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Korjame hundilugusid!

Nurmkana Matilda

Mured panniga –
miks see kulub?

Kus sa talvel
magad?
Linnud veedavad suurema
osa talvest külmas ja pimedas,
aga kus?
3.50 ¤
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Tuulegeneraatori helide kahjulik mõju

JUUBELIPAKKUMINE
Veebruar on sõbrakuu ja sel aastal ka
Eesti Looduse juubelikuu.
Telli veebruaris aastaks Eesti Loodus ja vormista
sõbrale Eesti Looduse või Loodusesõbra
kolme kuu tellimus tasuta.
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Eesti Loodus toob tellija postkasti
,, e umaa" ja aprilli ajakiri linnuhäälte CD.
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Esikaane foto: Toomas Ili
Leevike
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Loodusesõbra toimetus

nr 1/2013
Toimetus
peatoimetaja
Helen arusoo
tel 610 4107
helen@loodusesober.ee
toimetaja
mats Kangur
mats@loodusesober.ee
toimetaja
Ulvar Käärt
ulvar@loodusesober.ee
toimetaja
juhani püttsepp
juhani@emu.ee
Keeletoimetaja
Signe Siim
signe@loodusajakiri.ee
UUdiStetoimetaja
toomas jüriado
tel 742 1186
toomas.juriado@el.loodus.ee
ReKlaam
elo algma
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
tellimine
tel 610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
Väljaandja
endla 3, 10122 tallinn
www.loodusajakiri.ee
mtÜ loodusajakiri juhatuse esimees
indrek Rohtmets
indrek@horisont.ee

Juhtkiri

Kuidas ta seda
teeb?

K

ella üheksa ajal hakkab
nagu heledamaks kiskuma,
kümne ajal on nii valge, et
näeb toimetada, ja kahe ajal on jälle
pime. Praegu, jaanuari lõpus, tuleb
päike tagasi,” nii kirjeldab päevavalgust
450 kilomeetrit polaarjoonest põhja
poole elav bioloog Aune Veersalu.
Kandis, kus üle kahe kuu päike ei tõuse
ja liikuda tuleb hämaruses.
Ent sealgi kohtab talviti metsas
pisikesi laululinde.
Värvuliste levikukaarti silmitsedes
näeme, et mitmed tihaseliigid tõepoolest talvituvad teisel pool polaarjoont.
Kuidas on see võimalik? Mida see tegelikult tähendab, et pisitilluke sulekera
jääb pimedas pakases ellu? Polaaröös
ju „õiget” valget aega polegi. See on
ime, et linnud sealgi endal elu sees
hoiavad. Seal kaugel põhjaski on toimunud samad muutused linnustikus,
mis jälgitavad Eestis – viimase viiekümne aastaga on talvituvate lindude
nimekiri pikenenud asulate toidulaua
rohkuse tõttu. Siiski on polaaröös
mitmeid linde, kes inimese üles säetud
toidulauale ei tule ja saavad hakkama
metsas nagu alati.

„

Näiteks taiga- ja põhjatihane ning
laanenäär. Aune Veersalu kirjutab, et
metsas võib kohata ka urvalinde, kui
on hea kaseseemneaasta. Tänavu näeb
ka palju sinitihaseid.
Inimene külmetab, rasvakiht kõhul.
Kui on külm ilm, siis ei aita meid mitte
mingid oma kere varud, vaid peame
mitu kampsunit koos kasukaga ülestikku selga laduma, enne kui pakase
kätte astume. Meie kehad on lihtsalt
soojema kliima jaoks loodud ja külma
ilmaga sobivat ainevahetust me nautida
ei saa. Täiesti teistpidi on talvituvate
lindudega, kes üksnes toidust saadava
energia varal suudavad hoida 20kraadises pakases vaevata 41kraadist kehatemperatuuri. Nemad ei sure, rasvakiht
kõhul. Siiski peavad nad kehasooja
säilitamiseks tohutult panustama toidu
kogusesse, süües kohati kehakaaluga
(just väiksemad värvulised) pea võrdse
koguse seemneid.
Kui inimene oma kehakaalu jagu
toitu üritaks süüa, ta sureks. Linnu
keha on aga nagu energia supermuundur, nagu elektrijuhe, mis põlevkivikatla sooja abil kohe laes pirni põlema
süütab. Kuidas see ikka nii saab olla?

Küljendus
tiit Sermann
trükk aS Kroonpress
ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas.

autoriõigus mtÜ loodusajakiri,
loodusesõber, 2013

Kuude nimed Loodusesõbras
Juuli | Heinakuu
August | Põimukuu
September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu

Mai | Lehekuu
Juuni | Pärnakuu

November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu
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Jaanuar | Südakuu
Veebruar | Radokuu
Märts | Urbekuu
Aprill | Mahlakuu

Radokuu ja urbekuu looduses
Arne Ader
Autori fotod

Mustmiljon lumehelvest on katnud kogu nurme. Lõpuks ometi ei turrita hangedest ühtki rohuliblet,
lume-ekraanile on jäänud vaid valguse ja varju mäng. Karste maastik Otepää kõrgustikul.

Talvisel ajal tegutsevad jääkosklad meelsasti
vee ja jää piiril. Nende kenad erkpunased
jalad ei karda isegi mitte jääkülma – jääserval
võidakse kõhutada tunde! Kui talvituvate
kosklate seltsing maandub merel mõnda
triivjää lahvandusse, saab sellest elurikas
rõõmusilm.
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Jääkirmeviirud liiguvad üle
remmelgapeegelduse.
Kesktalvine Emajõgi Palupõhjas.
Kibuvitsamari. Taimetargale tõrsik
elu hoidvate osapähklikestega.
Sööjale tilluke hapu vitamiinipomm.
Pildistajale järjekordne sõnum
kõiksuse ilust.

Kui lumikate on paks, vaatavad metskitsed toitu otsides ülespoole – käiku lähevad
puude ja põõsaste pungad, noored võrsed ka.
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Jäämaailm Pakri panga all.
Jäälossi sisenejat ootab ees
pisike ime: väljast valge jää on
seestpoolt roheline! Teadlane
mõtleks – õues on ülekaalus
purikatelt peegeldunud valgus,
sees aga jääseinas murdunud
valgus. Kunstnik tunneks – küll
see kõik on kaunis!
Mets-kuukress – lill, kes talvel
laulab. Tema talvelaulu toovad
kuuldavale lähestikku rippuvad
kõdrad, kui tuul neid vastamisi
nühib.

Suuremad suutäied tuleb
toimetada turvalisse kohta –
seda teab iga tark inimene
ja iga tark vares. Sest
selline on loodusseadus.
Meile pole saiakäär just
suur suutäis, varesele aga
küll. Samas asub varesest
saiaomaniku turvapaik seal,
kus meie iial söögilauda ei
istuks – hapral oksakesel
kõrgel puuvõras!
Tähendab – loodusseadus
on kõigile üks, ent
tõlgendamisvõimalusi
leidub vahest sama palju
kui looduses liike ...
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Sõnumeid mujalt

Aastaringid toovad esile
kliimamuutusi ja ajalugu

Suurte temperatuurifluktuatsioonidega on tihti kaasnenud rängimad
sündmused inimkonna ajaloos, näiteks
musta surma puhang 14. sajandi
keskel, Kolmekümneaastane sõda
1618–1648 või Napoleoni sõjakäik
Venemaale 1812. aastal.
Need Ida-Euroopast leitud tõendid
langevad üsna hästi kokku sellega, mis
on varem leitud samasuguste dendrokliimauurimustega Kesk-Euroopas.
Mõlemaid uuringuid juhtinud Ulf
Büntgen WSList hoiatab siiski kiirustavate lihtsustatud järelduste eest: „Seos
kliima ja kultuuri vahel on äärmiselt
keeruline ja kindlasti veel mitte lõpuni
mõistetud. Ometi mõistame nüüd selgesti, et dokumenteeritud ja hoolikalt
analüüsitud aastaringide andmestik
võib olla hoopis teaberohkem kui seni
eeldatud.”

13. südakuul 1888 asutasid Washingtoni 33 tuntud teadusemeest
ja intellektuaali rahvusliku geograafiaseltsi (National Geographic
Society), mis andis samal aastal
välja esimese üpris tagasihoidliku
välimusega teadusbrošüüri.
Kaks aastat hiljem toetas selts
oma esimest ekspeditsiooni:
see läks uurima Püha Elia mäge
Alaskal. 2012. aastaks oli selts
rahastanud üle 10 000 mitmesuguse uurimis-, kaitse- ja avastusprojekti. 125aastase ajaloo jooksul
on National Geographic Magazine
inimesi võlunud fotode ja olemuslugudega maakera kõige kaugematest nurkadest.
Seltsi kõikehaarava kroonika
säravaimad peatükid on Machu
Picchu väljakaevamised Peruus
1912. aastal, esimene lend üle
lõunapooluse 1929, Apollo 11
astronautide Kuule viidud seltsi
lipp ning sensatsiooniline avastus
Tanzanias: leiti 3,6 miljoni aasta
vanused jalajäljed.
Vt www.nationalgeographic.
com/125/.

WSL / AlphaGalileo

huffingtonpost.co.uk

545 lehisepuidu näidise
järgi määratud lehekuu ja
pärnakuu temperatuuride
varieeruvus aastatel
1040–2011.
Joonis: Ulf Büntgen / WSL

J. M. Garg / Wikimedia

Šveitsi föderaalse metsa-, lume- ja
maastiku-uuringute instituudi WSL
teadlased uurisid koostöös Tšehhi,
Kanada ja Saksamaa kolleegidega 545
Euroopa lehise (Larix decidua) aastaringe. Kasutati nii elavaid puid kui ka
Põhja-Karpaatia ja Slovakkia ajaloolistest majadest võetud puitu.
Väidetavasti peegeldavad Tatra
mägede puude aastaringid kõige paremini Ida-Euroopa kliima ajalugu. Selgelt
tõuseb esile mitu külma perioodi: 1150.
ja 1400. aasta paiku ning 19. sajandil.
Mahedad kevaded olid 12. sajandi
esimeses pooles, samuti vahemikus
1400–1780. Möödunud sajandi keskel on
kliima soojenenud selles tuhandeaastases kontekstis pretsedenditul määral.
Kliima varieeruvust võrreldi ka
ajaloosündmuste kronoloogiaga. Väga
sageli on katkupuhangud, poliitilised konfliktid ja rahvaste rändamine
sattunud olema külmal ajavahemikul.

Suur-konnakotkas

National
Geographic
sai 125

Sünge uudis
Makedooniast
Mitme Lõuna-Euroopa riigi jahimeeste kirg tulistada alla iga lendav
olend on paraku ammu tuntud tõde;
kõige sagedamini tuleb sellelaadseid sõnumeid Maltalt ja Küproselt.
Aga sellegi taustal on aasta alguses
Poolast saabunud teade eriti ehmatav: Biebrza jõe ääres pesitsenud
suur-konnakotkas (Aquila clanga), kes
kandis poolakate pandud satelliitsaatjat, on maha lastud Montenegros
Skadari järve rahvuspargis. Kõigele
krooniks leiti tapetud lind lõpuks

Skadari järve rahvuspargi direktori
kodust.
Suur-konnakotkas on üks haruldasemaid ja enim ohustatud linnuliike
Euroopas. Poola asurkonda hinnatakse vähem kui 20 paarile ja tema
kaitseks on kõigi muude tööde seas
käimas LIFE+ projekt.
Hinnangu järgi tapetakse Aadria
mere idakaldal igal aastal üle kahe
miljoni rändlinnu.
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Linnuhuviliste arvutilist

Sõnumeid meilt

Toomas Jüriado

Allikas: www.tartu.ee

Jääajakeskus Saadjärve kaldal Äksis.

Jääajakeskus on Lõuna-Eesti
parim turismiobjekt
5. jõulukuul peeti Tallinnas Sakala keskuses Lõuna-Eesti turismikonverents,
kus tunnustati võistluse „EHE LõunaEesti” (EHE – ehtne ja huvitav Eesti)
parimaid turismiettevõtjaid: kõige
silmapaistvamad olid tänavu Otepääl
ja selle ümbruses toimunud „Rally
Estonia 2012” ning Äksis suvel avatud
jääajakeskus.
Parima turismisündmuse tiitli eest
võistlesid „Rally Estonia 2012” kõrval
SEB Tartu neliküritus, Mammastes peetud Põhjamaade noorte meistrivõistlused suusatamises, 40. Haanja

maraton, Kalevipoja suveteatri
etendus „Viru tango” ja Võrtsjärve IV
kala- ja käsitöölaat. Parima turismiobjekti aunimetuse eest võistlesid
jääajakeskusega Taagepera loss, postitee tunnusfiguur „Rändaja”, Kubija
hotell-loodusspaa, Vudila mängumaa,
Valma puhkelaager-seikluspark ning
Taarka tarõ köögikõnõ Obinitsa seto
seltsimajas.
Lõuna-Eesti parimatega läbi aegade
saab tutvuda veebilehel southestonia.ee.
SA Lõuna-Eesti Turism

Vikipeedia Jõgevamaa-teemalise
artiklivõistluse võitis Raul Veede
Tartust, kes kirjutas veebientsüklopeediasse artiklid kartulisordist
’Jõgeva kollane’, Benito Agirre tänavast
Mustvees ja ikoonimaalijast Gavriil
Frolovist.
Veede kirjutas või täiendas võistluse
jooksul 24 artiklit. Konkursi žürii tõstis
Veede puhul esile artiklite eripalgelisust, vormistust ja kasutatud allikate
rohkust.
Põltsamaa-eriauhinna sai Robert
Reisman Paidest artikli eest, mis tutvustab Põltsamaa mõisa ajalugu. Reisman kirjutas ka artikli EELK Põltsamaa

Toomas Jüriado

’Jõgeva kollane’ ja Benito Agirre
tõid võidu

Benito Agirre tänav Mustvees.
Niguliste kirikust ja täiendas oluliselt
artiklit Põltsamaal resideerunud hertsog Magnusest.
Veel tunnustas žürii Sergey Sharkovi märkimisväärse panuse eest Jõgevamaa kajastamisel Vikipeedias. Uuele
autorile välja pandud MTÜ Wikimedia

Tartus algab
uue silla
ehitus
14. südakuul andis Tartu linnavalitsus ehitusloa, mille alusel
rajatakse sild Idaringteele. Ringtee
suunab transiitliikluse kesklinnast eemale ning hakkab ühendama Ropka tööstuspiirkonda ja
Annelinna.
Silla kogupikkus on 400
meetrit, millest otse Emajõe
kohale jääb 90meetrise avaga lõik.
Raudbetoonsild toetub kaheksale
sambale ning kulgeb kaarjalt
Tartu vangla taguselt alalt üle
Emajõe Ihaste poole. Silla alla jääb
vaba laevatatav koridor kuni 10,5
meetrit kõrgetele laevadele. Silla
kogulaius on 15,5 meetrit. Sillal on
üks pluss üks sõidurajaga sõidutee
ja ühel pool nelja meetri laiune
kergliiklustee. Silla piirded on
1,4 meetri kõrgused läbipaistvast
müratõkkeprofiilist ja kahe keskmise samba juurde on kavandatud
kumerja kujuga vaateplatvormid.
Sild peaks valmima 2015. aasta
mahlakuus.
Tartu linnavalitsus

Eesti eriauhinna pälvis Marianne
Karm.
Kokku osales Jõgevamaa artiklivõistlusel kümme inimest, kes lõid või
täiendasid ühtekokku 68 artiklit. Jõgevamaa omavalitsuste liidu korraldatud
artiklivõistlus oli esimene maakonnateemaliste artiklite võistlus eestikeelses Vikipeedias.
Jõgevamaa OVL

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a
loodusesõber radokuu/urbekuu 2013 7

Sõnumeid meilt

Toomas Jüriado

TÜ botaanikaaiast sai
pühade puhul jõuluaed
Kuni 6. südakuuni võis botaanikaaiast
leida aiapäkapikke: tegu oli Tartu kõrgema
kunstikooli skulptuuritudengite näitusega.

18. jõulukuust kuni 13. südakuuni
oli Tartu ülikooli botaanikaaias
jõulumeeleolu. Õppeklassi seatud
näitus „Jõulutaimi kogu maailmast”
andis ülevaate taimedest, mille abil
luuakse eri riikides jõulutunnet. Näha
sai nii Lääne-Euroopas armastatud

puuvõõrikut ja astelpõõsast (iileks)
kui ka lumeroose, raudmürte,
ardiisiaid ja paljusid teisi. Kasvuhoonetes olid eksootilised jõulupuud ja
-põõsad tähistatud ning mõned neist
ka soojade maade kommete järgi
kaunistatud.
TÜ botaanikaaed

Triin Reitalu tunnustati Rootsis
kõrge auhinnaga
Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) geoloogia instituudi pärastjääaja geoloogia osakonna järeldoktorandi Triin
Reitalu doktoritöö „Plant species
diversity in semi-natural grasslands:
effects of scale landscape structure and habitat history” („Ajaloo,
uurimisskaala ja maastikustruktuuri
mõjud poollooduslike koosluste
taimede liigilisele mitmekesisusele”)
sai Lundi kuningliku füsiograafiaseltsi (Kungliga Fysiografiska

Sällskapet i Lund) Bengt Jönssoni
auhinna.
Selle auhinnaga on alates 1940.
aastast iga viie aasta tagant tunnustatud kõige silmapaistvamat botaanika doktoritööd, mis on kaitstud
Lundi ülikoolis. Auhind ja sellega
kaasnev rahaline preemia (90 000
Rootsi krooni) anti Triin Reitalule
pidulikult kätte 2. jõulukuul Lundis.
TTÜ

Rahvusvaheline
metsandusviktoriin koolilastele

Südakuu algusest saab end kirja panna,
et osa võtta viktoriinist „Noored Euroopa
metsades”, mille siht on täiendada
õpilaste teadmisi Euroopa metsade, metsanduse ja looduskaitse kohta.
Kõnealust võistlust korraldatakse
kolmandat korda. Tavapäraselt koosneb
viktoriin kahest voorust: riiklik ja rahvusvaheline voor. Sel aastal toimub viktoriin
taas üheteistkümnes Euroopa riigis.

Osalema oodatakse 13–19aastaseid
õpilasi kahe- või kolmeliikmelistes
võistkondades. Eesti voorust võivad
osa võtta kõik koolid, kes panevad
kirja oma võistkonna liikmete nimed
hiljemalt 25. radokuuks võrguküljel
www.metsainfo.ee. Ühest koolist võib
osaleda mitmeid võistkondi.
Viiekümnest küsimusest koosnev
viktoriin toimub 6. urbekuul ning Eesti
finaalvõistlus viktoriini ja õpilaste
ettekannetega on 25. urbekuul. Eesti
voorus parima tulemuse saanud võistkond pääseb rahvusvahelisele võistlusele, kus osalevad kõigi üheteistkümne riigi noored. Võistluse võitja
selgitatakse välja viktoriini ja oma

Eesti
loodusturismi
korraldajatel
on hea maine
Estonian Nature Tours’i linnu- ja loomaretked valiti Euroopa 20 parima
puhkusevõimaluse hulka. Suurbritannia üks mõjukamaid ajalehti
The Guardian soovitas neid retki
4. südakuu numbris Euroopa ühe
parema võimalusena aastal 2013.
Estonian Nature Tours (OÜ
Kumari Reisid) on Eesti loodust
välismaalastele tutvustanud alates
2003. aastast ja nüüd on hakanud
pühendunud töö vilja kandma. Eestit
tervikuna tõstetakse aina sagedamini esile kui üht paremini säilinud
metsiku loodusega maad Euroopas.
Firma tooteid valitakse edetabelitesse ning mainekad loodus- ja
linnuajakirjad nii Suurbritannias
kui mujal maailmas soovitavad reise
oma lugejaile.
Estonian Nature Tours’i käive on
viimase kolme aasta jooksul kahekordistunud. Aasta 2013 tõotab tulla
läbi aegade parim. ENT pakettreiside
kaudu saavad oma teenuseid pakkuda ligemale 100 erinevat väikeettevõtjat üle kogu Eesti.
Värskeimad uudised leiate ENT
Facebookist, blogist ja Twitterist.
Vt ka www.naturetours.ee.
Estonian Nature Tours

riigi metsandust tutvustava ettekande
alusel. Rahvusvaheline finaal toimub
25.–26. sügiskuuni Portugalis PenedaGerêsi rahvuspargis.
Teavet, õppematerjale, registreerimislehe ja reeglid leiab Eesti metsaseltsi kodulehelt www.metsainfo.ee,
õppematerjalid riikide kaupa ka lehelt
ypef.weebly.com.
Lisainfot saab Kristi Teppolt:
kristi.teppo@metsaselts.ee,
tel 5646 6479.
Eesti metsaselts
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Sõnumeid meilt

