
Karula rahvuspargis; Karula
rahvuspargi koostöökogu
ning looduse ja loovuse ring
Otepääl.
Foto: Toomas Jüriado

Kuvatõmmis veebilehelt www.rahvalood.ee

Kroonika

25.10: selle sügise esimene lumi
Tartus
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Foto: Toomas Jüriado

26. ja 27.10 ning 08., 09., 10. ja
13.11Üritusi Tartu loodusmajas: loodusõhtu „Põlevkivi –
õnn või õnnetus?“ (Mihkel
Annus); Eesti-õhtu sarjast
„Kultuuriderikas Tartu“;
Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmid; loodusõhtu
„Looduskaitse ja elurikkus
linnas“ (Aveliina Helm); sügiskonverents ning isade ja
vanaisade päev.
26.10 riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu Pariisi kliimakokkuleppe ratifitseerimise seaduse.
26.10 Keskkonnaameti konverents
„Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“
ja Peipsi koostöökeskuse
rahvusvaheline konverents
„Kliimamuutused ja keskkonnaränne“ Tartus.
26.–28.10 20. Euroopa ökoinnovatsiooni foorumil Tallinnas
tutvustati uuenduslikke ja
keskkonnahoidlikke projekte,
lahendusi ja ettevõtteid.
27.10 Merle Muru pidas Tartus Eesti
looduseuurijate seltsis ettekande „Kiviaegne inimasustus
Tallinnas“.
27.10 Õpilased said TÜ loodusmuuseumi sügisvaheaja looduspäeval uurida Eesti kalu ja
maailma loomariiki.
27.–28.10 Eesti maaülikoolis peetud rahvusvahelisel seminaril
käsitleti maareformi Ida- ja
Kesk-Euroopa riikides.
28.10 Eesti loodusmuuseumi seenioride loodusklubis valmistati üheskoos seenepaberit.
31.10 Err ja Mondo esitlesid 12
dokumentaalfilmist koosnevat tsüklit „Meie maailm“. ETV
hakkas filme näitama kolmapäeviti alates 2. novembrist.
01. ja 07.11 Tartus ja Tallinnas sai
osaleda ErL rohelise tee

03.11: raske koorem
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Foto: Aimar rakko / keskkonnaamet
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Nüüdsel hooajal võib lasta tublisti vähem hunte kui mullu

Alanud on hundijaht

N

ovembri alguses alanud
hundijahi eesmärk on hoida
vaos huntide arvukus ja
vähendada nende põhjustatud kahjustusi, jälgides üksiti hundipopulatsiooni tervikseisu. Nagu varasematel
aastatel on küttimislimiit maakonniti
erinev, lähemalt saab lugeda keskkonnaameti kodulehelt. Varitsus- või hiilimisjahti võib huntidele pidada kuni
28. veebruarini.
Esialgu tohib küttida kokku 67
isendit, ent see hulk võib muutuda,
sest jahihooaja algul ei ole veel täit
ülevaadet, kui palju on asurkond aasta
jooksul suurenenud. Seireandmete

põhjal on huntide arvukus tänavu
vähemalt 10% kahanenud, kuna möödunud hooaja jahilimiit oli võrdlemisi suur ja kärntõbi on laialt levinud.
Mullusel jahihooajal kütiti Eestis 103
hunti lubatud 116st.
Väiksem arvukus kajastub ka hundikahjustuste statistikas. Võrreldes
mulluse oktoobri alguse seisuga on
sel aastal lambaid murtud peaaegu kolmandiku võrra vähem. Mõnes
maakonnas, näiteks Harju-, Lääne-,
Põlva-, Valga- ja Võrumaal, on kiskjakahjustused siiski suuremad kui
mullu.
Keskkonnaamet/Loodusajakiri

Kaks ja pool tuhat noort ja
täiskasvanut joonistas tihaseid

S

eptembrist oktoobrini kestnud
aasta linnu joonistusvõistluse
võitjad selgusid 18. novembril TÜ loodusmuuseumis, kus kahekümnest parimast tööst on koostatud
rändnäitus.
2465 osalejat esitasid võistlusele kokku 2553 pilti, võisteldi neljas vanuserühmas. Kuni 7-aastastest
tunnistati parimaks 6-aastase Ruben
Rannametsa joonistus, 8–13-aastaste hulgas pälvis võitja tiitli 13-aastane Kärt Põntson ja 14–17-aastaste
vanuserühmas 15-aastane Kirke Mari
Päll. TÜ loodusmuuseumis saab näi-

tust vaadata aasta lõpuni, uue aasta
alguses rändab see Tallinna, võistlust
auhindadega toetanud Skizze galeriisse, ja kevadel Narva.
Aasta linnu joonistusvõistluse korraldas Eesti ornitoloogiaühing koostöös Tartu kunstnike liidu, Tartu laste
kunstikooli ning TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaiaga.