Eesti on sookurgede rännu-uuringutega
maailmas esirinnas
Ornitoloog Aivar Leito toob meie
sookurgede rändeuuringutest rääkides
välja üllatava tõsiasja: Eesti kureuurijad
on selles vallas maailma kõige kõvemad
tegijad, olles teinud praeguseks silmad
ette nii Soome kui Saksamaa linnuuurijatele. „Soome on aastail 2008–2012
kestnud programmi lõpetanud. Sakslased aga ei ole viimasel kümnel aastal
GSM-võrgu kaudu asukoha punkte
edastavaid satelliitsaatjaid sookurgede uurimisel üldse kasutanud,”
osutab Leito tuntava uhkusenoodiga
hääles.
Meie põhjanaabritel on luubi all
olnud ühtekokku neliteist satelliitsaatjaga sookurge, Eestis seevastu on 2009.
aastast alates nutika jälgimisseadme
abil uuritud juba kahekümne noore
sookure rännakuid. „Ka olime meie
esimesed, kelle satelliitsaatjaga sookurg
Tom Etioopias asuvat talvitumiskohta
sihtides Sudaani jõudis, hiljem jõudsid
kaks soomlaste märgistatud kurge Etioopiasse ja sinna jäidki,” märgib Leito.
Möödunud sügisel võtsid meie
ornitoloogid rändeuuringute raames
luubi alla ühtekokku viis Kagu-Eestist
pärit noort sookurge, kellele saatjad
paigaldati. Praeguseks on teada, et
viiest üksnes kahel õnnestus sügisränne edukalt ning nad jõudsid elusalt
talvitumiskohta. Võrguküljel www.
birdmap.5dvision.ee avaneval rändekaardil nimega Juula2, kes pärit Leito
kodukohast, ja Ahja2 tähistatud kured

jõudsid üle Vahemere Tuneesiasse
jõulukuu alguses.
Kõik kolm sookurge, kes valisid Etioopiasse viiva rännutee, said eri paigus
hukka. Esimesena ehk kooljakuu keskel
kadus Türgi keskosa mägedes „eetrist”
kurg Kadaja. Seejärel vaikis jõulukuu
algul Egiptuses Siinai poolsaare lõunatipus hukkunud Hauka kure saatja.
Kure Ahja3 viimased signaalid jõudsid uurijate arvutitesse jõulukuu keskel

Lõuna-Ukrainast.
Hauka kure jäänused õnnestus
südakuu alguses kohalike beduiinide
abil üles leida Egiptuses elaval eestlasel Toomas Mikkoril. Leitud saatja
kinnitatakse eeloleval suvel uuesti ühe
Kagu-Eesti sookurehakatise seljale.
Leito arvab, et urbekuu alguses asuvad meie sookured Tuneesiast tagasi
koduteele.
Ulvar Käärt

Ingmar Muusikus

Hunte on kolmandiku võrra vähem
Kui 2011. aastal hindas keskkonnateabe
keskus (KTK) huntide arvukust üle
Eesti 31 pesakonnani, siis esialgsete
andmete järgi kahanes pesakondade
hulk mullu umbes kolmandiku võrra.
KTK ulukiseire osakonna juhataja
Peep Männil selgitas, et peale küttimise
on hallivatimeeste hulga kahanemisele
kindlasti kaasa aidanud ka loodusliku
juurdekasvu kahanemine. Seejuures
võib järelkasvu vähenemist seostada

nii viimastel aastatel levinud ulatusliku
kärntõvepuhanguga kui ka metskitse
kui varem olulisima hundi saakliigi
arvukuse tõsise vähenemisega.
„Vastavalt suurkiskjate uuele
kaitse- ja ohjamiskavale soovime hoida
hundi pesakondade arvu iga-aastaselt
vahemikus 15–25, keskmiselt 20 juures.
Arvukuse alandamine oli planeeritud
tegevus,” tähendas Männil.
Ulvar Käärt
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OSALE SINAGI!
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Kohtasin kriimu

„Kui hundist räägid, siis
hunt tuleb ka!”
Tarmo Mikussaar
Autori foto

N

ii rääkis mulle Põikva kandist
pärit vanaema, kui ma alles
väike poisike olin. Käisin küll
kuuri taga proovimas: „Hunt! Hunt!”
Vahtisin ise üle laiuvate odrapõldude,
aga ei tulnud seda hunti kuskilt. Ei
osanud siis veel mõista selle ütlemise
tõelist sisu. Eks vanarahvas kartis ikka
seda, kui hunt päeva ajal karja tuli.
Karilooma kaotus oli suur õnnetus ja
nii leidiski kõnekäänd laiemat kasutust igasuguse õnnetuse ärasõnumise
kohta. Tänapäeval peetakse hundi
nägemist rohkem õnneasjaks ja selline
elamus pakub kõneainet pikemaks
ajaks.
Ühel kenal radokuu õhtul kodus
teetassi taga tuli jutuks hundi tarkus
ja arukus. Olin mõned päevad tagasi
ühe metskitse tabamisega lõppenud
huntide ajujahi jäljed läbi suusatanud

ning vaimustunud nende oskustest
ning kogu ajujahi mastaapsusest.
Vaimustus oli suur ja kiidusõnu nende
loomade nutikuse kohta jagus palju.
Järgmisel päeval oli tarvis tööle sõita.
Koitis karge pühapäeva hommik roosa
päikesetõusuga. Liiklus oli puhkepäeva
varahommikule omaselt hõre. Sain
mõne kilomeetri sõita, kui märkasin
teeäärsel põllul mingit looma. Hunt!
Loom liikus hoogsal sammul maantee poole, ilmse plaaniga tee ületada.
Eelmisel õhtul räägitu meenus kohe ja
kogu olukord tundus nii uskumatu, et
ajas mulle lausa naeru peale. Aeglustasin sõitu ja hakkasin kõrvalistmel
lebavast fotokotist kaamerat kobama.
Siis meenus, et olin eelmisel päeval
teleobjektiivi külge hoopis maastiku
pildistamiseks mõeldud filmiaparaadi
kere unustanud. Valgust oli veel üpris

vähe. Jätsin auto seisma ja avasin
akna. Hunt peatus samuti ning jäi
mind ainiti vaatama. Hunti pildistades
hakkavad ka kogenumal kaameramehel ikka käed natuke värisema.
Filmi madala tundlikkuse ja vähese
valguse tõttu ei tulnud pildid just väga
teravad, aga pidin olukorraga leppima. Hunt hakkas peagi umbusklikult
eemalduma. Nüüd sain mahti kotis
sobrada, et vahetada filmiaparaat digitaalse kaamerakere vastu. Selleks ajaks
oli loom juba eemaldunud ja edasi
sain ainult kaugeid pilte eemalduvast
loomast. Filmile tehtud pildid lasin
ilmutada ja paberile panna, meenutamaks uskumatut lugu, et kui hundist räägid, siis hunt tuleb ka. Tuleb
lihtsalt natuke rohkem rääkida, mitte
kuuri taga ainult paar korda „Hunt!
Hunt!” hõisata.
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Külla koera järele. Ajakirjast Neue Baltische Waidmannsblätter, 1/1912.

Metsas käisid? Hunti nägid?
Kas kartsid ka?
Marju Kõivupuu

2013. aasta loomaks valitud hunt on rahvapärimuses ülipopulaarne tegelane.
Teda kohtab sagedasti nii muinasjuttudes, muistendites kui ka rahvausundis.
Metsä itti, metsä ätti,
metsä armas halli kuera,
metsä kuldane kuningas,
metsä kardane kasukas!
Ärä sina puudu puikusiie
ärä kisu kitseohlu,
ega ärä laku lambatalle!
Süö sina suosta sambelaida
mädajärvest mätta´aida,
lebäjärvest lehte´eida!
Suod olgu sinu soide´ella,
maad olgu sinu marada!
(Kuusalu kihelkond, 1938.)

E

esti muinasjuttudes on hunt
rumal, kergesti petetav loom,
nagu Euroopa kirjanduslike muinasjutuvestjate vahendusel meile kõigile juba lapsepõlvest tuttavaks saanud
lugudes Punamütsikesest ja kolmest
põrsakesest, kus ka üheks tegelaseks
on kuri, kuid ivake kohtlasevõitu hunt.
Ka meil on hunt rahvajuttudes üpris
rumal. Mäletate, kuidas ta sabaga
jääaugust kalu püüdis või mära kabja
alt varsa hinda teada tahtis? Muinasjutuhundist saavad sageli jagu ka need

(kodu)loomad, keda päris hunt looduses võimalusel murrab – lammas, kits,
ja muidugi inimene. Muuseas on eesti
loomamuinasjuttude uurijad täheldanud, et vastupidiselt usundilisele
pärimusele polegi eesti muinasjuturepertuaaris säilinud selliseid lugusid,
mis näitaksid, et inimene metslooma
kardaks või eriliselt austaks. Kuid
tasub meeles pidada, et muinasjutuloom esindab jutustaja vaatekohast
teatud kindlat tüüpi karakterit ning
jutupärimusse kinnistunud omadusi.
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Aasta loom
Neid üks-ühele looduses elutsevatele
prototüüpidele üle kanda oleks ülekohtune ja väär.
Hundiga kohtumine: kellele hea,
kellele halb

Siinse kirjutise pealkiri on pärit ühest
lapsepõlvemängust, mille abil püüti
järele katsuda vastasmängija julgust
ja meelekindlust. Kaks mängijat seisid vastakuti, üks küsis teiselt „Kas
metsas käisid?” – „Käisin.” „Hunti
nägid?” – „Nägin.” – „Kas kartsid ka?”
Kui vastasmängija ütles, et ei kartnud,
siis vehiti kätega tema näo ees ja tehti koledaid hääli. Kui vastasmängija
silmad seepeale ei pilkunud ning ta
seisis rahulikult, oli ta võitja. Kaotajat
aga narriti, et kardad hunti, ei julge
metsa minna! Rahvauskumuste kohaselt pole hundiga metsas trehvamist
peetud alati sugugi hirmutavaks või
pahaendeliseks. Räpina kihelkonnas
usuti, et kui kalale minnes juhtud
hundiga kokku, on hea kalaõnn. KaguEestis arvati, et kui hundikari liigub
küla läheduses, siis on oodata häid
aegu ning õnnistusrikast aastat. Kuigi
samast piirkonnast on kirja pandud ka
sootuks vastupidiseid arvamusi – soekari küla lähedal ennustas söögikraami kallimaks minekut ja kehva majandusaastat. Küll on aga üsna üheselt
peetud halvaendeliseks, kui on kuulda
ebatavaliselt palju huntide ulgumist –
sellest arvati sõda, õnnetust, vilja- ja
kariloomade ikaldusi ja taudide-tõbede puhanguid.
Veel 1990. aastatel Võrumaal välitöid tehes õnnestus mul eakamatelt,
toona 70–80 aastastelt inimestelt kirja
panna paar sellist lugu, mis jutustajate endi sõnul olnud päriselt juhtunud kas nende endi vanemate või
vanavanematega: väidetavalt tõstvat
hunt surnut jäljendava inimese kohal
jalga. Kelle peale hunt on kusnud, see
kaotab mälu ega oska enam õiget teed
pidi koju tulla ja jääb mõneks ajaks
metsa ekslema. Rahvapärimusse on
talletatud üksjagu lugusid inimestest,
kes hundiga kohtudes teesklesid maas
lamades surnut, et niimoodi hundi
tähelepanu endast kõrvale juhtida.
Kui lapseootel naine hundist ehmus,
võis laps saada külge „hundivea” või
„soetähe” – viimane oli tume, teine-

kord ka karvadega kaetud sünnimärk,
mis oli tekkinud lapsel sinna, kuhu
ema ehmumise ajal oli oma käe pannud. Kui vastsündinu oli rahutu, magas halvasti või tema nutt meenutas

Hunt murdis kodukäijaid

hundi ulgu, arvati lapsel olevat hundiviga küljes, mida sai ohutleda-tohterdada maagiliste ravivõtetega. Last
hoiti väheke hundikarvade suitsus,
talle anti hundijälgedest võetud vett
juua või toideti hundilihast keedetud leemega – terviseviga tuli saata
tagasi sinna, kust see oli tulnud. Ka
lapse suulaelõhe – hundikurk – arvati
olevat põhjustatud sellest, et ema on
hundist ehmunud või raseduse ajal
olnud juures, kui jahimehed hunti
nülgisid.

Foto ajakirjast Eesti Loodus, 3/1968.

Eestis rahvausundis on arvukalt uskumusteateid ja muistendeid, kus hundid
murravad kodukäijaid. Ühes populaarses rahvajutus istub kodukäija kuskil
kõrgemal kohal, kas puu

otsas või küünikatusel ja õrritab hunte: „Kuts, säh üks jalg, kuts, säh teine
jalg!” Kui juhuslik möödakäija tõukab
kodukäija alla, murravad hundid ta ära.
Mahamurtud kodukäijast jääb järele
suririideid või salapärast sinist suitsu,
nagu üleloomulike olendite puhul sellisel juhul tavaliselt. Ka on räägitud, et
kodukäija ei saa enne rahu, kui hundid

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a
loodusesõber radokuu/urbekuu 2013 13

Aasta loom
on ta kolm või üheksa korda ära murdnud või söönud. Samuti oli hundil
tähelepanuväärne roll rahvapedagoogikas – hundiga manitseti ka täiskasvanud inimest, et see end viisakalt ja
kombekalt üleval peaks. Kes läbi pajaaugu õue ronis, selmet uksest minna,
selle pistis susi nahka.
Hunt või susi?

„Susi” on eesti keeles väidetavalt vanem
sõna kui üheks vanimaks germaani laenuks arvatav „hunt”, mis tõrjus „soe”
ajapikku tahaplaanile. Maagilise mõtlemise kohaselt on usutud, et õige
nimega kutsumine viib kokku selle nime
kandjaga, sestap kasutati ka metsaloomadest kõneldes palju eufemisme ehk
peitnimetusi. Nii on ka nimetust „susi”
kasutatud hundi peitnimena ja vastu-

millist nime pruugitakse enamasti küll
jänese kohta. Piiriäärsete kihelkondade keelepruuki on kinnistunud ka läti
keelest pärit hundinimi „vilks”. Usuti,
et kui karjused karja juures hunti õige
nimega nimetavad, on va hallivatimees
ka ise varsti platsis. Samuti ei olnud
kuigi mõistlik hundist tema õige
nimega söögilauas rääkida – usuti, et
siis viib ta laudast mõne põrsa või karjast tallekese minema.
Kes on hundi loonud?

Rahvusvaheliste motiividega dualistlike tekkemuistendite kohaselt on
hundi loonud kas Jumal või Kurat.
Vastavalt loojale kujutatakse rahvajuttudes ja -uskumustes hunti omakorda
kas hea või halvana. Vanakuradi loodud soel on kivist

poleks vaja kedagi karja saata. Karjalaps ja karjakoer pidid aga olema terased ja tähelepanelikud ning hunti
märkama enne kui hunt neid. Selline
uskumus on olnud ka ketikoera kohta –
kui susi näeb koera esimesena, siis on
koer kui nõiutud ega suuda enda kaitseks häältki teha.
Kui karjapoiss unti enne näge kui
unt tedä, siss jääs undi suu kinne
ja ta ei saa midägi kahju tetä; näge
aga unt karjapoissi enne, ei jää ta
suu mitte kinne ja ta võib lamba
ära viia. Karjapoisil jäävät aga
ääl mitmes päeväs kinne. Kui vast
talvel külmäge ääl ära om, üteldes:
„Sa olet vist unti nännu.” (Helme
kihelkond, 1890.)
Hunt rahvakalendris

Ka rahvakalendris on
hundil tähelepanuväärne roll – ainsana metsloomadest on tal oma
kuu – radokuu. Tegelikult on hundi- või soekuuks rahvas nimetanud nii südakuud kui ka
radokuud, sest südatalvel on huntide indlemise aeg ja loomi rohkem
näha ning kuulda. Hundikuu nimetus on leida
ka Wiedemanni sõnaraamatus. Tihtipeale
murravad talvisel ajal
hundid koeri, seda
on vanarahvas põhjendanud-seletanud
niimoodi, et emahunt
peab innaajal koeraliha sööma, muidu ei
jää ta tiineks.
Ajalehest Ohhotnitšja Gaszeta,
nr 50/1890.
pidi (Hiiemäe, 1969, lk 411). Kuid lisaks
neile kahele enamtuntule on hunti
kutsutud murdeti ka võsavillemiks,
võsaelajaks, kriimsilmaks, vanaonuks,
vanaks pika hanna või pika sabaga
meheks, pühajürikutsikaks, pajuvasikaks, metsatölluks. Rõuge kihelkonnas
on sutt isegi haavikuemandaks hüütud,

või tammekännust süda, sellepärast ei
tohtivat sutt kiviga visata ega tammepuust malakaga lüüa – kiviga visates
ja tammemalakaga lüües saavat susi
„südant” ning väge juurde ja ründavat
vastast veel ägedamalt. Sutt on arvatud
ka Vanakuradi hobuseks olevat ja kui
Vanasarvik ise hundi seljas ratsutab,
siis ei saa hunt koduloomi murda.
Jumal aga olevat hundi loonud vaeslaste pärast – kui ei oleks hunti, jäänuks vaesed lapsed nälga, sest

Hundid käind vanasti taludes küünlakuul koertelt sigidust toomas: kui
emane pole koeraliha saand, siis pole
sigind. Neid olnud mõnikord kuus
tükki rodus, astund üksteise jälgedes
lund mööda. Vaadatud jälgi päeval —
ainult ühed jäljed, kuid öösi läind
suur rodu. Sellepärast koerad pidand
küünlakuul kinni olema, muidu
hundid „lamsand ää”, viind väljale
ja kiskund lõhki.”
(Tarvastu kihelkond, 1931.)
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Aasta loom
Emadel aga ei soovitatud last hundikuul rinnast võõrutada, sest siis kasvavat lapsest kiimaline, lõtvade elukommetega inimene.
Mahlakuu – hundi tõrjemaagia aeg

Huntidega on seotud ka jüripäev –
23. aprill (mahlakuu), mis rahvakalendris lisaks majandusaasta alguse ja töölepingute sõlmimise päevale on olnud
ka rituaalne karjalaskepäev. Püha
Jüri on peetud huntide valitsejaks,
kes jüripäevast alates hoidis huntidel
„rauad suus”, et kiskjad ei
saaks karjale kurja teha.
Rahvauskumuste kohaselt
viskas Püha Jüri huntidele taevast toitu, milleks
mõnes piirkonnas peeti
pilvetükke, maas leiduvat
sültjat ebaselge päritoluga ollust.
Nn „mahasadanud pilvetükid” olid inimestele ja
kõigile teistele loomadele
peale huntide mürgised
ja põhjustasid rahvauskumuste kohaselt
ravimatut haigust –
marutõbe.
Simuna kihelkonnas
valmistas karjus endale
enne jüripäeva erilise
pihlakase kepi ning luges selle valmistamise
juurde soetõrjesõnu:
Püha Jüri, Püha Jüri,
pea omad koerad kinni.
Seu neile valjad päehe,
raiu neile rauad suhu.
Ka jürituld tehti selleks, et tõrjuda
hunte karjatamisperioodil koduloomadest eemale. Huntide sümboolseks
peletamiseks paugutati mitmel pool
sel päeval püsse ja tehti valju kära.
Samuti võeti ette mitmesuguseid muid
tõrjemaagilisi toiminguid, et susi karja
ei tuleks. Kardeti ka nõidkarjuseid,
kes tundisid vastavaid loitse ja oskasid
nende abil saata soed teise peremehe
karja murdma. Kuigi öeldi, et hundi jäljes on lammaste õnnistus (usuti, et kui
hunt viib karjast lamba, on see muidugi kahju, kuid pärast seda kasvavad
lambad hästi), riputas hea perenaine

lambalauda seinale vähemalt ühe kindapaari, siis ei tulnud hunt lauda ligi.
Karjapoisid ei söönud enne jüripäeva võid ega liha, sest muidu murdsid
hundid suvel karjas palju loomi. Naised
kudusid jüripäeval sukka ja tegid õmblustööd – niimoodi susiti sümboolselt
soel silmad pääst, et ta ei näeks karja
tulla. Samal eesmärgil põletasid mõnel
pool karjused kadakapõõsast. Usuti,
et kadakasel jüritulel ja -suitsul on
puhastav maagiline vägi – see on inimestele ja loomadele terviseks ning

hoiab hundid terve suve
karjast eemal. Huvitav ja haruldane on
Jakob Hurda kogus leiduv teade Iisaku
kihelkonnast:
Jüripäiv käib karjane rajade peal
hunti kinni panes, mille tarvis ta 3
nõela nööriga kuuse otsa siub, igale
nöörile 3 sõlme. Mihklipäev käib
nõelu ära toomas, siis võib hunt jälle
kahju teha.
(Iisaku kihelkond, 1888.)
Hunt kohapärimuses

Hiiumuistenditest ja rahvuseeposest
tuttav Kalevipoeg viskas kive ka huntide pihta ja nii mõndagi rändrahnu
teatakse seetõttu kui hundikivi.

Kord söönud märahobune varsaga
selle karjamaa pääl. Olnud just jaanipäeva laupäeva õhta. Saal tulnud
hunt varssa murdma. Seda näinud
Kalevipoeg, kes Oore küla Ohekaki
vallas Hiiemäe ligi kõndinud (mis
kümme versta kaugel olla). Kahmanud säält kivi ja virutanud hundi
pihta, aga et nad liiga ligistikku
olnud, jäänud kõik kolm kivi alla. –
Varsal olnud kell kaelas. Nüüd kuulda iga jaaniööse kella kõlisemist
varsa kaelas.
(Rapla, 1896.)