14–17-aastastest kunstnikest
meeldis žüriile kõige rohkem
15-aastase Kirke Mari Pälli joonistus

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Eesti ornitoloogiaühing /
Loodusajakiri

Kuvatõmmis mängu tutvustanud videost

Selgunud on H2O külastusmängu
auhindade võitjad

T

änavu suvel korraldati Tartuja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskustes veeteemaline
külastusmäng. Nüüd on võitjad selgunud: peaauhinna, Sajutu seikluspargi külastuse viiele inimesele, õhtusöögi restoranis Rates Varti ja 50 euro
eest kütust Tartu Terminalilt võitsid

Mai Sula ja Greete Savolainen.
Välja loositi hulganisti muidki
auhindu. Võitjate nimekirja võib vaadata TÜ loodusmuuseumi veebilehelt
(bit.ly/2f52xsQ). Auhinnad saab kätte
Tartu loodusmajast (Lille 10).
TÜ loodusmuuseum

Tartu tähetorni alune
nõlv saab peagi uue ilme

08.11: harjutusi eluks talvel
Allikas: www.tartu.ee

N

ovembri keskel avalikustati Tartus Tähetorni platsi
ja Pirogovi treppide ideekonkursile esitatud tööde autorid.
Esikoha vääriliseks tunnistati kavand
märgusõnaga „Tähetee“, mille autorid
on osaühingu TajuRuum arhitektid.
Võidutöö ei ole lõplik lahendus,
vaid edasise projekteerimise alus.
Tähetorni-esisest platsist peab saama
esinduslik, kesklinnaga seotud tseremooniaväljak. See peaks valmima
2018. aasta võidupühaks. Tartu linnaarhitekti Tõnis Arjuse sõnul oli võidutöö tugevaim külg kontseptsioonist lähtuv käsitusviis: „Disaini aluseks on võetud Struve meridiaan, mis
aitab veel enam jäädvustada seda olulist osa linna ajaloost.“
Võidutöö autorid on Tõnu Laanemäe,

õhtutel „Keskkonnakaitse ja
inimõiguste puutepunktid“.
02.11 TÜ loodusmuuseumi sarjas
„Õhtu loodusteadlasega“
rääkis Mait Metspalu inimese
päritolu uurimisest.
02.–05.11 TÜ loodusmuuseum korraldas rahvusvahelise kursuse
elurikkuse andmestiku haldamise teemal.
03.11 Keskkonnaagentuur tutvustas
Sindis Sindi paisu värskelt valminud põhiprojekti.
03.11 Palamuse muuseumis avati
Urmas Tartese loodusfotonäitus „Midagi on veel“.
04.11 MTÜ Loomus rahvusvaheline
loomaõiguste konverents
Tallinnas.
06.11 Eesti looduskaitse selts tähistas Tartus ErMis 50. aastapäeva konverentsiga „Kuidas
hoida Eestit, meie loodust ja
kultuuri“.
08.11 SEI Tallinn korraldas Tallinnas
foorumi „Toit ja kliimamuutused“.
Foto: Toomas Jüriado

Allikas: jaaaeg.ee

Kroonika

Tähetorni platsi ja Pirogovi treppide
ideekonkursi võitnud osaühingu
Tajuruum kavand
Liina Einla, Edgar Kaare, Kerli Irbo, Liisa
Sekavin ja Terje Ong. Teise koha pälvis
OÜ Kino / OÜ Kuu ja kolmanda OÜ
KAOS Arhitektid kavand.
Tartu linnavalitsus / Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

10.11 Tartus peeti Eesti maaülikoolis XVIII taastuvenergia
aastakonverents „Taastuvate
energiaallikate uurimine ja
kasutamine“.
11.11 Eesti ornitoloogiaühing tähistas 95. tegevusaastat linnukonverentsiga Tartus.
14.–27.11 Näitus „Botaanikakollektsioonid sõjas“ TÜ botaanikaaias.
17.11 Tartus tutvustati EMÜ uuringut „Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu“.
17.11 Loodusõhtu „Aasta lind – rasvatihane“ Vapramäe loodusmajas (Arne Ader).
19.–27.11 Tallinna botaanikaaias sai
vaadata näitust „Nõiataimed“.
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Mikroskoop

„Nõel heinakuhjas” aastaauhinnad!