Ajakirjast Psovaja i Ružeinaja
Ohhota, 35/1903.
Kallaste küla lähedal Peipsi kaldal
on suur kivi, mida hüütakse Kalevipoja kiviks. Selle kivi oli Kalevipoeg
visanud hundi tagaajamisel, kes
lambakarja kallale tulnud. Kivil olla
veel praegu Kalevipoja sõrmejäljed
selgesti näha.
(Palamuse, 1928.)
Mõned hundikivid on oma nime saanud sellest, et libahundiks nõiutu
hoidis selle kivi all oma nahka või
käis sellel oma last imetamas. Mõned
hundikivid on oma nime saanud erilise
väliskuju järgi.
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Radokuu alguses
küünlapäeva paiku,
kui rasvatihane oma
riidekapist sitsikleiti
otsib, hakkab rongapaar
oma pesa sättima.
Kuigi rahvasuu nimetab
ronka pastlapaigaks,
pajalapiks või söekotiks,
on kurameerimise ajaks
rongal seljas parimast
kangast sinakasroheliselt küütlev kuub.
See on uhke rõivas.
Ega inimesest
kontvõõrale seda ilu
lähedalt ei näidata – et
nagu lähed ka ja sätid
end oksale istuma.
Ei, see on ikka omade
jaoks. Kuid seda ilu ja
õrnutsemist saab piiluda
fotovarjendist läbi
objektiivi.
Kui muul ajal aastast
ronk lihtsalt teeb
„kronks-kronks”, siis
pulmaajal ütleb ta oma
kallimale tundelise
„grlõngs-grlõngs”.
Loomade-lindude
pulmatralli elevust
jätkub pea aastaringi.
Kui siis teinekord närv
ronkmustaks läheb ja
sõbrale kogemata „Mine
metsa!” ütled, võiksid
lisada „... oota veidi ja
võta mind ka kaasa.”

Tõnu Ling
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Tartu Ülikool

Kuidas minust sai looduseuurija

Oma keskkoolipäevil õpetas ta
klassikaaslasi. Ülikoolis õppides
hakkas koolitama tudengikandidaate
ning ise ülikoolis töötades haris teisi
koolmeistreid – Urmas Kokassaar oli
sündinud ja tunnustatud õpetaja.

Lapsepõlverada
vanaisa
talus andis
sihi kogu
eluks
Jutukillud bioloogiadidaktikust,
teaduse populariseerijast ja õpetajast
Urmas Kokassaarest (1963–2013)
seadis looks Juhani Püttsepp.

L

eppisime Urmas Kokassaarega uue
aasta algul kokku, et üritame teha
artikli tema kujunemisteest ajakirja
Loodusesõber jaoks. Pidime paari päeva
pärast uuesti kõnelema, aga ei saanudki seda
teha, sest Urmast ei olnud siis enam meie
hulgas.
Tema õpilased Hugo Treffneri gümnaasiumis alustasid jaanuari teist nädalat leinalintidega oma sinivalge-triibulistel teklitel –
nende õpetaja oli äkilise terviserikke tõttu
ootamatult lahkunud.
Intervjuu asendus käiguga mälestusteenistusele, kus Urmas Kokassaart meenutati
paljude heade sõnadega. Otsustasingi loo
Urmasest kirjutada tema pereliikmete, sõprade ja töökaaslaste abi kasutades.
Toast kiskus õue

Kas teate, kus asub Tallinnas Nikonovi
tänav? Seda nõukogude ajal ühe madruse
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Erakogu

Erakogu

Kuidas minust sai looduseuurija

Urmas
üliõpilasena.

Ema Helju ja
isa Rein.
auks ümbernimetatud tänavat ei
olegi enam, on taas Soo tänav. Just
sellel uulitsal, Balti jaama taga, ühes
tüüpilises puumajas, kööktoas (sissekäik hoovilt, vetsumaja ja panipaigad
koridori peal) sirgus poiss, kel nimeks
Urmas Kokassaar. Koolitee viis ta Kalamajast vanalinna, Tallinna 1. keskkooli
(praegune Gustav Adolfi gümnaasium),
prantsuse keele süvaõppega klassi.
Isa Rein oli läbi-lõhki tehnikainimene, töötas autojuhina. Ema Helju aga
lõpetas Tartu ülikoolis farmaatsia eriala
ja oli sidunud enda elu apteegiga.
Suved veetis Urmas maal Kuusalu
lähedal Kivimäel emapoolse vanaisa
Aleksanderi juures. Vanemad pidasid
tähtsaks, et poiss saaks võimalikult
palju värskes õhus viibida ja poisile
meeldiski maal rohkem kui linnas.
Kivimäe rohkem kui saja aasta vanune
talumaja sai Urmasele väga armsaks
kohaks – ja kogu eluks, Kivimäele läks
ta küll igal võimalusel.
Lapsena koos vanaisaga maal
toimetades sai alguse suur huvi
looduse vastu. Kivimäe talu ümbritsevad marjapõõsad ja õunapuud,
kiviaiad, taamal kohavad ilusad

metsad oma põlvest põlve saladuses
hoitud mustikakohtade ja väikeste
kukeseenelagendikega.
Kuldnokakooperatiiv

Urmas oli väga liikuv ja uudishimulik
poiss. Ei seisnud üldse paigal. Niipea,
kui linnatolmune auto Kivimäe õues
peatus, oli Urmas masinast väljas ja
jooksis ümber maja. Ka täiskasvanuna
ei meeldinud tal autos olla ega ka autot
juhtida – saaks aga välja.
Kui poiss oli aida nurga taha kadunud, hakkas ema Helju kohe muretsema: „Kuhu Urmas läks? Kus ta nüüd
juba on?” Ikkagi pere ainuke laps.
Toamängudele eelistas Urmas
väljasolemist, kutsus teisi ka: „Lähme
vaatame õue!” Oli vastuvõtlik kõigile
nähtustele, mis maja ümber avanesid,
ja oskas jälgida.
Aida all elas siilipere. Urmas pani
okaskeradele toitu välja ja köögi aknast
siis vaatas. Juhtis huvitavatele asjadele
ka teiste tähelepanu.
„Näe! Orav istub kaevurakete peal ja
koputab sabaga.”
Väga huvitasid teda vanaisa kanad,
neid leidus nii valgeid kui ka pruune.

Urmas Kokassaar
Sündis 5. südakuul 1963.
Lapsepõlv möödus vaheldumisi Tallinnas ja Kuusalu lähistel Kivimäe talus
emapoolse vanaisa juures.
Lõpetas 1981 Tallinna 1. Keskkooli
ja 1986 Tartu Riikliku Ülikooli cum laude
bioloog-biokeemiku ja bioloogia-keemia
õpetaja kutsega.
1998 kaitses magistritöö bioloogia
didaktikas (laboratoorsetest töödest).
On töötanud Tartu Ülikoolis
bioloogia didaktika lektorina ja alates
1991. aastast Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna bioloogiaõpetajana.
Rohkem kui kümme tema ja Saima
Kaarna õpilast Treffneri gümnaasiumist
on toonud medaleid rahvusvahelistelt
bioloogiaolümpiaadidelt.
2006 ja 2008 valiti Tartu Ülikooli
realia et naturalia aasta õppejõuks.
2009 sai Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia.
Kirjutanud õpikuid, juhendeid, käsiraamatuid ja (sic!) üle 1200 populaarteadusliku artikli toitumisest ja toiduainetest (paljude kaasautoriks professor
Mihkel Zilmer) Eesti Ekspressis, Eesti
Looduses, Loodusesõbras, Maalehes,
Õpetajate Lehes jm.
Urmas Kokassaar suri 5. südakuul
2013.

Urmase erilise sümpaatia pälvisid
pruunid, võib-olla seepärast, et nad
munesid ilusaid pruune mune. Urmas
hoolitses, et pruunid kanad alati söönuks saaksid.
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Kuidas minust sai looduseuurija
Kivimäe talu õu.
Lugege Urmas Kokassaare toiduteemalisi artikleid ja näete, et ka seal
on kõik numbrid apteekri täpsusega
kaalutud.

Erakogu

Linnud armsamale

Koos isaga ehitasid nad kevadel
kuldnokkadele pesakaste ja tegid ka
ühe kooperatiivi. Nõukogude ajal rajati
näiteks suvilakooperatiive ja garaažikooperatiive, kus siis suvilad või
garaažid pundis koos olid. Isa Rein ja
Urmas ehitasid kuldnokakooperatiivi,
kus mitmed pesakastid seltsisid.
Küla kiitis suitsukokri

Kui Urmas ülikooli bioloogiat õppima
läks, arvati, et temast tuleb ihtüoloog.
Isa Rein oli nimelt kõva kalamees ja
Urmasest sai isale esimene vihmaussikaevaja. Kui ussikaevaja kasvas,
võeti ta kaasa suurele soiste kallastega
Kahala järvele ja isegi merele, nii palju
kui piirivalve toona lubas seal käia.
Kahalalt tulid linaskid ja kogred,
merelt lestad. Juba suure mehena oskas
Urmas muidu tuima ja mudamaitselist
kokre ahjus lepapuude ja nõgeselehtedega nii maitsvaks suitsetada, et
külarahvas sõi ja imestas.
Oma rekordhaugi (3,4 kilogrammi)
püüdis ta poisina, elussöödaga Loomõisa tiigist (Kahalaga ühenduses olev
veekogu). Kõige suurema latika (1,7
kilogrammi) sai ta aga Emajõelt Jänese
matkaraja äärest tonka ehk põhjaõngega – juba koos oma poja Rauliga
püüdes.
Särjed on selles peres aga alati
kassile saanud. Hulkuvaid koeri ja
kasse haletses Urmas juba väikesest
east. Kui inimesi püüda jagada koerainimesteks ja kassi-inimesteks, siis

Urmas oli kindlasti kassiinimene. Kuid
Kokasaarte peres on lisaks 14aastasele
kass Nurrile ka Berni karjakoer Jassu,
kellega just Urmas jalutamas käis.
Köömned täpselt kaalutud

Isa Rein, kes oli võitnud jalgrattasõidus
poodiumikohti, tekitas poisis ka huvi
spordi jälgimise vastu, võttes ta kaasa
võistlustele. See harjumus jäi samuti
kogu eluks. Urmas ostis Tartu Rocki
korvpallivõistkonna käekäigu jälgimiseks ikka hooajapileti.
Ema Heljult aga pärines lugemiskirg. Helju Kokassaar tellis raamatuid
sarjade kaupa (näiteks „Maailm ja
mõnda”), kui need enam linnakoju ära
ei mahtunud, viidi teosed maale, kus
neid edasi loeti.
Kui ema Helju bussiga sõitis, oli tal
alati raamat kaasas ja kodus toimetades oli tal ka ikka kuskil raamat lahti.
Urmase lugemispisikut püüdis ema aga
kontrolli all hoida, sest muretses, et
poiss rikub suure lugemisega (luges ka
taskulambiga teki all) silmad ära.
Aiamaal sõstraid korjates oli võibolla tõesti raske lugeda ja aiatöö oli
iseenesest niigi huvitav. Ema tegi kapsad maha, porgandid ja tillid, Urmas
võttis eeskuju, rajas oma peenra ning
ka temast sai aednik.
Hapukapsaste sissetegemine Kivimäel
sarnanes arstirohusegamisega. Emal
olid sool, köömned ja riivitud porgandid
apteekri täpsusega valmis kaalutud.
„Nüüd seda niipalju, toda niipalju!”

Tallinna 1. keskkooli selles klassis,
mis lõpetas 1981. aastal, paistis Urmas
Kokassaar igatahes oma keemia- ja
bioloogiateadmistega silma. Kui keegi
teine ei osanud, siis pöördusid pilgud
tema poole ja bioloogiaõpetaja Alviine
Kask ütles: „Urmas ikka teab!” Ja
teadiski.
Kõik klassi poisid ristis Urmas erinevateks hiirteks. Põldhiir ja kaelushiir
ja uruhiir ning kes seal kõik selles
hiirekarjas olid.
Sügiseti jagas Urmas klassikaaslastele Kivimäe talust korjatud õunu.
Ta oli üldse heatahtlik, aitas õppida ja
asjadest aru saada. Klassiõed on siiamaani tänulikud, et Urmas nad keemia
kontrolltööde kadalipust läbi vedas.
Ärgem siiski unustagem, et see oli
prantsuse keele süvaõppega klass ja
madame Nurmeots (õpetaja) nõudis
süvenemist prantsuse poeesiasse.
Õpilaste üheks lemmikuks sai Jacques
Prévert, tema armastusluule.
Kui Urmas Tartu ülikooli bioloogiat
õppima läks ja tudengite küünlavalgusõhtutel neid luuletusi esitas, olid
kõik vaimustatud ning etleja sai hüüdnimeks Frantsuus.

Lehekülg Urmas Kokassaare
9. klassi õpilaspäevikust.
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Kuidas minust sai looduseuurija

Abikaasa Sirjega Emajõel sõitmas.
Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
Mon amour
(Läksin linnuturule ja ostsin linde,
sinule, mu arm – toim.)
Kes see nõukogude ajal neid võõrkeeli ikka väga oskas. Prantsuse keele
oskaja oli päris tehtud mees. Frantsuus
(kursusekaaslaste poolt siiski vahel ka
Urkiks hüütud) kirjutas ka oma diplomitöö kokkuvõtte prantsuse keeles. See
tähendas, et ta pidi olema valmis selles
keeles kaitsmisel küsimustele vastama.
Hallitusseente ilu

Kursusefolklooris on jäädvustunud,
et kui Urki biokeemia eksamil vastas,
niheles eksami vastuvõtja dotsent Jaan
Simisker nagu süte peal. Õppejõud ei
olnud päris kindel, kas tema teadmised
ikka käivad selle üliõpilase omist üle.
Dotsent Jaan Simiskeri näol sai
Urmas endale juhendaja ja ka ülemuse, sest juba tudengina asus ta
tööle Tartu Riikliku Ülikooli taimefüsioloogia ja biokeemia kateedris. Ühe
lepingu täitmiseks tuli uurida hallitusseeni, kateeder asus toona ülikooli
botaanikaaia hoonetes.
Kui tulevane abikaasa Sirje (kes oli
õppinud EPAs piimasaaduste tehnoloogiat) tööasjus sinna laborisse sisse
astus, demonstreeris Urmas talle koonilistes kolbides kasvavaid erivärvilisi
hallitusi ja ütles: „Vaata, kui ilus …”
Urmas Kokassaare soov õppida
kalauurijaks või kalakasvatajaks ei
olnud täitunud. Noored inimesed tulid
tollal ülikooli oma unistustega, kes

tahtis saada hundiuurijaks, kes lilleuurijaks, aga neist said hoopis geneetikud ja taimeökoloogid. Nõukogude
süsteemi rüpes ei oleks kalakasvataja
elu olnud ka mingi meelakkumine.
Valge kittel seljas, toimetas Urmas
hallitusseentega ja andis tudengitele
biokeemia praktikume, ilmutades
seejuures täit nõudlikkust.
Dotsent Jaan Simiskeril oli lisaülesanne ette valmistada sisseastujaid
bioloogiaeksamiks, aga ta jäi ajahätta
ning delegeeris selle ülesande oma noorele kolleegile. See Urmasele meeldis,
hullult meeldis. Ta nautis, et suudab
enda teadmisi edasi anda ja oskab
keerulisi asju lihtsalt selgitada. Pedagoogilised tuleristsed sai ta praktika
korras ka Tartu Kullmanni nimelisest
kutsekeskkoolist. Tuttavad panid tähele,
et kutsekooli poisid hakkasid Urmast
tänaval teretama ja neil tekkis tunne, et
„kui ta juba seal koolis hakkama sai, siis
on ta õpetajaks loodud”.
Kumu abivalmis aitajast levis ja varsti
pöördusid Urmase poole lapsevanemad,
kes muretsesid, et nende pojad ja tütred
võivad ülikooli sisseastumiseksamitel kõrbeda. Urmas Kokassaare nimi
kujunes varsti omaette kaubamärgiks,
see oli noorele õppejõule ühtlasi väike
äritehing. Peagi osales ta ka juba ise
vastuvõtukomisjonis ning teadis, mida
seal nõutakse.
Liikus jutt, et „kui Kokassaar järele
aidata võtab, siis saab poiss ülikooli
sisse.”
Kutse Treffneri kooli

Möödusid mõned aastad ja Urmas avaldas sõpradele, et teadus pole ikka päris

see, mida ta teha tahaks ja ta kaldub
õpetajatöö poole.
Viimasega klappis hästi kokku ka
1990. aastatel avaldunud heade populaarteaduslike artiklite kirjutamise
anne, teemaks ravimtaimed, toiduained, toidu biokeemia jmt.
Aastal 1991 kutsus Hugo Treffneri
gümnaasium Urmase bioloogiapraktikume andma – see oli jälle asi, mis
talle meeldis ning mida ta tegi kire ja
pühendumisega. Õpilased kiitsid, et
Urmase tundides oli konspektide kirjutamine meeldiv tegevus, sest iga sõna
oli kuldaväärt.
Ülikoolis sai Urmasest viimaks
bioloogia didaktika lektor. Teda tundsid
kõik Eesti bioloogiaõpetajad – kui enda

Valik Urmas Kokassaare
autorlusel ilmunud raamatuid.
täiendusõpetajat Tartu ülikoolist.
Väike jalutuskäik ülikooli Vanemuise
tänava õppehoonest allalinna Treffnerisse tähendas Urmasele mitte ainult
väikest vaheldust, vaid ka võimalust
teooriat praktikasse rakendada.
Juba aastal 1972 oli vanaisa Aleksander kirjutanud Kivimäe talu pojapoja
nimele. Urmas soovis hoida talu võimalikult muutumatuna.
Vana regi jäi sinna, kus see oli olnud,
ning vana veimevakk jäi seisma toanurka, kus oli alati seisnud. Urmas ei
soovinud Kivimäele uusi asju. Ta soovis,
et aeg seisaks seal ja see peaaegu seisiski,
kui ta koos oma poegade Rauli ja Reinuga
kahemehesaega pliidipuid saagis.

Loo autor tänab teid: Maaja Kivimäe, Sirje
Kokassaar, Raul Kokassaar, Ants Kurg, Ott
Ojaveer, Ly Kriiska, Ene Talpsep, Eeva Heinaru.
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Varahommikune ilu.
Lea Marmor

Ei kanna enam.
Viiu Härm

ilm.ee jõuluaja ja aastavahetuse fotokonkurss
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Supp. Janek Joab

Vana ja väsinud puukuur. Silvia Viru

Sula. Mikk Matsi

Kui inimesed on sunnitud suhtlema, võivad nad rääkida ilmast. Sageli tähendab see, et neil ei
olegi muust rääkida. Puudub ühisosa. Piinlik vaikus püütakse täita lihtsate lausetega.
Pildi puhul on teisiti. Kui kõigepealt hakkame nähtut arutama läbi ilma, näitab see sügavat loodusetunnetust
ja taibukust. Ühes tabatud hetkes, olgu see siis kestnud vaid mõni tuhandiksekund, võib olla kirjas
väga palju. Teinekord on seal lisaks hetkeilmale näha ka kogu eelnenud nädala ilm. Võib aimata ka
homse päeva oma. Ilmast arusaamine annab pildile tõese tausta ja äratab jäädvustatu ellu.
Ilma õige ilmata pilti ei saagi!
Avaldame Loodusesõbra toimetuse valiku ilm.ee jõuluaja ja aastavahetuse fotokonkursile laekunud töödest.

Jäävihm. Peeter Teedla
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Päike on tõusnud. Silvia Viru
Talvepäike. Lea Marmor

Lumesadu. Peeter Teedla
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Sara Bergando / sarabergando.com

Loodusesõber võtab asja käsile

Itaalia disainer Sara Bergando annab vanadele pannidele uue elu peegli ja seinakellana.

Sage pannivahetus
teeb muret
Loodusesõber soovitab kasutada vana head raudpanni
Gunnel Koba

Kodumajapidamisse igapäevaseid tarbeesemeid soetades tahaks loota,
et need kestavad kaua. Enamasti see nii lähebki, kui kvaliteedile rõhku
panna. Selgus, et nii lihtsa praktilise asja nagu pann valimisega on paljud
hädas, sest pannid kipuvad rutem n-ö ära väsima, kui võiksid.