J

õulukuu on käes, päkapikud luusivad juba ringi ja seega on paras
aeg välja loosida tähelepanumängu „Nõel heinakuhjas“ aastaauhinnad. Kokku saime aasta jooksul 1385
õiget vastust 30 mängijalt, iga vastus
osales loosimisel eraldi loteriipiletina.
Kõik vastajad võitsid hulga uusi
teadmisi, aga peale selle on auhinnad välja pannud meie traditsiooniline toetaja EOMAP, Eesti meremuuseum ja Loodusajakirja toimetus.

Astroloogiline tähtede seis (juhuslike
arvude generaator) otsustas, et auhinna saavad järgmised mängijad:
• peaauhind – õpperetk Laelatul, ühel
maailma liigirikkamal puisniidul,
koos Eesti ühe parima taimetundja
Toomas Kukega (kutse kehtib kahele): Selma Palginõmm
• Eesti meremuuseumi perepilet:
Mare Soovik
• EOMAPi Eesti teede atlas ja seinakalender: Marika Marga

Valik auhinnaraamatuid:
• Charles Darwin,
„Liikide tekkimine“
• Mati Martin,
„Eesti kiilide määraja“
• Rein Kuresoo,
„Muutuv Eesti loodus“
• Juhan Lepasaar,
„Sooradadel“
• Meelis Uustal jt,
„Elurikas linn“

• Riho Teras, „Seemnest
suureks. Püsilillede
külvamine ja idandamine“
• Pelle Holmberg ja Hans
Marklund, „Põhjamaa
seened“
• Heljo Krall jt, „Eesti
taimede määraja“
• Andres Tõnisson
(koostaja), „Loodushoiu

• ajakirja Horisont puidust nuputamismäng: Urve Vakker
• ajakirja Horisont poole aasta tellimus vabalt valitud aadressil ja ajavahemikul (kui endal on tellitud, üllata sõpru!): Andres Raa
• ajakirja Eesti Loodus poole aasta
tellimus vabalt valitud aadressil ja
ajavahemikul: Margit Veskimäe
• vabalt valitud raamat alltoodud nimekirjast: Merike Kasikov, Heili Hurt,
Helve Topkin, Liisa Oks, Liile Jõgi

sajand. Eesti looduskaitse
1910 – 2010“
• George C. McGavin,
„Ohustatud liigid“
Auhinnaraamatu valikul
kehtib põhimõte „kes ees,
see mees“: mida rutem toimetusele oma eelistusest
teada annate (mikroskoop@
loodusajakiri. ee), seda suurem on tõenäosus, et teie
valitud teos on veel saadaval.

Nõel heinakuhjas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Millisel mandril ei tohi maha pissida?
Kelle tagatoast on tulnud Kersti Kaljulaid?
Kus asub maailma kõrgeim hoones asuv kuju?
Keda ei lubatud vorstivabriku aroomidesse kümblema?
Miks hakkas Hans Trassi peas kohisema?
Kui kiiresti liigub Hyperloop?
Kes sisaldab ksülosteiini?
Millise rahva vabaduse sümbol on turistide
rõõmuks köide pandud?
9. Kunas saab Eesti päriselt vabaks?
10. Mille isu on pildil oleval noormehel?
Vastuseid otsige siinsest ajakirjanumbrist
ja saatke hiljemalt 20. detsembril aadressil
mikroskoop@loodusajakiri.ee või paberkirjaga meie
toimetusse. Kirja teemaks märkige „Nõel heinakuhjas“.
Iga üksikküsimuse õige vastus osaleb auhindade loosimises
juba järgmisel aastal!
Samale aadressile on endiselt teretulnud auhinnapakkumised ja
kaastööd. Kirjutage, joonistage ja pildistage meile!
74
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Möödunud kuu vastused
1. Heal juhul võtavad hiidlased
omaks juba kümne aastaga
(lk 42).
2. Animafilmi „Frozen“ tõttu suurenes Norras turistide arv
umbes 20% (lk 62).
3. Kolme õe meetodil kasvatatakse koos kõrvitsat, maisi ja uba
(lk 68).
4. Söll on moreeni seest välja
sulanud mandrijääpangast
järele jäänud lohk (lk 53).
5. Naljaga pooleks võiks SERTgeeni lühikest alleeli nimetada
ülikooligeeniks (lk 14).
6. 1859. aastal Nebraskas leiti
kartulimardikat esimest korda
harilikul kartulil (lk 30).
7. Torutirimise vägi tirib vett
kapillaaridesse,
tekitades
„haldjajuukseid“ (lk 80).
8. Mägra käitumist ja rändeid ei
tunne eriti keegi (lk 41).
9. Tõnis Lukasest tehti Eesti esisatanist (lk 44).
10. Pildil on reesusmakaak (lk 13).

Ristsõna

Vastuseid koos vastaja nime ja kontaktandmetega ootame 22. detsembriks kas toimetus@el.loodus.ee või postiaadressil Veski 4,
51005 Tartu. Lahenduse saatjatel palume ära märkida ka selles numbris enim meeldinud kirjutis! Õigesti lahendanute vahel loosime välja Horisondi poolaastatellimuse. Eelmise ristsõna õige vastus oli „ ... sa midagi peas või mitte“, „ ... paks või peenike“, „ ... must
või valge“. Kokku saime 33 õiget vastust. Novembrinumbris meeldisid enim artiklid Lofootidest ja Paganamaast; ristsõna auhinna
(Eesti Looduse poolaastatellimuse) võitis Hans Vaev.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Foto: Rein Kuresoo

Ajalugu/sünnipäevad
80 aastat tagasi
Möödunud suvel, 15. juunil toimus
vegetatsiooni kaardistajate Lõuna-Eesti
rühma ekskursioon Ahja jõe keskjooksule;
liiguti peamiselt jõe paremat kallast pidi
Valgemetsast Taevaskojani. Ekskursiooni
üllatuseks oli uue õistaime avastamine Eesti
flooras, mis on kahtlemata viimaste aastate huvitavamaid taimeleide. Kõnesolev
liik, mida esimesena nägi ekskursiooni
juhataja prof. T. L i p p m a a, on sarikaline,
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.,
eesti uue nimega r o i d p u t k. See
meie floora haruldus on võrdlemisi suur
ning silmapaistev, kuni 1,5 m kõrge taim.
Roidputk on Kesk- ja Lõuna-Euroopa levikuareaaliga, peam. montaanne taim, mille
areaal omab eriti ulatuslikumatel madalikkudel suuri lünki. [Karl Eichwald: Roidputk,
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.,
Eestis, 1936]

55 aastat tagasi
Teaduse tungimisel rahvamassidesse on
samuti suur kasvatuslik väärtus – ta aitab
kujundada teaduslikku maailmavaadet.
Seepärast tuleb igati arendada ka teaduste
populariseerimist. Teaduse ees seisvad
suured ülesanded nõuavad ka mitmete
organisatsiooniliste küsimuste lahendamist.
Sel alal toimub praegu elav mõttevahetus
meie ajakirjanduse veergudel. Väga olulised
on teaduse planeerimise ja koordineerimise küsimused, teaduste akadeemiate ja kõrgemate koolide vahelise seose tugevdamine. Võetakse kasutusele abinõud teaduse
materiaalse baasi tugevdamiseks ja täiustamiseks ning tõmmatakse kaasa teaduslikku
tegevusse kõige andekamad loomingulised jõud. [Nikolai Kristoffel: Kommunism ja
teadus on lahutamatud, 1961]