P

aar aastat tagasi ütles üles mind
ainult poolteist aastat teeninud
teflonpann. Uue otsingutele
minnes tegin eeltööd kokandusfoorumites ja tootjate kodulehti külastades,
et leida parem ja vastupidavam. Selgus,
et nii lihtsa praktilise asja valimisega

on hädas paljud, seda enam, et pannid
kipuvad kiiremini n-ö ära väsima, kui
need peaks. Kokandushuviliste foorumeid külastades on jäänud mulje, et
keskmiselt vahetatakse pann välja iga
kahe aasta tagant, vahel läheb uus ost
prügikasti juba paari kuuga. Tootjad ja

müüjad küll pakuvad panni keskmiseks
elueaks 3–5 aastat, ent möönavad, et
väga palju sõltub kasutajast.
Ohtlikud ühendid

Kahjustada saanud sisepinnaga teflonpanne hoiti muretult kasutuses veel
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Loodusesõber võtab asja käsile

Mats Kangur

Süsinikteras on malmist
mõnevõrra kergem.
Aja jooksul muutub see
järjest tumedamaks. Mida
tumedam, seda parem, ehk
nagu hiinlased ütlevad:
„Mida mustem pann, seda
parem kokk.”

hiljaaegu. Alles üheksakümnendate
aastate lõpul hakati rääkima teflonis
sisalduvate perfluoritud ühendite
(PFC) ohtudest, ehkki pannid on
kasutuses olnud juba kuuekümnendatest saadik. PFC ühendid on sünteetilised kemikaalid, mis hülgavad vett,
mustust ja rasva ning kannatavad
suhteliselt kõrgeid temperatuure.
Neid kemikaale kasutatakse mitmel
pool – tekstiilitööstuses materjalide niiskus- või mustusthülgavaks
tegemisel (nt Gore-Tex kangast rõivad
ja jalanõud, vaibad, mööblikangad,
laudlinad), kihitatud paberite valmistamisel, et muuta pakendid rasvakindlaks (nt pitsakarbid, paismaisikotid)
ja köögitarvikute mittenakkuva kihi
valmistamisel.
Pottide, pannide ja küpsetusvormide sisekihina kasutatakse üht PFC
ühendit, polütetrafluoroetüleeni
(PTFE), mis on tuntud Tefloni nime all.
On teada, et see hakkab pannilt maha
kooruma 340 kraadi juures. Ent pann
võib juba kolme ja poole minutiga
kuumeneda 370 kraadini, vahendab
NaturalNews terviseportaal katsete
tulemusi! Enne mahakoorumist, juba
230 kraadi juures hakkab PTFEst kate
mürgiseid aineid eraldama. PTFE lagunemisel eralduv PFOA (perfluorooktaanhape) võib põhjustada vähki,
mõjutada hormonaalsüsteemi ja
vähendada viljakust. Uue sajandi
esimesel kümnendil tehtud uurimused näitavad, et need kemikaalid on

keskkonnas laialt levinud ja kogunenud organismidesse neiski piirkondades, kus saasteallikaid otseselt ei
ole. See ühend on keskkonnas väga
püsiv ja akumuleerub organismidesse. Soome keskkonnakeskuse Syke
2004. aasta analüüsidest tuli välja, et
perfluoritud ühendeid on ka Taani ja
Rootsi Läänemerealade hüljestes.
Kööginõude valmistajad on keskkonnaorganisatsioonide survel kokku
leppinud, et PFTE-kattega panne
pärast 2015. aastat enam ei toodeta.
Paljud tuntud Eestiski saadaolevad
kaubamärgid ongi juba ohutumatele materjalidele üle läinud. Tefali
toodete maaletooja väidab, et nende
pannides kasutatav mittenakkuv kiht
ei sisalda enam kahjulikke aineid
ning kate on ohutu isegi kahjustada
saamisel.
Kõigil juhtub!

Pannivahetusest siiski ei pääse,
sest ajapikku moodsate pannide

Kööginõude valmistajad on keskkonnaorganisatsioonide survel kokku leppinud, et
PFTE-kattega panne
pärast 2015. aastat
enam ei toodeta.

mittenakkuvad omadused vähenevad, eriti kui ei järgita tootjapoolseid
kasutusjuhendeid. „Ei tohi olla kärsitu,”
manitseb profipannide maaletooja
panni maksimumkuumusele mitte
panna. Olgu panni külgevõtmatu kiht
nii innovaatiline kui tahes, ei talu need
suurt kuumust, eriti aga tühjalt pliidiplaadile unustamist, suuri temperatuurišokke – näiteks kuumalt pliidilt otse
külma kraani alla, ega metallriistadega
kraapimist. Home & Gourmet’ poe
müüja sõnul vähendab panni eluiga
isegi liha praadimine ja vürtside kuumutamine, mida tuleb ette idamaiste
roogade tegemisel. Hea pole seegi, kui
toitu valmistades on suur osa pannipinnast tühi. Kuigi keraamilise kattega
pannid peaksid olema kuumusele vastupidavamad, on võimalik neidki vale
kohtlemise korral kiiresti õhtule saata.
Minu paariaastatagune panniotsing lõppeski keraamilise ökopanni ostmisega,
paraku on see tänaseks kasutamiskõlbmatuks muutunud. Paar hajameelset
hetke ja kõik. Profinõude maaletooja
Gastrolink töötaja tunnistas, et tal on
õnnestunud üks keraamilise kattega
pann lausa esimesel kasutuskorral hooletuse tõttu ära rikkuda. Juhtub!
Vana panni õige koht

Usinal prügi liigiti kogujal võib oma
aja ära elanud pannist lahtisaamisel tekkida küsimus, kas seda võib
üldprügikonteinerisse visata. Üks
minu keskkonnateadlik tuttav üritas
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Gunnel Koba

Loodusesõber võtab asja käsile

Nõukogudeajast kasutuses olnud süsinikterasest pann kannatab isegi lõkkesütel praadimist.
oma vana panni lähimasse jäätmejaama viia, kuid seal ei võetud paraku
metallijäätmeid vastu. Prügikonteinerisse ei luba tal südametunnistus
seda visata ja mitme kilomeetri
kaugusele teise jäätmejaama ühe
asja pärast sõitmist ei pea ta otstarbekaks. Pann seisab siiani ja ootab
utiliseerimist.
Kuhu ikkagi sellised jäätmed viia,
sõltub omavalitsusest ja piirkonda
teenindavast jäätmekäitlusettevõttest.
RagnSellsist öeldakse, et kasutatud
köögiinventari võib rahumeeli üldprügi hulka visata, kuna nende uues
jäätmekütusetehases tõmmatakse
metall magnetiga välja ja suunatakse
edasi ümbertöötlemisse. Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskuses on
ka üldprügi sorteerimisliinid, kuid
sealne keskkonnaspetsialist Marita

Amur arvab siiski, et vanade pottidepannide õige koht ei ole prügikastis
üldprügi hulgas. Ta soovitab viia need
jäätmejaama, kus võetakse vastu
metallijäätmeid või otse metallijäätmetega tegelevasse ettevõttesse. Ühe
variandina pakub ta välja veel kodutarvete kauplustes toimuvad pannivahetuskampaaniad „too oma vana pann
meile, saad uue soodsamalt”.
Home & Gourmetʼ poodides on
niimoodi kolme aasta jooksul üle
40 000 panni ja poti kokku kogutud
ning taaskasutusse saadetud, avaldab
poode omava AS AVST-I tegevjuht
Aivar Miländer. Vanad pannid viiakse
Kuusakoskisse ümbertöötlemisse.
Lõpptulemuseks on tööstuslikuks
kasutamiseks mõeldud metallid.
Taaskasutatud tooraine kasutamisel hoitakse sõltuvalt tootest kokku

60–90% energiat, toob Miländer välja
ümbertöötlemise plussid. Kuusakoskist selgub, et ka plastist pannisabad
ei rända prügimäele, vaid neist toodetakse jäätmekütust.
Olgugi, et tehnoloogia areneb ja
tarbetuid asju on võimalik taaskasutada, on kõige keskkonnasõbralikum
kord juba soetatud asja võimalikult
kaua kasutuses hoida. Pannide osas
on ilmselt kõige tervise- ja keskkonnasõbralikumaks lahenduseks
raske malmpann või nõukogudeajast
tuttav süsinikterasest pann – kestab
põlvkondi, piisavalt mittenakkuv, ei
ütle üles ka pärast korduvaid tulele
unustamisi ehk nagu Gastrolinki
juhataja ütles: „See pann võib minna
suurest kuumusest siniseks või roheliseks, sellega ei juhtu midagi, vaat’,
et läheb paremakski.”
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Kus linnud magavad?
Jaanus Aua
Leo Lätti joonistus

Kui aeg on heita magama, poeme pehmesse voodisse, vinname
sooja teki peale, kustutame öökapil lambi ning veel päevaseid
tegevusi vaagides sumbume unenägude veidrasse maailma.
Akna taga kühveldab tuisutuul teele lund, magamistoa seinale varje
heitvad oksad liiguvad ainult neile teada olevas ürgses rütmis.
Kas on teile neil hetkil kordki pähe tulnud mõte, kus magavad kõik need
olevused, kes akna taga toidulaual kogu päeva vilkalt askeldasid?
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Mats Kangur

Lühike talvepäev saab kohe otsa. Kraadiklaas näitab 26 miinuskraadi. Tutt-tihane peab leidma turvalise öömaja,
milleks saab tõenäoliselt sama puuõõnsus, mis läinud öösel.

T

alvepäev on lühike ning kogu
pisku, mis on antud valgusele, kulub kõikidel sulelistel
lakkamatule toiduotsingule. Sõltuvalt
liigist tegutseb enamik linde talvise
pööripäeva ajal ehk üksnes 6–7 tundi
ööpäevas. Pikad ja sageli ka kärekülmad talveööd tuleb rohkem või vähem
turvalistes ööbimispaikades näljaga
võideldes vastu pidada. Aga kus siis
ikkagi linnud magavad?
Rähn on oma valikutes konservatiiv,
kes magab reeglina puuõõnsuses või
pesakoopas, mida külmadeks talvisteks
öötundideks sügisel põhjalikult ette
valmistati. Mõnikord võivad rähnid
ööbida ka metsa või parki paigaldatud
pesakastis.

Toitumiskohale lähemal

Rähniga võrreldes on tihane kui samuti
suluspesitseja selgelt oportunistlikuma
iseloomuga, kus käiku läheb kõik, mis
vähegi tuulevarju pakub. Nii võibki
tihaseid ööbimas leida nii puuriidas
kui vihmaveetorus, katuseorvas ja puuõõnsuses, pesakastist ja pääsupesast
rääkimata.

Pildike kohtumisest tihasega: kui
hämarikus metalltorust tõkkepuu külge
aheldatud tabaluku südamikku võtit
surun, lendab tekkinud kribina peale
toru otsast välja pisike lind ja kaob
kiirelt pimenevasse metsa. „Kuhu, sa
õnnetuke, siis nüüd vastu ööd ...,” välgatab peas ja hinge kriibib kahetsus. Kas ta
ikka leiab endale puhkamiseks turvalise
koha? Üksnes paar päeva hiljem seisan
õhtuhämaruses jälle sama tõkkepuu
taga. Nüüd koksan võtmega aupaklikult
vastu metalli ja jään ootama. Hetk hiljem lendab torust välja seesama pisike
olevus ja kaob leppade vahele. Seekord
näen ma „torutaja” ära. Sinitihane ...
Sarnaselt tihastele eelistavad ka
varblased ja puukoristajad öötunnid
mööda saata soojas ja turvalises õõnsuses, eelistades siinjuures aga kindlalt kas
katuseorva, puuõõnsust või pesakasti.
Muuseas, siinkohal tasub mainida, et
näiteks rasvatihased on talvisel toitmiskohal hommikul koos musträstaste ja
leevikestega ühed varasemad toidunõudlejaid, saabudes kohale juba koidueelses hahetuses, reeglina poole üheksa
paiku hommikul. Ka toidulaua ümbrus

hüljatakse alles õhtuhämaruse saabudes
ning juba kolmveerand neli valitseb toitmiskoha ümbruses täielik vaikelu.
Vindid ja leevikesed ööbivad hekis

Oluliselt keerulisem on ööbimispaika leida rohevintidel, leevikestel
ja siisikestel, kes peavad selleks üles
otsima tiheda kuuse või siis kuuse- või
elupuuheki. Suurejoonelist tuule- ja külmavarju niisugune puhkepaik ei paku,
küll aga ollakse hästi varjatud öökullide valvsa pilgu eest. Siinkohal kerkib
õigustatult küsimus, et linnades, kus
rohevindid ja leevikesed on sagedased
toidulaudade külastajad, on varjet pakkuvaid kuusehekke pea olematul hulgal.
Kus nad siis ikkagi magavad? Tegelikkus
näitab, et vintlased kui head lendajad
ööbivad sageli mitmete kilomeetrite
kaugusel toitumispaigast ning võtavad
asulate lähipiirkondadest ette pikki
retki, et karmidel talvepäevadel kiiresti
kahanevat energiavaru toidulaudadel
vähegi turgutada. Soojemate ilmadega
liiguvad linnud toiduotsinguil laiemalt ringi ning siis satub toitmiskohta
uudistajaid ka naaberpiirkondadest, kes
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jahedama ilma korral niisugust küllaltki
ohtlikku retke ette ei võtaks. Seetõttu
ongi näiteks sulailmade korral toidulaudadel külalisi rohkem kui külmal päeval.
Tegelikult ei ole aga ööbimispaiga
valik kaugeltki nii üheülbaline, piirdudes tiheda kuuseheki või pesakastiga.
Igaühele ikkagi oma. Näiteks pardid ja
luiged eelistavad puhata vees hulpides, hallvaresed ja hakid kärarikaste
seltsingutena kõrgete lehtpuude ladvas
ja näiteks nurmkanad lagedal põllul
lumepesas.
Linnu keha ülim ratsionaalsus

See on looduse hämmastav ime, et
rasvatihane, kes kaalub keskmiselt 20
grammi, 30kraadises pakases ära ei
külmu. Et linnu kehatemperatuur on
41 kraadi, ulatub temperatuuride vahe
väliskeskkonnaga võrreldes ligikaudu
70 kraadini! Teada on, et suvepäeva
jooksul sööb rasvatihane sama palju
putukaid, kui ise kaalub. Karmis pakases
vastu pidamiseks on toitu vaja aga
veelgi rohkem. Suliskate, mille paksus
on 2–3 millimeetrit, on suurepärane
isolatsioonimaterjal, millest alati aga
ei piisa. Karmima külmaga võime nähe
okstel kükitamas pallidena kohevaid
tihaseid, sest puhevile aetud sulgede
näol kasvab isolatsioonikihi paksus.
Õhk on teadupärast halb soojusjuht.
Ülim ratsionaalsus energiakao vältimiseks avaldub selleski, et linnu kehatemperatuur langeb järsult keha selles
piirkonnas, kus algavad jalad. Linnu keha
ja jalgade soojakraadide vahe on 40 pügalat! Linnu jalgade temperatuur on vaid 1
kraad üle nulli ja neisse pumbatakse verd
vaid niipalju, et need ära ei külmuks.
Aina rohkem linde kolib inimese
lähedusse

Põhjamaa kliima on karm ning
siinne elustik seetõttu ka äärmusteni
ratsionaalne. Kuigi sõltuvalt liigist ja
aastaajast on ööbimispaigad vägagi
erinevad, kehtib siinjuures ikkagi kaks
põhireeglit: maksimaalselt vältida
soojakadu ning mitte lasta end näiteks öökullil või rebasel nahka pista.
Seetõttu on inimese naabrus üha
eelistatum elupaik. Lindude linnastumine, mis algas möödunud sajandi
50. aastatel Lääne-Euroopas, elab ka
tänases Eestis üle murdelist perioodi.

Nii on meie asulates muutunud tavaliseks pesitsejaks isegi niisugused algselt
arglikud metsalinnud nagu harakas,
musträstas, kaelustuvi ja leevike.
Urbaniseerumisel on siiski omad varjuküljed. Just linnade valgusreostus on
üks põhjusi, mis peale näilise toiduohtruse paljudel liikidel bioloogilise kella
segamini ajab ning pesitsema asutakse
ajal, mis poegade kasvatamiseks kõige

ebasobivam. Nii on näiteks kodutuvi
ja kodukaku äsja lennuvõimestunud
poegi kohatud meie linnades juba
radokuus. Kas aga niisugune näiliselt
progressiivne käitumine ka järglaste
suguküpseks saamisega tipneb, ei ole
teada. Ilmselt teeb looduslik valik
ikkagi oma karmi korrektuuri ning
südatalvised pesitsuskatsed ei ole siiski
reegliks kujunenud.
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Mats Kangur

Üksik sinitihane sooäärses pajustikus. Kaugel külast ja
sealsetel õuedel olevatest linnumajadest ning seemnetest.
Punu peab ka metsatihane enne pikka pimedat täis saama!
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Matkarada

Suuskadega
talvisesse rappa
Tarmo Mikussaar
Autori fotod

Eestimaa sood ja rabad on juba ammustest aegadest tuntud
kui läbimatud ja salapärased paigad. Salapärased on need
küll, aga mitte läbimatud, kinnitab üks talvine rabamatk.
Võrreldes sooja ajaga, kui kõrgrabas või madalsoos kulub ühe
kilomeetri ületamiseks vahel tunde, on talvel külmade ilmade
ja soodsate lumeoludega see ainult minutite küsimus.

V

iimased talved on näidanud, et
parim aeg rabamatka planeerimiseks on südakuu ja radokuu.
Selleks ajaks on tavaliselt rabapind
külmunud ja tuisud muidu mätliku
pinna siledaks triikinud. Pole vahet,
kas otsustada suuskade või räätsade
kasuks, siiski on suusad lagedal liikumiseks mugavamad ja kiiremad. Pärast
sulailma taas külmunud lumi kannab
suurepäraselt ka rajasuuski, nii pole
tarvis endale spetsiaalseid matkasuuski
soetama hakata. Loomulikult tuleb
enne teele asumist veenduda, et suusad
ja suusasidemed on usaldusväärsed.
Samuti tuleb tutvuda ilmaprognoosiga.

Kaugetes looduslaamades matkajat
tabanud äkiline sulailm või suusasideme purunemine võib tagasitee
väga vaevaliseks muuta. Hea oleks
enne teele asumist pilk kaardile heita
ja kaasa võtta kõige lihtsam navigeerimisvahend – kompass. Pilves ilma
korral või külmaga tummaks jäänud
nutitelefoni asemel on kompass matkalisele parim abimees.
Seli raba sobib suusamatkaks

Tallinn-Tartu maantee 68. kilomeetrilt
vasakule viib tee Matsimäe Pühajärvest
mööda, Matsimäe karjääri põhjaküljele, kust algab Seli raba matkarada.

Maanteelt matkaraja alguspunti on
autosõitu umbes kuus ja pool kilomeetrit. Kui suusaninad põhjasuunast
mõni kraad kirde poole sättida, jõuab
matkaja üle laugaste liueldes juba 1,2
kilomeetri pärast ligi paarikümnehektari suuruse Seli järve äärde. Järvejääle
minnes peab muidugi selle tegevuse
ohutuses veenduma. Eriti ohtlik ja salakaval võib olla kaldaäärne õõtsikuosa,
kus rabast valguv vesi ja mätaste peale
sadanud lumi ei lase jääl nii paksuks
kasvada kui keset järve. Rabas matkates tasub silmad lahti hoida. Sellisel
lagedal maastikul mõnda metslooma
näha on suur õnn. Värskelt sadanud

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a
34 radokuu/urbekuu 2013 loodusesõber

Rabasaarteks nimetatakse raba- või
soomassiivi sees asuvaid mineraalse
pinnasega alasid. Kaugemalt üle lageda
ja kidura raba paistavad need kõrgete
metsatukkadena, kus peale männi on
esindatud veel kuusk, kask, haab ja paljud
teised meie metsades levinud puuliigid.

Kompass aitab võõral maastikul õiget
suunda hoida. See hoiab ka looduse
puhtamana, sest marjuliste raba serva
seotud kilekotid ja muud teetähised ei näe
just kõige ilusamad välja.

Arvestades, kui palju on inimtegevus Eestimaa maastikku muutnud,
on tõenäoline, et mõnel kaugel rabasaarel võime kohata meie
loodusmaastike viimaseid tõelisi põlismetsi, kus on esindatud igas
vanuses puid ja kus kasvavad segamatult nüüdseks juba haruldased
kooslused. Hoidugem neid paiku liigselt häirimast.
Pehmel lumel mitmekesi
liikudes avaldub
suusa eelis räätsa ees
sellega, et tagapool
liikujal on kergem sõita.
Korrapäraselt esimest
rajategijat vahetades
jätkub jõudu pikemaks
retkeks. Samuti annab
suusajälg tohutu eelise,
kui on plaan sama rada
pidi tagasi sõita.
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Matkarada
Pärast väikest suusamatka on
mõnus koju tagasi pöörduda. Selge
pea ja mõnus rammestus jalgades
on hea une saladus.

lumel märkame aga igal sammul nende
tegevuse jälgi. Siin-seal lookleb mõne
närilise jooksurada nagu õmblusjoon,
justkui oleks keegi lumehanged omavahel Singeri masinaga kokku lasknud.
Samas on halljänes suutnud öö jooksul
rohkem jälgi teha kui hobune terve
suvega või haigutab lume sees tedre
kraabitud lohk, mille põhjas sinepikarva sõnnik. Pikk ja sirge hundi jäljerida kulgeb ühelt rabasaarelt teisele
ning rebane on hoolsasti kõik kohad
üle vaadanud. Aasta esimeste kuude
soojätkamiskihk ei lase kummalgi
rahulikult paigal olla.
Rabasaartel kohtame põlismetsa

Hiirte jäljeread meelitavad
rebaseid raba peale hulkuma.

Tedre ööbimispaik on tavaliselt lühikese
jäljerea lõpus asuv lume sisse kraabitud
lohk. Parasjagu nii sügav, et lind ulatub
ümbrust jälgima.

Mõnel kõrgemal rabasaarel võime kohata ka mägralinnakuid või rebaseurge,
mida kasutavad talvitumiseks ka kährikkoerad. Siin on hunt käinud kellegi
koduuksel nuuskimas.