30 aastat tagasi
Kas oskate ette kujutada poisikese tunnet,
kes seni oli vaadelnud linde läbi binokli
ja kirjutanud päevikusse: „Leevike istub
männi teisel oksal...“ Olin harjunud nägema
objekti lahus, omaette, teda muuga seostamata. Albert Üksip aga ütles: „Näete, siin
on Dianthus arenarius – nõmmnelk...“ – ta
nimetas kõiki taimi ladinakeelsete nimedega, nõudes seda ka meilt – ja hakkas
kõnelema, miks see taim siin kasvab, missuguseid tingimusi ta kasvuks vajab, kust ja
millal ta siia tuli, kus on ta kodu, s.o. levila
kese, kuidas, kelle või mille abil ta levib jne.
väikesest taimest kasvas äkki välja maastik.
See avardumine oli nõnda üllatav, et peas
hakkas kohisema. Niimoodi avas Albert
Üksip meis igaühes midagi. [Hans Trass:
Teadus tõestab, kunst näitab. Albert Üksip
– 100, 1986]
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Seda leukistlikku hallvarest oli mõned aastad tagasi sageli näha Kobilu lihakombinaadi juures. Tundus, et vabriku korstnast tõusev vorstilõhn oli varestele vastupandamatu. Valge vares ei pääsenud kuigi tihti korstnasuu aroomidesse kümblema, sest teised varesed ei suhtunud temasse hästi. Siis läks vorstivabrik pankrotti
ja varesed lendasid laiali, jäljetult kadus ka valge vares
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300
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rahvused
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530
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329
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416
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rannaniidud
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Ranniku, Veljo
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rasvatihane
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218, 652, 888
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rattaparklad
Rattiste, Kalev
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raudteetransport 302, 650, 732,
747, 828, 833
Rea, Anneliis
503
rebasesamblik
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Reintam, Endla
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Renno, Olav
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rihmsamblik
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riigikogu
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riisikad
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234, 822
ringmajandus
ristik, valge
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ristipuud (kaardirakendus) 324
ristisõjad
602
ritsikas
398
315
robootika
robotid
312
roheline kontor
811
rohetiib
320
Romann, Tavo
85, 200
492
ronk
roomajad (pildistamine)
462
roosteseened
340
Rootsiküla künnapuu
869
Rosenplänter, Johann Heinrich
417
rukkirääk
576
Runnel, Ann
234
Runnel, Veljo
7, 39
ruumiandmete kujutamine 698
755
Rõivas, Taavi
rõngussid
275
813
Rõuge vaatetorn
rähnid
240
rändkarp, muutlik
671
rändlinnud
175
180
ränivetikad
rästik
465, 656
räätsad
561
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Saaremaa (kõrgeim tipp)
116
saaremaa robirohi
24
Saaremaa süvasadam
833
saaresurm
104
saarmas
90
584
Saesaare pais
safiirlind, mangaia
249
Sagadi metsamuuseum
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Sala, Maris
503
sallivus
120
Salvelinus profundus
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samblad
323
Samblasõber (veebiajakiri)
156
samblikud
323, 424, 596
sammalloomad
669
sarapuu
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Savory, Allan
594
seenelkäimine
730
seenenäitus
730
seenesääsed
44
seente pildistamine
704
SEI Tallinn
811
Selin, Allan
827
Selisoo
560
Sellin, Arne (intervjuu)
202
Sellin, Lehte
207
Sepp, Meelis
29
Servet, Arto-Randel
827
Siimut, Kaarel
660
sikk, aasia
630
Sillamäe
317
Sillaots, Tiit
314
Sindi pais
88
sinikas
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sinine kopsurohi
24
sinivetikad
720
sisalik
465
Smirnova, Maria
848
soode inventeerimine
540
soode kuivendamine
390, 498,
512, 518, 690
soode pildistamine
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soode taastamine
498, 518,
532, 690
Soodla jõgi