Seli järve põhjatipust põhja suunas läbi
sookaasiku juhatab Simisalusse viiv
märgistatud matkarada kuni Ohusilla
mäeni. Sealt ikka veel otse põhja poole
hoides jõuab matkaja läbi hõreda rabamänniku Laeksaare rabasse. Teel kohatavad salapärased rabasaared pakuvad
silmailu nii lähedalt kui ka kaugelt
vaadates. On väga tõenäoline, et ainult
rabasaartel on säilinud meie maastike
viimased lapikesed tõelist põlismetsa,
sest oma kauguse ja kättesaamatuse
tõttu on need inimese majandamisest
puutumata jäänud. Seepärast tasukski
neid lihtsalt vaadata ja jätta seal oks
murdmata ja puu raiumata.
Tagasi matka alguspunkti võib
pöörduda kas tuldud suusajälgi pidi või
võtta lihtsalt suund otse lõunasse. Turvalises kauguses Seli raba ja Laeksaare
raba lääneservas lookleva oosi harjal
kulgeb sama tee jätk, mida mööda matkaraja algusesse sai sõidetud.
Talvises rabas matkajat valdav ürgse
maastiku keskel viibimise tunne on
nii tugev, et kutsub ikka ja jälle tagasi
kord juba kogetut otsima. Peljata pole
põhjust, talv sillutab laukad ja sood
mugavateks suusaradadeks. Suusad alla
ja omadega rappa!
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Üks pühapaik

Tamme-Lauri tamm
Ahto Kaasik
Kalmer Lehepuu foto

Kui hästi me tunneme tegelikult oma koduümbrust või tuttavaid
paiku? Maastikul on lõputult palju olekuid, mille muudavad nähtavaks
erinevad aasta- ja kellaajad ning erinevad ilmaolud.
seda ümbritsev lumeväli kümbleb
lummavas täiskuuvalguses.
Autor kirjutab: „Pilt on tehtud
öösel, kuuvalguses. Olime ainult mina
ja Tamme-Lauri tamm. Tamm on
minust kordades suurem ja natuke
vanem, aga meil oli tore. Ainult kuu
ei tahtnud koostööd teha, paistis
ainult ühelt poolt ja enamuse ajast
mulle silma. Eks tal olid omad põhjused. Vahel tekib küsimus, kui see puu
oskaks rääkida ...”
Jah, mida võiks see 1300. aastate
alguses kasvama hakanud puu ja
tuhanded teised pühapaigad meile
kõnelda? Need paigad on Eesti vanimad kaitsealad, kus meie rahvas on
hoidnud maastiku mitmekesisust ning
elurikkust mäletamata aegadest peale.
Neisse paigusse on kätketud ka eriline
vägi, mis aupaklikul lähenemisel aitab
inimestel terveneda, elujõudu koguda
ning hingerahu leida.
Hiite kuvavõistlusele on ka tänavu
oodatud hiite, pühade puude, kivide,

allikate ja muude looduslike pühapaikade ülesvõtted. Pühapaikade ainuja eriomased omadused ilmutavad
end avatud ja puhtale meelele. Selle
nägemiseks ja jäädvustamiseks tasub
varuda aega ja kannatust. Mõnigi paik
avab end raashaaval mitmete külastuste käigus. Ärge siis unustage ka
täiskuud. Radokuus on täiskuu vabariigi aastapäeva paiku ning urbekuus
urbepäeva ja lihavõtete vahel.
Kalmer Lehepuu ülesvõtteid ning
teisi Hiite kuvavõistlusele saadetud
pilte saab vaadata Maavalla koja
võrguküljel: http://www.maavald.ee/
kuvad/?tee=algus&kuvad=12.
Arne Ader

P

äikesetõus- ja loojang, päeva
iga tund, vihm, lumi, udu,
erinevad pilved ja palju muudki
toob esile paiga erinevaid ilmeid.
Inimesena on meil oma käitumismustrid ja mõttelõngad, mis määravad
selle pisku, mida aegruumist näeme.
Sattudes täiskuuvalguses tuttavasse
paika, võime seal leida asju, seoseid
ja tundeid, mida seni pole märganud.
Teadmamees Vigala Sass soovitas
kunagi külastada oma hiiepaika just
täiskuuvalgel, et sellest rohkem teada
saada.
Kalmer Lehepuu saatis eelmisel
aastal Hiite kuvavõistlusele ülesvõtted
Võrumaal Urvaste valla Urvaste külas
asuvast Tamme-Lauri tammest. See
on üks neid pühapaiku, mida tunneb
vist iga eestlane. Kui ka rännutee
pole seni viinud tammevanani, siis
Eesti kümnekroonisel rahatähel on
teda ometigi näinud igaüks. Kalmer
Lehepuu on aga jäädvustanud tamme
vähetuntud oleku. Iidne pühapuu ja
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Lambaroog toob
linnuparve kohale
Juhani Püttsepp
Lauri Kulpsoo fotod
Pudel ripub visnapuu otsas ja pajuharakas taob nokaga pudelit. See
pole tsirkus, see on elu.

Visnapuu taga jookseb lippaed ja aia
taga seisab võikollane maja, Krimmi
talu. Talu asub Kanepi lähedal Hurmi
külas – see on vana Võrumaa, praegune Põlvamaa. Visnapuu tähendab
võru keeles kirsipuud ja pajuharakas
pasknääri.
Eesti rahvusvärvilise sulemustriga
lind, kes pudelit toksib, pole mitte aru
kaotanud, ta on täie mõistuse juures.
Krimmi mahetalu perenaine Liidia
Kängsepp ehk Liidi on nimelt pudelisse
pannud lambarasva, mis lindudele
maitseb.
Liidi kasvatabki lambaid, laudas
määgib tal viiskümmend viis Belgia
beltexi tõugu voonakest, sealt see lambaroog pärineb.
„Rasva on, kuumutan seda pliidi
peal potis,” tutvustab Liidi oma linnusöökla köögipoolt. „Segan kaerahelbeid
sisse, siis saab lind rasva kergemini
kätte. Võtan õlipudelil põhja ära ja
kallan rasva soojalt pudelisse, kus see
ära hangub.”
Veel sooja pudelipõhja torkab Liidi
viljasalve, kus hoiul kaer lammaste
jaoks. Kiht kaeraterasid jääb rasva
külge. Kaeratera on linnule nagu
murakas tordil maiasmokale. Kus kaera
ja lambaid, kus taluperenaise samme,
seal võib midagi head olla, sinna on
metsalinnul asja.
Erastvere kauaaegne metsaülem
Jaan Tiivoja õpetas kunagi Liidile:
„Linde ei tohi väga ära hellitada, kaerast täitsa piisab neile toiduks.”
Ega lambarasvgi kuigi hõlpus linnule võtta ole, kõva pakasega külmub
see kivikõvaks.
Pudeli külgedesse lõikab Liidi aknakesed, et linnud lambarooga kergemini
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kätte saaksid ja torkab rasva sisse
hambaorgid, et tihastel nokatäit võttes
kuskilt kinni hoida oleks. Kui pool
pudelit tühjaks söödud, riputab Liidi
pudeli teistpidi, et hea kraam raisku ei
läheks.
„Pasknäärid on meil põhilised
käijad. Rasvatihane, sootihane, tutttihane, sinitihane,” loetleb Liidi sulelisi, keda on pudeli juures toimetamas

näinud. „Varesed, omad poisid, lendavad kah kaema, mis seal antakse.” Ja
siis muidugi rähnid, nii kirjuseljalised
kui ka rohelised. Rähnid ongi kevadel
kõige viimased pudeli juures käijad,
kobistavad veel rasvapera üle.

Krimmi talu perenaine
Liidia Kängsepp oma
lambakarjaga.

teiseliitrist pudelit, aga üks kord kuus
pudelit puu otsa riputada on ikka kergem ja ka odavam, kui igal hommikul
linnumajja päevalilleseemneid panna.
Liidi rasvapudelile võiks tema enda
sõnul vabalt peale kleepida Põlvamaa
„rohelisema märgi”. See on Põlvamaa
mainekujundustähis, mis kinnitab
toote piirkondlikku päritolu, kõrget
kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. Põlvamaa „rohelisemat märki”
kannavad näiteks Süvahavva rahustav
tee, Metsakingu talu mesi, Punni talu
marjad, Kõlleste kommimeistrite suiratahvel jmt. Lindudele pole muidugi
märki vaja, nemad leiavad hea pudeli
niisama üles.
Liidia Kängsepa lambarasvapudeleid kasutavad kolmandat aastat ka
Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli

Tihased ootavad Tartu
Karlova linnajaos
lambarasvapudeli juures
järjekorras.

Roheline toidukraam

Talve jooksul söövad linnud Krimmi
talu õuel tühjaks vähemalt kolm pool-

õpilased talvistel aialinnuvaatlustel.
Ülesandeks on väljapandud pudelit
tunni aja jooksul jälgida, nähtud liigid
üles märkida.
Näiteks on oma vaatluspäevikus kirjutanud Hugo Treffneri gümnaasiumi
õpilane Andreas Raukas: „Lindude
vaatlusega tegin algust 3. aprillil 2011.
Asukohaks oli Põltsamaa vald, Kablaküla, Rätsepa talu õu, sirelipõõsas.
Kui rasvapudeli üles riputasin, oli seal
umbes viie minutiga kohal suur-kirjurähn ning üsna pea saabus ka pisike
rasvatihane.”
Hurmi küla Liidi pole ainuke utekasvataja, kes lambarasvaga linde toidab.
Ka Manilaiu Riida talu ja kolmekümne
lamba perenaine Ülle Tamm riputab
lambarasva võrkkotiga köögi akna
alla sireli otsa. „Alustame siis, kui
hakkab külmaks minema ja lõpetame,
kui lumi läinud. Lambarasv meelitab
kohale hästi palju linde. Minu meelest
lõhnavad poes müüdavad rasvapallid
ka lamba järele.”
Ülle Tamme lapsed on vanu lillepotte kasutades ka söötureid ehk
tihasekelli valmistanud. Need ripuvad
tagurpidi nööri otsas, sees lambapala.
Manilaiu lammaste rasva käivad
maitsmas põldvarblased ja rohevindid
paarikümneliste kampadena, käivad
leevikesed ja tihased. Merikotkad,
keda Ülle Tamm Manilaiu taevas isegi
kaheksat korraga on näinud, tema
köögi akna taha rasvaga maiustama
siiski ei söanda laskuda.
Hea, kui lind ise toidu loodusest
üles leiab

Kotkauurija Urmas Sellis peab Võrumaal seitsetkümmet lammast, ka tema
on pannud kõhuõõnerasva võrguga
puu otsa, kuid majast kaugemale, mitte
akna taha. „Mina ei ole pideva lisasöötmise pooldaja ega taha, et lindudel
tekiks sellest sõltuvus.”
Eesti Maaülikooli dotsent, aastal
2012 lambakasvatusõpiku avaldanud
Peep Piirsalu ütleb, et lambarasv ei ole
lindudele ligitõmbavam kui searasv,
mõlemad sisaldavad ka küllastunud
ehk halbu rasvhappeid.
„Lambaid söödetakse tänapäeval
väljas, silo, heina, teraviljaga – see
annab ka lindudele võimaluse lisatoitu
hankida,” lisab Peep Piirsalu.
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Henry David Thoreau
(1817–1862)
Ameerika
loodusfilosoof, kirjanik,
inimhinge parandaja,
maksudevaidlustaja
ja arengukriitik pidas
päevaraamatut 24 aastat,
sealhulgas ka oma kuulsaima eluperioodi
jooksul, mil elas Waldeni järve ääres
omaehitatud majakeses. Waldeni-äärsest
elust kirjutas Thoreau ka oma tuntuima
teose „Walden ehk Elu metsas”, mis on
tõlgitud ka eesti keelde. Tema päevaraamatu
read ilmuvad emakeeles esmakordselt.
Huvilisele: vaata ka Loodusesõbra kümmet
viimast numbrit.

i
r
i
k
a
j
a
s
u
d
o
o
L
Ü
T
M
s
u
g
i
õ
i
r
o
t
u
a
40 radokuu/urbekuu 2013 loodusesõber

Thoreau päevik
11. osa
Tõlkinud Triin Jürimaa
Mats Kanguri foto

1856
20. südakuul

Minu kogemust mööda ei tee inimest
miski vaesemaks kui see, mida kutsutakse jõukuseks: see tähendab, kus
sul äkitselt tekib rohkem vahendeid
kui varem. Ehkki su varandus võib
endiselt olla võrdlemisi vähene ja
napp, muutub su elustiil paratamatult kulukamaks, ehk siis maksavad
ka samad mugavused rohkem kui
varem. Sõltumatuse võitmise asemel
oled sa osa sellest hoopiski kaotanud
ja kui su sissetulekud veidi väheneksid, tunneksid, et oled vaene sama
rahahulka omades, mis pani sind
enne tundma end rikkana.
Viiel viimasel aastal on minu
käsutuses olnud pisut rohkem raha
kui sellele perioodile eelnenud viisaastakul, sest olen müünud mõned
raamatud ja pidanud loenguid. Ometi
ei ole mu toit, riided, toasoe ega peavari põrmugi paremaks muutunud
ning ka mina ise ei ole nüüd sugugi
rikkam; ma pole lihtsalt ellujäämise
pärast nii palju muretsenud. Ent ma
pole ka elamisse enam piisavalt tõsiselt suhtunud ning mõistan nüüd, et
selle asjaolu tasakaalustamises võin
ebaõnnestuda. Võib-olla saab minust
edaspidi koguni linna kulul elunev
vallavaene, kui – ja see on vägagi tõenäoline – inimesed minu raamatute
ja loengute vastu enam huvi ei tunne
(kusjuures viimane ongi juba juhtunud). Varem oleksin olnud ilmselt ise
valmis linna oma õlgadel kandma.
Seega olen osa oma vabadusest
kaotanud, kuigi teised inimesed
ütleksid, et just nüüd ma sõltumatu
olengi.
Kui tahad, et inimene mõistaks, mis
on vaesus, anna talle tuhat dollarit.
Järgmised sada dollarit on tema jaoks

heal juhul väärt kümmet. Halasta
talle, hoia oma kingitused endale.
22. südakuul

Käisin vaatamas ühe vana linnakodaniku lahkumist ja mingis mõttes
viibisin ka tema matustel – mina, kes
ma tavaliselt matustel ei käi. Nii oli
seekord lihtsalt sünnis.
Olin matustel peamine ja ehk
isegi ainus leinaja. Olin tunnistajaks
lahkunu vägevusele ja laususin tema
haual mõned ülistussõnad, meenutades maksiimi de mortuis nil nisi bonum1
(sel juhul hoopis magnum2). Mind
kuulsid ainult puuraidurid ja juhuslikud möödujad. Ülejäänud linn ei olnud
esindatud; linnaisad, volinikud ega
vaimulikkond kohale ei ilmunud.
Minu arvates ei ole aga viimasel
ajal jutluseks sobivamat olukorda
ette tulnudki. Rändurid, kelle teekond maas lamava surnukeha tõttu
lühikeseks ajaks katkes, olid sunnitud
sellele vähemalt mingitki tähelepanu
pöörama ja lugupidamist üles näitama.
Kirvestega poisid olid aga juba tüvele
roninud, just nagu sipelgad, ja hakkasid seda pilbasteks raiuma, enne kui
puu oigamine õieti oli lõppenudki.
Üks mees kauples juba mingi puutüki hinna pärast. Kuidas küll kangelased langevad! Puu elulugu moodustab
terve linna ajaloost enam kui poole.
Kuna kadunukese hõimlased matustele tulla ei saanud, läksin sinna mina.
Arvan, et puu langemine tähistab linna
ajaloos ühe ajastu lõppu. Ta kadus koos
vana kooli vaimulike ja postitõllaga,
mis kunagi tema võra alt läbi täristas.
1
2

Ladina keeles „surnutest räägi üksnes head”.
Ladina keeles „võimas”, „suursugune”.

Tema voorus seisnes selles, et ta võrsus
üha suuremaks ja laiemaks – aasta
aastalt, lõpuni välja. Ka suur osa vanast
Concordist kadus koos temaga! Oma
kroonikatesse linnasekretär tema langemist kirja ei pane. Mina panen, sest
puu surm on linna jaoks nii mõnegi
inimese omast hoopis olulisem. Selle
asemel, et talle mälestusmärk püstitada, püüame isegi tema kännu iga
hinna eest hävitada – selle viimasegi
puud meenutava ausamba, millel enamasti küll alles jääda lubatakse.
Üks niit, mis meid minevikuga
ühendas, on jälle katkenud. Kui suur
osa vanast Concordist koos sellega
ära lõigati! Vaid käputäiest säärastest
jalakatest piisaks linna rajamiseks. Ka
nemad võiksid seadusandlikku kogusse
oma esindaja saata, kes seal siis puude
huvide eest seisaks, kui nad selleks
vaid sobiva isendi leiaksid: tõelise ja
väärika Ameerika põliselaniku, kellel
on katoliiklikud põhimõtted. Meie linn
on kaotanud osa oma austusväärsusest.
Meie silmad ei puhka enam kunagi
selle puu massiivsel hallil tüvel, mis
otsekui hiiglaslik korintose sammas tee
ääres kõrgus. Me ei saa iial tema kõrge
ja kahara kupli varjus jalutada.
Sama hästi oleksite võinud oma
kirve lüüa mõne väärika Buckley või
Ripley perekonna esindaja jalgadesse.
See, millesse te kirve lõite ja mille
külge oma köied sidusite, oli üks linna
tugisammastest. Tunnen, et terve ehitis on nüüd rikutud. Kas see ei ole suisa
pühaduseteotus, kui raiutakse maha
kaua abivalmilt Concordi kohal seisnud
puu?
Tõlgitud teosest Henry D. Thoreau „I to Myself”.
Yale University Press, 2007.
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Jää, palun jää,
ära veel ära mine
Sven Začek
Autori fotod

Sädelev, miniatuurne, rüsine, peegeldav, läikiv, naljakas,
lainetav, mõranev, kutsuv, petlik, salapärane, sünge, õrn,
talvel igal pool meie ümber. Niimoodi võiks iseloomustada
jääd ilma valgust ja värve arvestamata.
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J

ää on kõikjal, ilmub äkki hilissügisel ja kaob hääbudes
kevadtuulte ja päikese käes. Minu arvates on jää Külmataadi üks kunstilisemaid väljendusvahendeid, mida ta
oskuslikult vormib tuule, niiskuse ja külmakraadide erineva doseerimise abil uskumatuteks kujunditeks ja paigutab
oma loomingu meile leidmiseks täiesti äraarvamatutesse
paikadesse. Külmade saabudes metsast, rabast, jõgedelt ja
järvedelt jää otsimine on justkui maastikul orienteerumine
ja kontrollpunktide läbimine teadmata, mis täpselt kuskil
ees ootab.
Minu suhete algus jääga ulatub poisikesepõlve. Meenub üks talv üheksakümnendate algusest, mis algas palja
külmaga, ilma lumeta. Murdmaasuusatamise trennis käivale
poisile oli see ilmselge nöök. Külma tuli, aga lund mitte ja
suuski alla ei saanud. Pidi suuskadega liuglemise asemel
trennis ikka jooksuradadel kilomeetreid nühkima. Pärast
trenni teiste kodukandi poistega mööda võsa, ojasid ja
tiike kolistades avastasin ma, et tugev, lumekatteta jää on
uutmoodi põnev nähtus, midagi erilist. Kindlasti ei näe
seda igal aastal. „Jääaeg” kestis toona oma kaks nädalat, mis
tähendas, et pääses ka järvedele jää ilu imetlema. Nähtus
sai fikseeritud, kuid vajus poisikese muude tegemiste kõrval
kiiresti unustusehõlma.
Hiljem, juba uue kümnendi keskel, fotoaparaadiga
maailma avastama hakates tõusis vana mälestus pinnale.
Hakkasin ootama, et äkki soovib Külmataat jälle sama
trikiga lagedale tulla. Hiilib hilissügisel kohale ja külmutab

maapinna ja kõik veepinnad enne lume saabumist. Kuid
seda ei juhtunud, paistis, et taat ei soovi ennast korrata ja
vanu trikke taasesitada. Selle asemel keetis ta igal aastal
erineva kompoti külmakraadidest, lumest ja jääst ning paiskas mulle imetlemiseks ja pildistamiseks ette. Kurta polnud
midagi, vana suutis pidevalt üllatada ja väga eripalgelist ilu
kokku külmutada. Samas unistasin mina ikkagi kristallselgest jääst, mida ma kunagi ammu näinud olin ja millele ka
oma uiskude triipe olin vedanud. Nagu selliste mälestustega
ikka, muutusid need aasta-aastalt minu ajus ikka haruldasemaks ja ihaldusväärsemaks.
Ma ei ole päris kindel, et peaks paika vanasõna sõnumiga, kes otsib, see leiab, või sõnumiga, kes ootab, selle
juurde saabuvad head asjad. Mina usun, et elus heade asjade
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juhtumiseks peab õnne ja kannatust olema küll, kuid tuleb
ikka ise ka käed külge panna ja kaasa aidata. Igatahes oli
imelise jäämaailma saabumine niisugune hea asi, millele
ma ise ei saanud kuidagi kaasa aidata, mistõttu polnud teha
muud, kui loota vanarahva õpetuse täitumisele. Nii ka läks.
2009. aasta talv algas samasuguse jääpillerkaariga nagu
tol unustatud aastanumbriga talvelgi. Külm kestis ja lund
ei tulnud ning mina sain peagi võimaluse jõgedele, järvedele ja mere äärde Külmataadi kunstiteoseid jäädvustama
minna. Üürikest aega pärast jää valmimist, paari päeva

allikatel. Kõik need paigad olid igal päeval erinevad, sest
ööga muutus jää ise ja uuel päeval oli uus ka jää erinevaid
nüansse esiletoov valgus. Nagu oleks Külmataat valanud
talvele vundamenti, täiustades tööd pidevalt, kuni see valmis sai ning sellele võis julgelt lumevaiba peale tõmmata,
kartmata, et ükski väärtuslik lumehelves raisku läheks.
Nagu mõnel talvel, kui tuleb maapinda lumehelvestega
pikalt jahutada ja õige talve saabumiseks ette valmistada.
Jää oli mind juba võlunud, kuid nondel üürikestel päevadel kinnistas ta oma haarde lõplikult. Selle tulemusena
avardus minu jäämaailm veelgi, nüüd otsin ma jääd alati,
kui talvel väljas liigun.
Esimese jääga sama põnevaid episoode pakub ka keset
talve suure sula paljastatud jää. Siis paljastuksid justkui
need kasutusjäljed, mille on jääle jätnud mõnusalt pikutav
lumekiht. Jää paistab kortsus ja pisut kulunud nagu voodilina pärast mitmeöist magamist. Sedagi juhtub harva,
kui sula talvel niimoodi võimust haarab, et kogu lumevaip
kaob.

jooksul, käisin Eesti väga erinevates paikades – jõgedel,
rabas, järvedel, mere ääres ja allikatel ning nautisin. Seekordne nautimine oli teistsugune, tõeline hetkes elamine,
sest ma oskasin nüüd juba olukorra erilisust hinnata.
Loomulikult nägin igal pool täiesti erinevaid jäämoodustisi. Pisikesi läbipaistvaid jääpurikaid jõgedel, sügavmusti,
murdjoontega kaunistatud laukakaasi rabas, rüsijäähakatisi järvedel ja tuule tohutuid hunnikutesse kuhjatud
jääkamakaid mere ääres, ja piimvalget, vahtu meenutavat
jääd merekivide vahel ning härmalilli ja siniseid jää-ääri

Jää tulekuga sarnast vaimustust tekitav on ka jää minek.
Jää läheb igas keskkonnas erinevalt, nagu ta ka saabus
erinevalt. Jõgedele, järvedele, rabalaugastele, merele ja
allikatele. Kevadel paljastuvad jääl hoopis teistsugused
värvid ja jää ise läheb nüüd juba parandamatult kortsu.
Isegi Külmataadi paar käredat ööd urbekuu keskel ei suuda
jääd enam kortsuvabaks linaks triikida. Vaimustav on
vaadata, kuidas jää muundub, kuid vaimustuse tundel on
teistsugune varjund. Talve alguses toonivad vaimustust
ootusärevus ja valmisolek otsimaks, mida vanake on loodusesse peitunud. Kevadel valdavad igatsus ja isegi pisuke
hirm selle ees, et homme enam jääd ei ole, sest lõpp on
kiire. Üks päikesepaisteline ja tuuline päev, ning ongi kõik.
Seepärast vasardab igal kevadõhtul musträstaste koori
saatel viimaseid jäätükke pildistades peas hüüe: „Jää, palun
jää, ära veel ära mine!”
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Loodus kodus

Nümfkakaduu tuju tunneb
linnu laulust
Helen Rohtmets
Lauri Kulpsoo fotod

Keskkülade korterit on täitnud nümfkakaduu sillerdused juba enam kui kümme
aastat. Kui külla saabuvad võõrad, muutub uudishimulik kakaduu kartlikuks,
andes oma ärevusest märku püstitõstetud peatuti ja erutatud säutsumisega,
mis vaibub alles siis, kui tulijad ennast rahulikult istuma sätivad.

P

ikki aastaid oli Keskküladel
nümfkakaduusid kaks, kellest
esimene sattus majja tänu toona
veel keskkoolis õppinud peretütre,
Kadri Keskküla harjumusele astuda
aeg-ajalt läbi mõnest loomapoest.
„Nägin teda poes juhuslikult ja ta
oli lihtsalt imearmas! Tuli kohe võre
äärde, et saaksin teda silitada. Käisin teda seal mitu korda paitamas ja
otsustasin siis selle inimlembese linnu
ära osta,” meenutab Kadri. Peagi näis
aga, et Potsuks ristitud lemmikul, kelle
metsikud sugulased elavad looduses
koos suurtes seltsingutes, on üksinda
igav. „Otsustasime tuua talle pruudi,
kuid ajapikku selgus, et oleme ostnud
hoopis peigmehe,” muigab Kadri,
lisades, et alla aastase kakaduu sugu

ongi väga keeruline kindlaks teha. Uus
kakaduu, kes sai heledama sulerüü
järgi nimeks Blond, oli soolise kuuluvuse selgumise hetkeks saanud perele
aga sedavõrd armsaks, et tema vahetamisest uue „pruudi” vastu ei saanud
enam juttugi olla. Täna on noorem
kakaduu, kelle kaaslane Potsu suikus
tunamullu igavesse unne, jäänud peaasjalikult Kadri ema, Sirje, kasvatada.
Selged alluvussuhted

„Ma ei oleks osanud iialgi aimata, et
lindude käitumine võib olla nii huvitav,” märgib Sirje Keskküla. „Uue linnu
ilmumisel kujunes kakaduude vahel
välja selge hierarhia – Blond üritas
ennast maksma panna ja leebema
iseloomuga Potsu tegigi kõike nii, nagu

teine tahtis. Ehkki Blond ei läinud
vanemale kakaduule otseselt kallale,
ajas ta teda ära istumispaikadest ja
söögikausi juurest,” meenutab ta.
Pealtnäha valutult talus Potsu
endast noorema kaaslase domineerimist mõned aastad, enne kui asus
stressi märgiks selja- ja rinnasulgi
välja katkuma. Täiesti puutumata
jäid vaid linnu pead ehtiv suletutt ja
krae, milleni tema nokk ei ulatunud.
Hõrendatud sulestikuga Potsul, kes
nägi Sirje sõnul oma roosaka kõhuga
välja nagu supikana, oli ebamugav
lennata, nii eelistas ta supikanaperioodil pigem kõndida, hoides varbaid Vene
multifilmist tuntud papagoi kombel
pisut sissepoole. „Rahu andis Blond
teisele kakaduule alles siis, kui linnud
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Loodus kodus
Nümfkakaduu

P

Blond
olid ühes toas inimestega või kui Potsu
pandi eraldi tuppa. Ta lõi seal siis kohe
laulu lahti,” kirjeldab Sirje püüdeid
Potsut karjajuhirolli usurpeerinud
Blondi eest kaitsta.
Kui Potsu ülemöödunud aastal
taevastele jahimaadele suundus, ei
kurvastanud tema lahkumise üle üksnes inimesed. „Ka Blond oli täielikus
segaduses ega saanud aru, kuhu teine
kadus,” meenutab Kadri. „Ta nägi küll,
et Potsu oli teleka taga pikali maas, aga
ei mõistnud oma papagoiaruga, mis oli
juhtunud. Päevade kaupa otsis ta teist
taga ja hakkas inimesi pelgama.”
Vabapidamise võlud ja valud

Nümfkakaduude jaoks muretsetud
puuri ei ole Keskkülad oma sulelisi
sõpru kunagi lukustanud, lubades
papagoidel korteris vabalt ringi lennata ja uudistada kapiservalt või köögiakna ette riputatud taimedelt inimeste
askeldusi. Kõrgelt lae alt on lindudel
hea vaadata sedagi, mis toimub õues.
„Kui hakid või varesed aknast mööda
lendavad, satub Blond paanikasse, hakkab säutsuma ja lendab ärevalt köögist
minema, et siis mõne aja pärast uuesti
aknale naasta,” kirjeldab Sirje.
Ka veetops ja söögikauss terade ja
heinaseemnetega on asetatud elutoa põrandale, kuid vabapidamisel
kakaduud ei rahuldu sugugi üksnes
lindudele mõeldud toiduga. Soolakivile
on nad eelistanud haugata söögisoola

inimeste soolatopsist ning palukesi on
käidud noolimas ka pere söögilaualt.
„Kui asusime perega toidulauda, maandusid ka linnud sageli laua äärele ja
ootasid, et lükkaksime neile taldrikuservale toidupalasid,” meenutab Kadri.
„Ja söövad nad täpselt nagu kanad,
nokk üleni pudrune,” naerab Sirje,
kelle sõnul on Blond üksikuna siiski
märksa arglikum kerjaja.
Lisaks on kakaduud maiustanud ka
Keskkülade kodus kasvavate toataimedega, kuid ikka ettevaatlikult – esmalt
proovitakse paar nokatäit ja kui kõht
korrast ära läheb, jäetakse taim rahule.
Päris paljaks on aja jooksul tehtud
vaid üks sõnajalg ja seda linnuomanike
hinnangul pigem ajaviiteks. Igavusega seostab Sirje ka teist kakaduude
paturegistrisse kuulvat tegu, juhtmete läbinokkimist. „Sooja kohana
on telekapealne ja -tagune olnud üks
kakaduude lemmikpaiku. Aga niimoodi
istudes hakkab linnul igav ja siis võetakse ette digiboksi juhtmed. Neid on
läbi nokitud kümneid kordi, nii et tänu
pikaajalisele kogemusele ei kulu mul
kaabliotsa parandamiseks enam üle
paari minuti,” muigab Sirje.
Lind ja inimene

Erinevalt Potsust, kes hoidis inimeste
ligi ja meelitas neid ennast silitama ja
sügama, on Blond olnud alati märksa
umbusklikum. „Algul ei tulnud ta üldse
ligi, kuid nähes, et teist sügatakse

apagoiliste seltsi (Psittaciformes) ja kakaduulaste
sugukonda (Cacatuidae)
kuuluv nümfkakaduu (Nymphicus
hollandicus) on pärit Austraaliast.
Väidetavalt said need uhke peatutiga kakaduud oma nime Uude
Maailma jõudnud ränduritelt, kes
võrdlesid ilusaid linde antiikmütoloogiast tuntud kauniste
näitsikute, nümfidega. Ja silmailu
pakuvad need linnud oma põski
ehtivate erkoranžide põselaikude
ja kollase peatutiga tõepoolest.
Uudishimuliku ja kõrge tähelepanuvajadusega linnuna on nümfkakaduu levinud lemmik, kelle
käitumises võib esineda sarnaselt
mitmele teisele linnuliigile aga
üks kummaline eripära – sulgede
väljakitkumine, mille ajendiks
võib olla lindu tabanud haigus,
muutunud ilmastik, kehv toit või
psühholoogilised põhjused, nagu
näiteks üksildus või stress. Suled
kasvavad küll selga tagasi, aga
nende püsimajäämiseks on oluline
välja selgitada katkumise põhjus ja
püüda seda kõrvaldada.

ja tal ei käänatagi kaela kahekorra,
laskis ka tema mõnikord enda peasulgi
sasida,” jutustab Kadri. Nüüd, pärast
Potsu surma, ei luba Blond aga üldse
ennast puutuda – ta küll tuleb Sirje
põlvele istuma, kuid lendab käe sirutamise peale kohe minema. Linnu arga
iseloomu seostavad Keskkülad tema
varase lapsepõlvega. „Üldiselt otsivad
heas kodupesas sündinud ja algusest
peale inimestega harjunud linnud nagu
näiteks meie Potsu, pidevalt inimeste
lähedust. Blond, kes kasvas tõenäoliselt kitsas puuris, oli seevastu kohe
alguses üsna metsik,” räägib Sirje. Kuid
ka ujedana pakub heledama sulerüüga
kakaduu Sirjele seltsi ja rõõmustab
teda oma ilusa lauluga. Kuna võõraste
juuresolek ei taga linnule laulmiseks
vajalikku rahu ja turvatunnet, tuleb
uskuda perenaise sõnu – erinevalt ärevast säutsumisest olevat linnu trillerdav laul tõeliselt hingekosutav!
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Kolm kohtumist

Kolm kohtumist talvises
aias
Arne Ader
Margit Mõttuse ja Arne Adra fotod

Lumerikastel talvedel jõuab meie aedadesse ootamatuid külalisi: loomi või
linde, kellele meie kodu lähiümbrus pole just tavapärane elupaik. Enamasti on
seesugused kohtumised põgusad, ent ette tuleb ka meeldivaid erandeid ...

S

iinsed lood olid osakeseks pisikese Otepää linnapildist 2010.
aasta lumerikkal talvel, mil nii
mõnestki koduõue külastanud loomast
või linnust sai otepäälaste lemmik.
Looma ja inimese vahelises sõpruses on miskit, mida ei saa keeleliselt
kuigi hästi väljendada. See on tunnete
pool: mitmed äratundmised meis, mis
kerkivad kergesti esile just loomade ja
lindude vahendusel. Meie loomast naaber võib olla meie hingepeegel.
Kuidas taoliste peegeldusteni jõuda?
Ühe soovituse oskaks anda – pange oma
loomast või linnust tuttavale nimi!
Nime andmine loob inimese ja looma
vahel erilise seose. Meie vastas pole
enam abstraktne liik, vaid konkreetne
indiviid – nii saame olla teineteisele
lähemal. Ühtlasi tuleb meil uut tuttavat
teistest sama liigi esindajatest eristada
ja see ergutab ümbritsevat paremini
märkama. Kindlasti on see nipp, mis
aitab inimest loodusele järjekordse
kukesammu võrra lähemale.

Matilda
Esimest korda nägin teda onu Uno
aias. Tema pea paistis sügavast lumekoopast üksnes vaevu välja ja silmad
olid poolkinni. Justkui oleks ta olnud
ärkamas! Ent siis kadus linnupea
uuesti lumme. Märkasin, kuis kaks
varju libisesid üle hangede ja õhust
kuuldus varesekraaksatus ... Mõne
minuti pärast kordus linnu tõusmine
uuesti: salapärane pea kerkis taas
aegluubis ülespoole ja linnusilmad
avanesid ...

See oli Matilda – muidu nagu
nurmkana ikka, ainult inimese antud
nimega. Margit, onu Uno naaber, oli
talle sellise toreda nime kinkinud.
Ja põhjust ka oli, sest kanake askeldas siinmail otsekui pereliige – käis
lindude toidumaja all söömas, puhkas
kaevukaanel, tuli uudistama isegi
majatrepile ... Ainus asi, mis Matildat
kohalikest inimestest oluliselt eristas,
oli tema kõigutamatu vimm vareste
vastu. Kui mõni vares õuele laskus,

ajas Matilda otsemaid suled kohevile ning asus rünnakule: ju oli tal
varasemast elust vareserahvaga halbu
kogemusi!
Paari nädala pärast jõudis Matilda
ka minu koduõuele. Ta tuli ühel tuisusel päeval, lähenedes joostes läbi hangede, nii et kõhu eest lendasid õhku
lume-kristallid. Esimesed ülehangejooksud lõppesid kana tagasipöördumisega, olid otsekui luureks. Aga
pärast ei tea mitmendat jooksukaart
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seisis uhke kana vaid mõne meetri
kaugusel ukselävest, kus avanes
võimalus vaadelda linnu kõhualust:
Matilda mis Matilda, kõneles linnu
täpiline kõhumuster!
Kogu talve veetis Matilda ehtsa
linnakanana, kel olid lemmikõued
toitumiseks ja lemmikaiad ööbimiseks. Küll aga pidas ta õigeks aiaasupaiku vahetada, vältides niiviisi
võimalike vaenlaste püsihuvi. Kanake
tegutses terve talve üksi, mis on

seltsinguliste nurmkanade puhul
haruldane. Matilda jäi otepäälaseks
poole urbekuuni ehk siis sinnamaani,
kus algavad nurmkanadel tõsised
pesitsusplaanid.
Et erinevatel nurmkanadel vahet
teha, ei piisa neile näkku vaatamisest. Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu nurmkanade kõhumustrile,
mis on sellel linnuliigil erakordselt
individuaalne. Võib öelda, et pooled
nurmkanade näojooned asuvad just

kõhu peal. Suguküpsetel isaslindudel
on kõhu all enamasti tume hobuserauakujuline laik. Emaslindude ja ka
noorte isaslindude puhul on tumedaid
kõhusulgi vähem ja need vähesed
suled moodustavad üpris individuaalseid mustreid. Matilda kõhul oli
vaid kümmekond tumedat tähnikest,
millest olid korraga nähtaval enamasti
kuus-seitse. Üks külgmine tähn oli
Matildal teistest kõhutähnidest veidi
intensiivsem.
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Juss
Ühel talvepäeval noppis ta lindude
toidumaja all lumes päevalilleseemneid. See käis lausa orava kiirusega – ja
pole ka imestada, sest orav ta ju oli!
Esimene kohtumine oli põgus, juba
kaduski loomake oma teed ...
Ent järgmisel päeval oli ta tagasi –
nüüd istus tuttav orav lindude toidumaja katusel ja nuusutas pühendunult,
nagu oleks ta leidnud tõelise kullakambri. Umbes nii tegelikult oligi –
viivu pärast lükkas käbikuningas oma
ninakese toidumaja seemnemahuti
kaane vahele ja puges läbi tekkinud

pilu otse päevalilleseemnehunnikusse.
Mõistagi pidi selline nutikas tegelane endale nime saama! Pärast seda,
kui meil õnnestus tema kõhualust
lõpuks hoolikamalt vaadelda, sai tema
nimeks Juss.
Juss oli pooside meister. Ikka ja jälle
suutis ta sellega üllatada. Kord oli tema
kehahoid armas, kord naljakas, kord
meenutas see mõnd inimesele iseloomulikku poosi. Muuhulgas kasutas Juss
oma miimikas ka kõrvu, lastes neid
naljaviluks lonti. Oksal istudes püsisid
esikäpad orava kombel vabana, ent kui

loomakest silmitsema jäid, võttis too
miskit põnevamat ette, näiteks surus
ühe käpa rinnale, otsekui oleks see
inimlik žest – ausõna, ma enam nii ei
tee!
Juss jäi aiakülaliseks kevadeni. Mida
rohkem talv taandus, seda harvem ta
seemnehoidlas käis. Sagedamini võis
teda siis märgata kusagil lähiümbruse puudel liikumas – tammekoort
närimas, kuusepungi söömas. See pole
üldse tõsi, nagu laseksid loomad endid
kergelt kättesaadava toidupalaga ära
hellitada!
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Kitseke
Alul tuli ta ööpimedas läbi kalmistu,
mööda otseteed mäe alt metsast üles
linna. Enne kalmistuväravat ta peatus ja kuulatas. Kui olukord tundus
olevat rahulik, sammus pimedusest
ilmunud loom üle tänava ja järjekordne tuur Otepää aedades võis
alata.
See oli metskits, kel nimeks lihtsalt
Kitseke. Seda nime polnud talle vist
keegi pannudki. Aga kui me naabriEinoga üle aia loomajuttu ajasime, siis
kõnelesime millegipärast mõlemad
otsekui kokkulepitult Kitsekesest –
see tundus olevat kuidagi nii õige ja
suupärane.
Kitsekese sihiks olid eelkõige Otepää
aiapidajate kompostihunnikud ja nii ka
meie aias. Just kompostihunniku juures
õnnestuski Kitsekest lõpuks lähemalt
silmitseda. See leidis aset siis, kui karm
talv oli pikemalt kestnud ja Kitseke hakkas tegema reide ka päevavalguses.
Selgus kaks olulist asja. Esiteks see,
et Kitseke on tegelikult sokk. Teiseks see, et tema vasakul esijalal oli

silmatorkavalt paksenenud randmeosa.
Vigastusest moondunud jalg võimaldas nüüd Kitsekest teistest linnas käivatest metskitsedest eristada ja nii selgus
peagi, et loomakese territoorium ühtib
enam-vähem kogu Otepää vanema
linnaosa territooriumiga.
Ühel talvehommikul õnnestus Kitsekest märgata isegi linna kõige rahvarohkemas paigas – pisikeses aias turu
ja Konsumi poe kõrval. Seal õnnestus

lõpuks näha, kuivõrd tublilt saab üks
metskits vigastatud jalaga hakkama.
Kitseke hüppas aianurgas asuvale lavatsile ja sealt ilma hoovõtuta üle paari
meetri kõrguse võrkaia.
Kitseke tegi oma tuure, senikaua kui
lumikate tasapisi kahanema hakkas.
Tänu erilisele jalale oleks looma eksimatult ära tundnud järgmiselgi talvel,
ent siis teda paraku enam näha ei
olnud.
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Unistades

Muraka rabast kui rahuliku
olemise reservaadist

U

nistamine on miski, mis jõudu
annab. Mina unistan loodusest väga tihti. Või õigemini
unistan looduses olemisest, liikumisest
ja sellest täiel rinnal osa saamisest.
Kui mina, enamasti linna ja tubase
kontoritööga seotud hing, oma argiste
sebimiste vahel mahti unistada saan,
siis jooksen mõtetes ära sinna, kuhu
teistel inimestel naljalt asja ei ole. Üks
selline omamoodi rahuliku olemise
reservaat, kuhu kujutlustes või ka päriselt põgeneda, on mulle Muraka raba.
Mis teha, olen Virumaalt pärit ja vist
on nii, et kunagi koduseks muutunud
kohad jäävadki kogu eluks armsaks
ning kutsuvad tagasi. Olen selle Eesti
ühe suurema ja uhkema põlislooduse
kantsi risti-põiki läbi käinud. Kui
kunagi sai seal käidud vähemalt kord
aastas, siis nüüd ei mäletagi, millal
viimati sinnakanti sattusin. Vist oma
kuus-seitse aastat tagasi. Nii nüüd
unistangi Muraka raba käidud ja käimata radadest ning elamustest.
Kõige sagedamini minnakse Muraka
raba peale kirdenukast, kunagise
Mustassaare talukoha juurest. Viimati
oli sellel, ammustest aegadest pärit
tühjal eluhoonel katus sisse vajunud,
praeguseks on viimased lumerohked
talved ilmselt seinadki vastu maad
litsunud. Rääkimata rabasaare nõlval
seisnud pehkinud aidanökatsitest.
Aga vaimusilmas kujutan ma ikkagi
ette vana Seeboldit oma kodumaja ees
istumas – täpselt nagu selle kandi kuulsaks kirjutanud Edgar Kask tema seal
kunagi üles pildistas.
Mustassaare maja tagant vantsin
roopasse sõidetud mülgastee serva
mööda Varessaarde, otse raba veerel
asuva ning ligi paari sajandi vanust
metsavahikohta tähistava tare juurde.
Sinna jääb enamik kaugemalt tulnud
rabaihalejaid kohe pidama.