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513
soogaasid
soojarekord
74
soojuselektrijaam
317
sookollike
507, 508
soolakamber
769
786
Soomaa
Soomere, Tarmo
430
soome-ugri
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soomusmampel
707
soomusmänd
665
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sootontlane
sootulukesed
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Spilling, Kristian
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Strandža (looduspark Bulgaarias)
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Suija, Ave
Supilinna päevad
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surusääsk
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Suuroja, Kalle
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suvikõrvits
803
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särasamblik
säsibambus
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sääsed
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süsiniku sidumine soodes
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Š
šaakal
šokolaaditööstus
(UTZ sertifikaat)
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taaskasutus
155, 887
taiga
86
24
taimede looduskaitse
taimede pildistamine
624
taimehaigused
104
taimemürgid
340, 491
talgud
480, 642
90
taliuinak
Tallinn
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Tallinna linnuklubi
733
Tallinna loomaaed
581
talveuni
82, 90
tammed
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Tamme-Lauri tamm
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Tammelinna suured puud
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Tammiste, Lauri
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Tapa veetorn
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tarn, õrn
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Tartu keskkonnahariduskeskus
156, 886
Tartu tähetorn
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Tartu ülikool 315, 324, 408, 568,
569, 652, 663, 730, 822
Tartu ülikooli botaanikaaed
396, 730
Tartu ülikooli loodusmuuseum
7, 75, 83, 124, 395, 503, 889
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Tavast, Elvi (1944–2016)
teadlaste öö
742
teadusajakirjanduse sõber
819
teadusfotograafia
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teaduskollektsioonid 44, 124, 310
Teaduslahing
394
teaduspreemiad
166
teed maastikus
32, 96
teedevõrk 13.–14. saj
97
„Teeme ära!“
234, 662
teenetemärgid
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Teravmäed
50
„Tere, kevad!“
236
Thorbjønsen, Arild Leonhard 799
tihased
215
tiigid
680
Tilgar, Vallo
754
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Tilleorg
tippkeskused, teaduse
569
toiduahelad
9, 720
toidujäätmed
169
toitumisharjumused
168
247, 322, 340
tolmeldajad
tontlased
564
Toom, Maie (1935–2016)
808
toonekured
251, 258, 464
Tori põrgu
40
580
tormid
tormilind, saalomonisaarte 328
Tornide väljak
493
Tornimägi (Hiiumaal)
760
tsirkus
100
666
tsiteeritavus
Tšornobõl
743
Tudu soo
559
Tuhala karstiala
608
Tulemaa
305
75, 820
tuletornid
tumepunane neiuvaip
39, 420
turbakarjääride korrastamine
504, 518
turbasammal
530
198
Turje kelder
tuvid
409, 411
501
tõkkepuud
tõlkjas
625
Tõnson, Eva-Maria
660
tõruvähk
670
62
tähistaevas
tähnsamblik
685
Tässi jääksoo
521
Tülivere tamm
869
tünnsamblik
425
235
Tüür, Tarmo
U
udesammal
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Uduallikas
219
436, 437
Uku (kohanimedes)
Ulaanbaatar
871
unilased
91, 92
Uri, Veiko
368
uued liigid
169
Uuejõgi
456
uus liik Eestile (seen)
806
uus liik teadusele
5
Uuspõld, Leonhard (Leo)
(1921–2016)
488
uussadam (muinasaegne)
470
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vahasamblik
597
vahtramahl
625
Vahur, Urmas
277
Vainomäe, Arvi
368
Valdvee, Ester
39
Valker, Tarvo
175, 571
Valter, Edgar
508
vanausulised
394
Vana-Vastseliina
347
Vana-Vigala
113
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
sihtasutus
825
Vapramägi
54, 60, 870
Varep, Endel
(100. sünniaastapäev)
70
varesed
410, 892
Varrik, Rasmus
115
Varrik, Ülo
115
Veedla, Peep
571
veemajandus
586
Veetõusme allikad
(Tuhala karstiala)
610, 611