Sealt edasi suundun poolsaarena
pehmesse turbapinnasesse lõikuvale
Kotkaninale. Kohta, kus pesitseb meie
ürglooduse ühe sümbolliigina maakotkas. Ainsaks kodukohaks see muidugi
kotkastele pole, sest mõnel aastal
kasvatavad nad oma võsukesed üles
kaugetel, üle hingetuks tegeva rabalageda paistvatel saarekestel.
Kevadel päikesetõusu eel, mil
turbasamblad on miinuskraadidega
ööl härmatisega kattunud, käivad siin
tedrekuked pulmatantsu löömas. Oi
seda mulinat siis!
Kui selja taha on jäänud mitu tundi
vetruval või sootuks püdelal turbapinnal ukerdamist, käpuli käimist, hüplemist ühelt tupp-villpea tutilt teisele
ning ubalehe juurestikust vaipa mööda
nabani vees tümasooni ületades, terendavad taevasina helgiga Pardilaukad.
Ainus, mis siin lageraba näiliselt elutut
rahu rikub, on laugaste ümbruses
kilkavate kajakate lend.
Raba sametine vaikus, mis paljudes
miskipärast kõhedust tekitab, on mind
alati paelunud. Eriti iseäraliku kõla
omandab see õhtuhämaruse saabudes,
kui udu kõik endasse mässib. Just sel
ajal, kui olen Mäurassaaret sihtides end
Rebaseuru saartel öömajale sättinud
ning teele ja kiirnuudlitele kallamiseks
pruuni karva kirbet laukavett priimusetulel üles soojendan.
Pimeduse saabudes magamiskotti
pugedes ning pikast ja vaevalisest
käimisest kangeid jalgu-varbaid
sirutades sukeldub pilk männilatvade
vahelt paistvasse tähistaevasse. Tähti
kõõritades vist jäängi magama, kuid
peagi ärkan, südant saapasäärde ehmatades. Pilkases pimeduses ei seleta
silm küll mitte kui midagi, kuid vist
üks kähriku-sunnik tuli üht mu külge
kraapima – kiiresti, nagu tahtnuks
maa seest hiirepesa välja kaevata.

Mats Kangur

Ulvar Käärt

Abijõud. Loodusesõbra toimetuse
töös lööb tänavusest südakuust
kaasa Ulvar Käärt.

Loomakese meelitas ilmselt kohale
magamiskotti peidetud, ehkki korralikult kilekotti pakitud toidupauna
isuäratav lõhn ...
Unistan sellest ning usun, et varsti
lähen jälle Muraka rappa.
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Köögifüüsika

Koduvarblase
kehatemperatuuri
langus tuulega.

1. Vasakul on õhutemperatuur +15 °C tuuleta ilmaga.
Punane värv vastab kõrgemale kehatemperatuurile.
2. Paremal on õhutemperatuur +15 °C, lisandus väike pehme tuuleke, 2 m/s.

Kas on linnukesel muret?
Kust ta saab, mida sööb?
Aare Baumer

Üks kõige meeldejäävam elamus minu varasest lapsepõlvest
on seotud talvega ja väga väikeste olenditega.

N

iisiis, talv on külm ja lumine
ja elusolendeid vähe näha –
ehk siis looduses paljud lihtsalt magavad külmal ja pimedal ajal.
Seda teavad täiskasvanud inimesed
õpitud kogemustest. Aga kuidas
peaks üks väike poiss aru saama, et
kõik magavad? Tema maailmas on
ema ja isa ning vanaema ja vanaisa,
onud, tädid, ja veel ehk isegi õed või
vennad. Nemad ju talvel ei maga
ning süüa saab köögist. Ja veel käidi
poes, seal ulatas poetädi emale üle
leti igasugust kaupa. Isegi kommi
võis saada! Ühesõnaga, kõik oli suhteliselt rahulik ja avastamist väärt.
Aga kuidas on ikkagi nende
loomakeste ja linnukestega, kes
külmal talveööl puuoksal konutavad?
Minu kujutlusvõime maalis ette väga
kurbi pildikesi kusagil urgudes või
kändude uuretes värisevatest
„väga väikestest olenditest”, kellel ei

olnud sooja mõnusat kodu, mängunurka või pehmet patja. Mäletan
mitmeid kordi ennast ehitamas
lumest koopakest kännu ümber, et
väikesed hiirekesed ei peaks tundma
tuule lõikavat külmust ja et neil
oleks kindlasti oma maja. Puuõõned,
milleni ulatasin, said minult lisaks
rohtu või paberitükke, et magades
oleks „väga väikesel olendil” ikka
tekki võimalik peale tõmmata. Meie
maja kõrval laius suur ja ilus park,
sestap oli avastamist ja tegevust
rohkesti. Aga alustame siis uuesti ja
otsast peale.
Kuidas üks väike linnukene, näiteks 12–15 grammi kaaluv urvalind,
külma talve üle elab? Kui palju
peaks ta sööma ja kuidas magama,
et külm ära ei võtaks? Need küsimused olid mulle siiani natukene
segased. Ja selguse huvides ütlen
kohe, et sain uurides üht-teist teada.

Füüsikalisi ja keemilisi protsesse,
mis võimaldavad linnul või mõnel
muul olendil elada, nimetatakse
metabolismiks. Ehk siis linnuke
sööb, joob ning hingab sisse-välja,
laseb sõnnikut ja kasutab ära toidus
leiduvat energia. Lisaks soojendab
või jahutab selle energia abil oma
keha, liigutab nokka ja tiibu, muneb
ja siutsub. See kõik on ära öeldud
ühe sõnaga – metabolism. Kuid on
veel üks tähtis osa ja nimelt metabolismi kiirus. Suurtel lindudel ja
loomadel on see kiirus mitmeid
kordi madalam, sest nad on suurema massiga kui väikesed olendid,
kelle suu või nokk peab lausa kogu
aeg toitu jahvatama. Ja veel millist
toitu! Eks proovige ise seemnetest vajalikku energiat kätte saada.
Kõigepealt tuleb kulutada energiat
nokaga toidu tükeldamiseks, siis
peenestamiseks, siis seedimiseks,
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Loodusesõbrake

saadud energia kehas laiali jaotamiseks ja osa sellest kaob lihtsalt
soojusena ümbritsevasse ruumi.
Ühesõnaga, suur osa allaneelatud
söögist kulub, enne kui lendamiseks
läheb. Järgnevad arvutused on
ligikaudsed, aga proovin siiski!
Linnukese kõhutäis ehk siis
2 grammi kaseseemneid sisaldab
6 kcal energiat. Kuid linnu energiatarve on umbes 23 kcal päevas.
Seega annab üks kõhutäis üksnes
ühe neljandiku päevas vajaminevast
energiahulgast ja nii ei saa isegi

külma talveööd üle elada. Puudu
oleva energia saab lind kehasse
varutud rasvast. Seega peab urvalind
sööma päeval vähemalt neli (!)
kõhutäit seemneid, millest kolm
kuluvad rasvakoguse taastootmiseks. Hmmm ... Millega veel võiks
urvalindu võrrelda? Väike teeküünal annab energiat 5 W tunnis.
Väike urvalind vajab minimaalseks elutegevuseks 0,7–1 W
tunnis. Ehk viis urvalindu vajavad
kokku ühte küünalt ühe tunni jagu
eluspüsimiseks.

Teisisõnu, üks urvalind kulutab
24 tunni jooksul keskmiselt 24 W
ööpäevas ehk siis sama palju kui
umbes 25vatine pirn ühe tunni
jooksul.
Kui paneme talveõhtul pimeduse
peletamiseks küünla põlema, mõtleme ka viiele väikesele-väikesele
urvalinnule, kelle eluenergia kokku
annab just niipalju, kui meil laual
põleb.
Siinkohal siiski kõrvalehüpe –
ettevaatust küünaldega!

Nuputa!
Parimatele auhinnad!
1. Kes on pildil?
2. Kes on 2013. aasta lind?
3. Kus asub Rõõsa järv?

a avastuskeskuse
d kümme aastat Energi
sama kaua ajakirja
Aare Baumer on töötanu
ning toimetanud pea
teadus- ja arendusjuhina
üüsika rubriiki.
Loodusesõber Köögif
ta on esinenud
kus
,
astikul
sageli telema
Aare Baumerit näeb
d saadet „2020”
grammides ning juhtinu
ETV hommikupro
l on Aare rännanud
nidest. Viimastel aastate
Eesti tulevikuvisioo
kse – oma teadusteatri
– kuhu aga kutsuta
ringi üle kogu Eesti
.
etenduste programmiga
edes omistasid
ja Sihtasutus Archim
mia
Akadee
te
Eesti Teadus
ja tehnoloogiat
rile parima teadust
2010. aastal Aare Baume
a peapreemia.
e/ajakirjaniku/õpetaj
populariseeriva teadlas

Sammud omas Eestis

2011/2

; 2011/2
ISSN 2228-1010

Aare Baumer

Aare Baumeri köögifü

üsika katsed

2011/2

2012/3

Võitja saab kingikotist valida kas Loodusesõbra CD „Ürgne kaja”, Tallinna
Loomaaia perepileti või ühe Looduse Raamatukogu sarja raamatu: „Aare Baumeri
köögifüüsika katsed”, „Aasta puud 1”, „Aasta puud 2”, „Riigita rahvad. Kaukaasia”.

Aare Baumeri
katsed
köögifüüsika
välja tuleb!
Vaatame, mis

Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number. Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee
Jõulukuu õiged vastused:
1. Pildil on pasknäär.
2. Eestis on 2011. a seisuga hundipesakondi 31.
3. Ussikivid on pühad ohvrikivid, kus ussid peesitamas käivad.

Jõulukuu loosiõnn naeratas
Ave-Liis Veskimäele.
Palume võitjal toimetusega
ühendust võtta.
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Tuulegeneraatori sündroom:
infraheli mahavaikitud mõju
Helen Arusoo

Tuulegeneraatorite lähedal elavate inimeste jaoks algavad probleemid eelkõige
infrahelist, mille ohtliku mõju tunnistamise nimel vaieldakse paljudes riikides.
Ka Eestis ei käsitleta infraheli tuulegeneraatorite kontekstis ohuna, diskussioon sel
teemal puudub. Nüüd ilmus eesti keeles võrguväljaandena teos „Tuulegeneraatori
sündroom”, mis räägib töötavate masinate mitmesugusest mõjust organismile, kui
tuulepargi lähedal elada. Raamat on tõlgitud ameeriklanna Nina Pierponti uurimusest
„The Wind Turbine Syndrome”, mis avaldati 2009. aastal. Ehkki Eestis ei näe me
mägede-metsade vahel veel tuhandeid tuulegeneraatoreid, oleks hädatarvilik
enne nende püstitamist kaasnevaid terviseohte õigesti hinnata. Riikides, kus
moodsate tuulikute arv ulatub kümnetesse tuhadetesse, on terviseuuringurada
juba läbi käidud ja kurbusega nenditud, et tuulegeneraatorite lähedus põhjustab
enamikel inimesel kindlat liiki haigusnähte. Allpool sellest pisut lähemalt.

A

Austraalia arst Sarah Laurie loodab
tuulegeneraatori sündroomile meedikute
tunnustuse saada.

ustraalia arst Sarah Laurie tegeleb igapäevaselt tuulegeneraatori sündroomi all kannatavate
inimestega. Tema kodumaal toodavad
tuulegeneraatorid energiat 700 000
kodule ning tuulehiiglaste läheduses
elab kümneid tuhandeid inimesi. Austraalias loodud rahvusvaheline organisatsioon Waubra Foundation tegeleb
tuulegeneraatori sündroomi ohvritega
üle maailma. Doktor Sarah Laurie on
Waubra Foundationi tegevdirektor.

Doktor Sarah Laurie, millal te
esimest korda kuulsite kaebusi,
mis sarnanesid tuulegeneraatori
sündroomile?

Olen ametilt perearst. 2010. aasta
põimukuul kaebas esmakordselt üks
patsient telefoni teel tervisehäirete

üle, mis näisid tuulegeneraatori
sündroomina. Ta elas umbes kolme
ja poole kilomeetri kaugusel tuulegeneraatoritest, aga töötas paigas,
mis jäi kilomeetri kaugusele. Peale
magamishäirete ja peavalude – mis on
tavalised kaebused – rääkis ta mulle,
et kannatab erilise ägeda stressi all
ajal, kui tuulegeneraatorid töötavad
ja on teatud asendis. Sellest polnud
ma enne kuulnud ja nüüd võin öelda,
et psühholoogilised häired on jäänud
mu erihuviks senini. Need on tuulegeneraatori kontekstis haruldasemad
tervisekahjud.
Kas teil on isiklik kogemus, kuidas
tuulegeneraatorid mõjuvad?

Mõne aasta eest plaaniti üsna minu
kodu lähedale Flindersi mäestikku

rajada tuuletööstust, aga siis muutis
valitsus seadust, keelates Flindersi
mäestikku üldse midagi planeerida.
See projekt maeti lõplikult maha läinud
aasta kevadel, nii et mu kodu pääses.
Siiski, kui külastasin tuulikute läheduses elavaid inimesi, ilmnesid minulgi
mitmed sümptomid, samuti mu lastel.
Seetõttu ma oma lapsi patsientide
juurde minnes enam kaasa ei võta.
Mis organisatsioon on Waubra,
mille tegevdirektor te olete?

Waubra loodi 2010. aasta kevadel,
mina liitusin suvel. Me tegeleme
tuulegeneraatorite sündroomi all
kannatavate inimestega, aidates neid
ja nõustades, eelkõige tutvustades
neile, mis nendega toimub – et nad
pole hulluks läinud. Samal ajal korjame andmeid haigestunute kohta.
Meil on tohutult-tohutult tööd, aga
väikesed rahalised võimalused. Siiski,
kui keegi Eestist soovib abi ja nõu,
oleme alati valmis aitama ja vastama
oma teadmiste-oskuste najal. Anname
nõu nii arstidele kui ka patsientidele.
Mulle kirjutatakse abipalvetega kogu
maailmast.
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Mida teised Austraalia arstid arvavad tuulegeneraatori sündroomi
kohta, kas seda aktsepteeritakse?

Kahjuks olen mina arstina üks erand.
Vähehaaval õpivad siiski teisedki oma
patsientide haiguslugude kaudu tõde
tundma. Kahjuks on just Austraalia
mõjukatel arstidel maakondades väga
palju tööd ja neil pole aega end „uue
haigusega” kurssi viia ning nad ei julge
avalikkuse ees mingite seisukohtadega
selgelt välja tulla.
Arstid ei tunnusta seda sündroomi
üldiselt, ent õnneks on avalikkuse survel koondunud probleemile võimude
tähelepanu. Austraalia mõnes maakonnas on keelatud turbiine paigaldada
elumajale lähemale kui 2 kilomeetrit,
kui koduomanik just ise luba ei anna.
Mida on patsientidel kõige raskem
taluda?

Kõige raskem on asjaolu, et arstid
patsientide kaebusi ingoreerivad. Ja
see, kuidas ülejäänud ühiskond kohtleb
inimesi, kes julgevad tunnistada, et neil
esineb terviseprobleeme. Ma pole iial
näinud põlastusväärsemat suhtumist
ohvritesse, kui just selle sündroomi

Akustikute tehtud uuring Ameerikast: tuulikute infraheli kahjustab tervist.

T

uulegeneraatorite helikiirguse maksimum jääb madalsagedusliku ja infraheli sagedusvahemikku, sellele tulemusele jõudis äsja Ameerika Ühendriikides akustikute läbi viidud uuring, mille suhtes loodavad asjaosalised, et
uuring mõjutab tugevalt tuuletööstuse tulevikku.
Uuringu tellis Wisconsini osariigi valitsus ja selle avaldasid Ameerika Ühendriikides äsja, jõulukuul 2012 neli akustikute gruppi – Channel Islands, Acoustics Hessler Associates, Rand Acoustics ja Schomer And Associates. Uuring on
erakordne selle poolest, et nimetatud neljast firmast kolm on seni Ameerikas tuulegeneraatorite arendust puudutavates müralimiitide vaidluses jäänud alati arendajate poolele ehk on tuntud kui PRO-WIND firmad, nagu selle kohta öeldakse. Firmade ühisuuring aga, mis on saanud võrgus ringeldes juba nime „Shirley Report”, jõudis ühese tulemuseni, et
madalsagedusliku heli ja infraheli mõju tuleb klassifitseerida tuulegeneraatorite kontekstis kui inimesele alarmeerivalt
ohtlikku. Nüüdsest võib ameerika akustikuid, kes oma raportides eiravad viidatud uuringu tulemusi, kindlatel alustel
isiklikult kohtusse kaevata, heas usus ka võita.
Uuringud toimusid Shirley Wind Farmi tuulegeneraatorite läheduses (vaata ka Youtube’i videot „Shirley Wind
Project”) majades, mille tuulegeneraatorite mõju all kannatanud inimesed olid maha jätnud. Kõik neli uurijate gruppi
töötasid samaaegselt. Näiteks leiti, et tuulegeneraatori rootori labadest lähtuva vibratsiooni helisagedus jääb vahemikku 0,05 kuni 0,9 Hz. Selles vahemikus helisageduse mõju tunnistas Ameerika merejalaväe töögrupp juba 1986. aastal
inimesele problemaatiliseks. Sõjaväe tellimusel tehtud uuringute alustel tuvastati toona pilootidel vertiigo ehk tasakaaluhäire, maakeeli „merehaigus”, kus kahjustada on saanud eelkõige sisekõrva funktsioonid. Meedikute hinnangul on
eelpooltoodud helisageduse mõjuväljas viibimine päevade, rääkimata aastate kaupa tervisele määratult ohtlik.
*Loe uuringust lähemalt artiklist (link täies mahus uuringule on artikli lingi sees): http://www.windturbinesyndrome.com/2013/
abandoned-homes-near-wind-turbines-discovered-to-be-saturated-with-infrasound-wisconsin/?var=cna.
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korral. Põlastavad aga need, kes ise
pole tuulegeneraatorite lähedal elanud. Häirib seegi, et müraga tegelevad spetsialistid infraheli probleemi
ignoreerivad.
Kuidas kohalikke arste üldse
veenda, et eksisteerib selline
nähtus nagu tuulegeneraatori
sündroom?

Kõige parem on arste harida läbi
patsiendi, töö peab algama rohujuure
tasandilt. Peamiselt koosneb sündroomi patoloogia järgnevatest häiretest: tasakaaluhäired; äge ülepinge;
krooniline unetus ja selle tagajärjed;
krooniline stress ja selle tagajärjed
ning pikaaegne vibratsioonist tekkinud
kahjustus (vibratsioontõbi).
Tavaliselt on arstid tuttavad vähemalt esimese nelja nimetatuga ja saavad aru, et tuulegeneraatori sündroom
kirjeldab midagi, millega nad on juba
natuke tuttavad. Patoloogilise mõjuga,
mis tuleneb vibratsioonist, tavaarstid
eriti kokku ei puutu, aga õnneks räägitakse uues meditsiinikirjanduses asjast
päris palju. Eriti usaldusväärsed on

vastavateemalised alusuuringud ning
artiklid teadusajakirjades.
Hea oleks leida veenmiseks arste,
kelle pere on otseselt mõjutatud, mis
julgustab neid käituma iseseisvamalt
ja uurima fakte tähelepanelikumalt.
Veenda võib ka arste, kel on tekkinud
patsientide pärast mure. Ainukesed,
kes ei õpi, on need arstid, kes tegelikult
oma patsienti tähele ei pane. Sel juhul
on parem otsida endale uus arst.
Kas sündroomist paranemise
periood on pikk?

Mida pikemat aega elatakse tuulepargi
mõjualas, seda raskem on kahjustustest
paraneda.
Kas on sümptomeid, mis kunagi ei
kao?

Jah, on kannatanuid, kes on elanud
tuulegeneraatorite mõjuväljast eemal
kuus aastat, aga ikkagi kannatavad
lühimälu häirete, müratundlikkuse ja
tugevate stressihäirete all. Ma kahtlustan, et ka vibratsioontõbi, mida
professor Mariana Alves Pereira oma
meeskonnaga kirjeldas, jääb pikka

aega enesetunnet ja tervist mõjutama.
Sündroomi patoloogiasse kuuluvad ka
südameklapirikked. Seda teame juhtumitest Põhja- Saksamaalt, kus inimesed
elasid väikeste tuulgeneraatorite mõjusfääris, aga pikka aega järjest.
Mida elanikel tuleb arendajalt
nõuda?