180
veeõitseng
Velja, Helgi
537
„Vereta jaht“
812
vesikirbulised
720
vesinikkütus
408
vesiveskid
32, 96
veskipaisud
725
Vetemaa, Markus
667
vetikad
180
Victoria, kroonprintsess
234
Vietnam
224
Vihasoo linnutorn
733
Viidumäe
116
viigerhüljes
5
viigimari, hotentoti
406
Viira, Elvi (1941–2016)
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Viiralti tamm
870
Vikipeedia
85, 316
virmalised
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Virtsu tuletorn
820
Viru raba
518
Virulase org (Tuhala karstiala)
609, 613

viud
77
Vooremaa
787
Vormsi suurallikas
824
Vorotka kivid (Paganamaa) 793
võilill
627
Võsu mänd
678
võõrkakar
766
võõrliigid 264, 406, 579, 630, 671
Väike-Keema järv
114
Väike-Pakri
599
Väike-Palkna järv
694
Väikese väina tamm
667, 747
väiketüll
811
värbtuvi, kampo409
Värska
769
väävelsamblik
425
vöötkakk
80

Kinks, Riho
783
Kirik, Heli
310
Kivirähk, Andrus
12
Klais, Riina
180
Klaus, Liidia
18
Kohv, Marko
498, 558
Koit, Oliver
608
351
Konsa, Silja
Kose, Marika
531, 856
Kose, Mati
872
Kook, Ene
24
Kruus, Eha
766
Kruusi, Heiko
447
Kuik, Kauro
696
Kukk, Eeri
808
Kukk, Toomas
44, 202, 242,
358, 448, 540, 698, 738
Kull, Aigar
617
Kull, Ain
512
Kull, Thea
310
Kull, Tiiu
420
Kuresoo, Rein
376
Kuresoo, Siim
642
Kurina, Olavi
44, 310
Kusmin, Jürgen
112
Kuusemets, Valdo
338
Kuusk, Vilma
567
Kõivupuu, Marju 176, 530, 562
Kõljalg, Urmas
124
Kõlli, Raimo
688
Kändler, Tiit
68, 120, 228, 312,
390, 441, 532, 646,
724, 769, 818, 878
Külvik, Helen
162, 370, 578,
712, 856
Laane, Mati
8, 346
470
Laas, Jaan
Ladva, Indrek
258
Lahemaa, Siret
855
Lambot, Karli
747, 833
Laurimaa, Leidi
264
540, 840
Leibak, Eerik
Leito, Aivar
250
Lepik, Ilona
586
Liira, Jaan
349
Liivamägi, Ave
338, 392, 564
Linnamägi, Merike
188
Lokke, Helen
272
London, Jack
15
Lotman, Silvia
4
Luig, Jaan
338

Luigujõe, Leho
29, 224
Lukas, Tõnis
778
Luuk, Madli
208
Mark, Martin
62
Martin, Georg
667, 668
Martin, Mati
808
Marvet, Ann
808
674
Meikar, Toivo
Mikk, Jaan
272
Muru, Merle
428
Mägi, Marko
410
Männik, Triin
438
Männiste, Mikk
882
Nutov, Mirjam
794
Nõges, Peeter
18
Nõges, Tiina
18
Nõu, Triin 444, 480, 640, 728, 802
Nõupuu, Riina
742
Oganjan, Katarina
668
Oja, Ede
424, 596
Oja, Tatjana
24
Ots, Margus
170, 783
Paal, Jaanus
305, 552
Paal, Taimi
524
Paal, Uku
373
Pae, Taavi
36, 116, 760
Pajumets, Marju
454
250
Palm, Vello
Palo, Anneli
350
Palo, Katre
2, 322, 658
Palo, Timo
50, 138, 694,
774, 788, 862
Palumets, Lauri
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Pedusaar, Tiia
18, 22
Pihu, Silvia
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Pomerants, Marko
3, 448
Port, Kristjan
110
Poslawski, Georg
783
Praust, Valdo
32, 96
Pungas-Kohv, Piret
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Pärtel, Kadri
344
Püttsepp, Juhani
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276, 368, 436, 536, 628, 718, 772
Rammo, Antti
274
Raukas, Anto
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Reier, Ülle
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Reisalu, Greta
668
Reitalu, Mari
809
Rekand, Elen
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Remm, Liina
680
Renno, Olav
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W
Wagner, Wolfgang
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„Wildlife Photographer
of the Year“
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Winston (troopiline tsüklon) 249
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õiglane kaubandus
õuna-pohlamoos
Õunapuu-Pikas, Eele
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Ööbikuorg

202
235
255
813

Ü
ühiselulised putukad
üleilmne autovaba päev

322
746

Autorid
Aasa, Anto
698
Adami, Karl
484
Ader, Arne
42, 142, 214, 296,
363, 462, 546, 624, 704, 784, 868
Adler, Epp
482
Agasild, Helen
720
Ainla, Aadi
22
357
Antson, Hans Markus
Drenkhan, Rein
104
Eek, Peeter
220, 386
Eha, Kaie
137
Ginter, Kai
476
Hang, Vaike
654
Hanso, Andres
747
Hanso, Märt
104
Hašek, Jaroslav
11, 110
Henno, Imbi
274
Herkül, Kristjan
668
Hiiesaar, Külli
766
Ingerpuu, Nele
837
Izmailova, Züleyxa
175
Javoiš, Juhan
10, 78, 82, 108,
230, 402, 594
Jõgar, Ülle
420
Jõks, Madli
636
Järvela, Gea
54
73, 828
Järvet, Arvo
Jääts, Indrek
224
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Roasto, Reigo
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Roht, Urmas
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