Tuulepargi rajajalt tuleb nõuda kirjalikke garantiisid, et arendusega terviseprobleeme ei kaasne – ei teki lisamüra,
ei kaasne elanike unehäireid. Kõik peab
paberil kirjas olema. Tavaliselt tuulepargi rajaja/ehitaja selliseid lubadusi ei
anna. Seepärast saabki küsida, kas on
midagi varjata, et garantiisid ei anta.
Järelikult on probleemid olemas.
Enamik arendajaist on loomulikult
teemaga kursis.
Kui inimene kannatab tuulegeneraatori sündroomi all, siis mis on
lahendus – ära kolida?

AINUS lahendus on end ise mõjualast eemale viia, mis tähendab, et
tuleb kas tuulegeneraator seisma
panna või ära kolida.

Miks tõlkisite raamatu
tuulegeneraatori sündroomist?
Vabatahtlikult ja tasuta. Müramõõtjana töötanud füüsik Hans Kuusiku tõlkis
eesti keelde ameerika doktori Nina Pierponti uurimuse tuulegeneraatori
sündroomist, millele ta loodab huvilisi lugejaid leida kõigi hulgast, kes
tunnevad end teemast puudutatuna. Lugejat peab muidugi hoiatama, et tegu
pole kerge lektüüriga, siiski teos on süvenemise korral arusaadav.

Vastab Hans Kuusiku

Milleks oli mul seda raamatut üldse
vaja tõlkida? Olen 1971. aastast oma
ameti tõttu kokku puutunud mitmesuguste kaebustega müra ja vibratsiooni
osas, eriti müra osas. Samuti on mul
tulnud teha töid tuulegeneraatorite
läheduses. Seega on mul mõlemal alal
teatud kogemused talletatud.
Mind teeb ettevaatlikuks asjaolu, et
Eestis paigutatakse tuulegeneraatorid

elamutele väga lähedale. On selge, et
suured tuulegeneraatorid tekitavad
infraheli. Infraheli võivad tekitada paljud suure massi ja madala töösagedusega seadmed: pumbad, kompressorid,
generaatorid, ventilaatorid jne. Seepärast on linnades alati mingi madalsagedusliku (ja ka infraheli) foon. See
on tingitud madalate sageduste leviku
iseärasusest. Madalate sageduste all
mõistavad erinevad asjatundjad helisagedust vahemikus 20–160 Hz või 20–250 Hz.

Infraheli sagedused jäävad alla 20 Hz.
Ärge arvake, et infraheli võib tekkida
ainult suurtes tööstusettevõtetes.
Juhtum „Olümpia” hotellis

Kõigepealt räägin ühe loo. See vast
markantsemaid juhtumeid minu
praktikas sündis „Olümpia” hotellis
aastat 30 tagasi. Seal hakkasid raamatupidamise osakonna töötajad
kaebama halva enesetunde üle tööajal.
Hommikul tööle tulles oli kõik korras,
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Tuulegeneraatorid – suured
masinad

Ehkki minu isiklik kogemus tuulegeneraatoritega on väike, olen siiski
pidanud nende läheduses mõnda aega
viibima ja tunnetasin seal madalsagedusliku heli olemasolu, kuigi mõju
tervisele ma lühikese aja jooksul ei
täheldanud. Ent inimesed, kes on
elanud tuulegeneraatorite lähedal
kaua aega, on tuttavaks saanud tõsiste
kannatusetega. Kaebusi ja vastuseisu
tuulegeneraatoritele on kuulda igalt
maalt ja kontinendilt, kuhu tuulegeneraatoreid on püstitatud. Tervisekahjustused on eri maades sarnased.
Kui leidsin doktor Nina Pierponti
raamatu „Tuulegeneraatori sündroom”, muutus asi minu jaoks eriti
huvitavaks. Nimelt põhjendab Nina
Pierpont tuulegeneraatorite tekitatavaid tervisekahjustusi meditsiiniliselt
ja näitab ära mehhanismi, kuidas see
juhtub. Kuna eestikeelses kirjanduses
midagi sellist ma ei leidnud, siis tekkis
mõte raamat ära tõlkida. Et teose
kirjelduse juures internetis oli märkus
vaba tõlke võimaluse kohta, ei tekitanud see raskusi. Tuli ainult autoriga

Loe eesti keeles tuulegeneraatori sündroomist:
http://www.windturbinesyndrome.com/img/WTS-estonian.pdf

ühendust võtta ja sõlmida leping
tõlkimise kohta.
Inglise keelest ümberpanemisel
tekkis muidugi raskusi – meditsiinilise haridusega inimesele oleks see
ehk lihtsam olnud. Õnneks olid mul
head abilised – doktor Urve Mardna
ja töötervishoiu arst doktor Kersti
Lõpp – kellele avaldan siinkohal siirast
tänu osutatud abi ja juhendamise eest.
Nüüd on see raamat eesti keeles loetav
võrgus aadressil:
http://www.windturbinesyndrome.
com/img/WTS-estonian.pdf.

Corbis

kuid päeva jooksul tekkisid peavalud,
iiveldustunne kuni oksendamiseni.
Müra mõõtmised näitasid, et ruumis
esineb kõrge infraheli tase. Mingil teel
jõudis see probleem minuni ja hotelli
administratsioon palus seda asja
uurida. Kõrghoones suuri seadmeid
nagu kompressorid ja köögitehnika ei
leidnud, seetõttu jäin lõpuks ventilatsiooniseadmeid kahtlustama. Palusin
end viia ventilatsioonikambrisse. Seal
leidsin ventilaatori nr 12 (selle sisendava diameeter oli 1,2 meetrit), mille
vibratsioon oli mõõtmisel üle mõistuse
kõrge. Kuna tegelen ka dünaamilise
balansseerimisega, sain selle ventilaatori vibratsiooni taset vähendada tehniliselt võimaliku miinimumini ja kõik
kaebused kadusid päevapealt. Huvitav
lisaefekt, mis pärast ventilaatori tasakaalustamist kadus: kui ventilatsioonisüsteemi õhufiltrid saastusid sellise
tasemeni, et neid oli vaja vahetada,
hakkas peainseneri töölaud värisema.
Siin oli madala sageduse tekitaja ventilaator ja levikutee kas ventilatsioonitorud või hoone konstruktsioonid.

Miks midagi ette ei võeta?
Tuulegeneraatori sündroom –
mitmete sümptomite koosmõju

Nina Pierpont tõestas, et tuulegeneraatorid põhjustavad paljudel inimestel
tõsiseid tervisehäireid. Ta defineeris
termini „tuulegeneraatori sündroom” –
see on rida sümptome, mis ilmnevad
tuulegeneraatorite läheduses ja kaovad
või nõrgenevad, kui inimesed eemalduvad tuulegeneraatoritest. Kusjuures sümptomid ilmnevad inimestel,
kes elavad 1,5–2 kilomeetri kaugusel
tuulepargist. Uus-Meremaal (ehk
mägisel maastikul) on täheldatud häirivaid sümptome ka kolm kilomeetrit
kaugemal.
Tuulegeneraatorid põhjustavad
järgmisi sümptomeid: unehäired, peavalud, peapööritus, rahutus, iiveldus,
kurnatus, kontsentreerumisraskused, õppimisvõime langus, ebakorrapärane südametegevus, ängistus,
tasakaaluhäired.
Peab ütlema, et mitte kõik inimesed ei ole ühtviisi tundlikud. Isegi
ühe perekonna eri liikmetel ei pruugi
esineda samu sümptome. Amanda
Harry (*) märgib, et 80% küsitletutest tunnistas, et tuulegeneraatorite
olemasolu põhjustas neil vähemalt
ühe sümptomi, mille pärast nad pidid
pöörduma arsti poole. Ta märgib ka, et
tuulegeneraatoreid ei tohiks püstitada
elamutele lähemale kui 2,4 kilomeetrit.
Eestis on tuulegeneraatorite paigutamine rohkem kui kilomeetri kaugusele
ainult soovituslik.

Eestis ja ka mujal maailmas algavad
probleemid ainuüksi sellest, et meie
tervisemäärustes ei käsitleta madalsageduslikku müra elamispiirkonnas.
Eesti Vabariigis on kehtestatud müra
normtasemed elu- ja puhkealal ja elamutes sotsiaalministri määrusega (**),
kuid territooriumil on normeeritud
helirõhu ekvivalenttase sageduskarakteristikul „A”. See tähendab, et alla
20 Hz sagedusi ei võeta arvesse.
Määruse lisas on küll toodud soovituslikud helirõhutasemed madalsagedusliku müra häirivuse hindamiseks
elamute elu- ja magamisruumides öisel
ajal. See hõlmab 1/3 oktaavribasid
vahemikus 10 kuni 200 Hz. Täielikult
on puudu sageduspiirkond alla 10 Hz.
Kuna need helirõhutasemed on soovituslikud, ei ole need ka aluseks ehitiste
projekteerimisel.
Üldse ei käsitleta madalsageduslikku müra elamupiirkonnas. See võimaldab tuulegeneraatorite arendajatel
kasutada seadusandluse puudusi, sest
mõõtetulemused dB(A) võivad jääda
nimetatud määruses toodud normi
piiridesse. Töötab järjekordne JOKK
süsteem. Kuidas saab kodanik ennast
kaitsta tuulegeneraatorite terrori
eest?
(*) Harry, Amanda; MD. Wind Turbines,
Noise and Health. 2007
(**) Müra normtasemed elu- ja puhkealal
ning üldkasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri määrus
04.03.2002 nr 42.
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Raamaturott

populaarteadusliku uurimusega, mis otsib
vastuseid küsimusele, miks kujunes erinevate mandrite ajalugu nii erinevaks. Või
konkreetsemalt, miks meie (s.o Euroopa)
oleme niisugused ja teised teistsugused,
millest erinevused on tingitud, kas neid
on põhjustanud looduslikud tegurid või
juhuslikumat laadi määrajad. Milline on

geeniuste roll ajaloos, miks vahetusid
majanduslikud formatsioonid jne.
Kõigile neile küsimustele püüab autor
anda rohkete faktidega illustreeritud
vastuse, mööndes samas, et väljapakutud
teooria või põhjuslik seos ei ole seletusena
ainuvõimalik.
Autor näitab, et keskendudes üksnes
Euraasia ja Põhja-Aafrika kirjaoskajatele
ühiskondadele, mida paraku teeb suur osa
ajalookirjandusest, ei saa vastust küsimusele, miks just need ühiskonnad kujunesid
võimsaiks ja uuendusmeelseiks. Sageli
Euroopa üleoleku põhjuste pähe pakutavad
kapitalismi teke, merkantilism ja teaduse
ning tehnika areng on pigem tagajärjed
kui põhjused, viimaste väljatoomiseks aga
ei piisa vaid Lääne-Euroopa ühiskondade
arengu uurimisest. Euroopast ongi raamatus juttu tavatult vähe, küll aga on palju
tähelepanu pööratud näiteks polüneeslastele, sest autori veendumust mööda saab
Euroopat tundma õppida, keskendudes
Euroopa ja mujal asuvate ühiskondade
erinevustele.
Lisaks ruumilisele on oluline ka ajaline
dimensioon. Autor võrdleb maailma ajalugu sibulaga, millest tänapäeva maailm
moodustab ainult kõige pealmise kihi, ning

kalapilte, ekraanile ilmus suures plaanis üks
triibuline tegelane, kõikide sikuskameeste
kõige suurem armastus.
„Nii, lapsed, mis kala see küll võiks olla,”
küsis teadlane sõbralikult. Gümnaasiumiõpilased vaatasid pilti, loenguruumis võttis
maad hõrk vaikus, mis jäi kestma mõned
õige pikad viivud. Tundus, et isegi kuldne
päikeseketas akna taga vajus silmanähtavalt
madalamale järve taha.
„See on ahven,” katkestas teadlane pisut
pettunud häälel ise pausi. Auditoorium
ohkas kergendatult, loeng jätkus.
Kahtlemata annab Tiit Hundi fotoraamat
„Eesti kalad” panuse, et selliseid piinlikke
teadmatusepause vähem tekkida saaks.
Järvemuuseum on õpilastele jaganud
sadade kaupa Eesti mageveekalu tutvustavaid toredaid plakateid kalajoonistega,
aga foto on ikka foto. Tiit Hundi pildistused
toovad meie ette kalad nende loomulikus
veekeskkonnas, mõne erandiga (nugakala,
rääbis, merisiig ja Peipsi siig näevad kuidagi
räsitud välja).
Nüüd võib siis proovida, nagu akvaariumi ees seistes, kas teeb vahet säinal ja

turbal, särjel ja teivil. Tore on lehitseda neid
kalalehekülgi, uimed ja soomused on nii
lähedal, et isegi kalalõhna tundub raamatust tõusvat.
Iga liigi juures saame lugeda ka väikest
iseloomustust mõõtmete, leviku, toitumise
kohta. Kõige pinevam küsimus huvilise jaoks
on ikka: „Kui suur kõige suurem kala on?“
Mõõtude-kaalude osas on teosesse sisse
sattunud ka eksitavaid numbreid. Näituseks
ütleb raamat (lk 24) suurima Eestis püütud
lõhe kaaluks 32 kg, kalateadlased aga on
oma teostes (näiteks „Matk kalariiki”, 1987)
selle Keila jõest 1937. aastal püütud kala
raskuseks märkinud 37,75 kg.
Mõned andmed on vananenud. Eesti
rekordkogreks peavad ihtüoloogid Kaarepere Pikkjärvest 2002. aastal püütud 2,4
kilost kokre (raamatus 2,2 kg). Rekordkoha
on Võrtsjärvest 2009. aastal püütud 16,9
kilone koha (raamatus 14,3 kg); rekordlest
2000. aastal Soome lahest püütud 1,6 kg lest
(raamatus 1,35 kg) jmt.
Kalatreppide ehitamise ajajärgul mõjuvad tähendusrikkalt võimsad fotod kosest
ülespressivatest vääriskaladest.

Soovitan raamatut

Jared Diamond

Üllas Ehrlich,
Tallinna Tehnikaülikooli
keskkonnaökonoomika professor

K

õigile, keda huvitab, miks meie
planeedi tsivilisatsioonid on
sellised, nagu nad on ja kuidas
nad sellisteks kujunesid, soovitan lugeda
Jared Diamondi raamatut „Püssid, pisikud ja teras”.
Raamatu autori sõnul on tema eesmärk anda lühiülevaade kogu maailma
viimase 13 000 aasta ajaloost. Tegemist ei ole järjekordse maailma ajaloo
kronoloogilise (lühi)ülevaatega, vaid

tiit Hunt

Eesti kalad
Varrak, 2012
192 lk

K
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Inglise keelest tõlkinud Ann
Kivikangur
Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002
450 lk
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ord sõitis õpilasekskursioon Võrtsjärve-äärsesse limnoloogiakeskusesse, kus neid südamlikult võttis
vastu üks teadlane. Gümnasistid istusid
mugavalt toolidel ning helendaval ekraanil
avanesid nende silmadele pildid järvest,
diagrammid ja graafikud, mis kõnelesid
Võrtsjärve veeseisu muutustest ja pilliroo
pealetungist. Teadlane demonstreeris ka

Püssid, pisikud ja teras.
Inimühiskondade erinevad
saatused

ajaloo mõistmiseks tuleb üks kiht teise
järel eemaldada. Seda põhimõtet on autor
vaadeldavas teoses ka läbivalt järginud.
Inimühiskondade erinevate arenguteede põhjuste otsimisel analüüsitakse
raamatus nii geograafilisi, bioloogilisi kui
ka kultuurilisi aspekte. Saame teada, kuidas
on mõjutanud tsivilisatsioonide arengut
eraldatus või siis tihe kokkupuude teistsugustega. Miks kodustati paljudest võimalikest just need loomad ja taimed ning
kuidas see muutis tsivilisatsiooni arengut
ja konkurentsivõimet kokkupõrgetes teiste
tsivilisatsioonidega? Miks ja kuidas sotsiaalmajanduslikud formatsioonid vahetusid, miks kiri ja tehnika areneb ebaühtlase
kiirusega? Millist mõju avaldavad arengule valitsemine ja religioon? Käsitletud
teemade loetelu võiks jätkata, kõigile neile
on autor leidnud hästi argumenteeritud ja
paljude näidetega illustreeritud seletuse,
millega võib nõustuda või oma teadmistele
toetudes vastu vaielda, kuid mis ei jäta
ükskõikseks.
Tsivilisatsioonide arengut analüüsitakse
raamatus haaravate näidete abil. Miks
sebrat ja antiloopi ei suudetud kodustada?
Kuidas on võimalik, et hispaanlasest konkistadoor Pizzarro koos käputäie meestega

Channa Bambaradeniya, Cinthya
Flores, Joshua Ginsberg jt

Suur maailma loomade atlas
Inglise keelest tõlkinud Helen Haav
Koolibri, 2012
288 lk

R

jõua sellega eriti kaugele, kuna pildid
on nii huvitavad, ja ega siis sisu ise saa
halvem olla!
Teos iseenesest on jaotatud lugeja jaoks
mugavalt – alustatakse juhistest, kuidas
raamatut otstarbekalt käsitada. Esimeses
peatükis, nimega „Elav maa”, räägitakse
meie koduplaneedist, lihtsalt ja lühidalt
loodusvöönditest ning inimese ja looduse suhetest. Edasi on raamat jaotatud
maailmajagude järgi – Euroopa, PõhjaAmeerika ja nii edasi. Abistavad kaardid.
Mäeahelike lisapeatükk näiteks kõneleb
mägedes elavatest loomadest ja täpsustab
iseloomulikke tegureid.
Tekstid on kirjutatud lihtsas keeles,
saavad aru needki lugejad, kes ei tegele
bioloogiaga igapäevaselt. Eelistatakse
huvitavaid fakte numbritele (kaal,
pikkus).
Silmad saavad sellel atlasel tõeliselt
puhata – pildid on ilusad ja professionaalsed, värvidega pole kokku hoitud.
Hedvig Liblikas,
Miina Härma Gümnaasiumi õpilane

kõige mahajäänum.” Ka sellele, miks
Euroopa teistest lõpuks ikkagi mööda läks,
annab autor vastuse.
Kui autorile midagi ette heita, siis möödavaatamist rahvaste ja rasside ajumahu
ning intellektuaalse võimekuse statistilistest erinevustest. (Tõsi, arutlus teemal,
kas valged inimesed on kõige targemad,
raamatus siiski sisaldub.) Teise maailmasõja tulemusel tekkinud tabuteemadest üle
libiseda on küll poliitiliselt korrektne, aga
ega see fenomene endid olematuks tee.
Omaette väärtuseks on teose teadusmetodoloogiline osa, kus arutletakse
ajaloo(teaduse) ja loodusteaduste erinevuste üle ning sellest, mis määrab ajaloo.
Illustreerigu seda paar sisult vastandlikku
tsitaati raamatust: „Maailma ajalugu, selle
ajalugu, mida inimene on selles maailmas
saavutanud, on tegelikult siin tegutsenud
suurmeeste ajalugu” (ajaloolane Thomas
Carley) ja „Riigimehe ülesanne on osata
kuulda läbi ajaloo kõndiva Jumala samme
ja üritada kinni haarata tema kuuehõlmast,
kui ta mööda läheb” (Bismarck).
Raamat on hästi loetav, ei nõua ajalooalaseid eelteadmisi ja pakub kindlasti avastamisrõõmu ning uut infot väga erineva
ettevalmistusega lugejale.

Võrgus

R

aamaturott uurib sõpradelt, milliseid
võrgukülgi võiks külastada.
Vastab Keskkonnaameti töötaja
Katre Kurvits: „Tutvuge uue kuue saanud
www.keskkonnaharidus.ee portaaliga ja võtke
see aktiivselt kasutusele! Keskkonnaameti
hallatava portaali sihtrühmaks on nii keskkonna- kui ka haridusküsimustest huvitujad,
portaal on hea abivahend kooli- ja lasteaiaõpetajatele. Portaali tehniline pool täiustus,
sinna saab lisaks õppeprogrammidele ja
töölehtedele nüüd üles laadida mahukamaid
õppematerjale. Eesmärgiks on koondada võimalikult palju keskkonnaharidusalast infot,
et vältida dubleerimist õppematerjalide väljatöötamisel. Portaalist leiab ka maakondades
asuvate keskkonnahariduskeskuste info,
nende poolt pakutavad õppeprogrammid.
Suhtlusvõimalust pakub foorum, lisandunud on kalender, keskkonnahariduskeskuste interaktiivne kaart, foto- ja videopank.
Registreeritud kasutajatel on võimalik ise
lisada õppematerjale ja -programme, üles laadida fotosid ja videoid ning jagada mõtteid.”
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aamat, mida käes hoian, on tõesti
suur, laiust on sel 27 ja kõrgust
35 cm. Imeilusad kirevad pildid
kaanel kutsuvad mind ilma vaevata seda
raamatut avama. Kärsitu inimesena tahan
raamatu kõigepealt läbi sirvida, kuid ei

vangistas 1532. aastal 80 000 sõduri kaitse
all olnud inkade valitseja Atahualpa? Miks
Kolumbusel õnnestus kolmest tagasihoidlikust laevast koosneva ekspeditsiooniga Ameerika avastada, aga tehniliselt
palju võimsamatel hiinlastel mitte? Miks
Euroopa Hiina tehnoloogilise üleoleku
tasa tegi ja mööda läks? Miks tsivilisatsiooni kese on aja jooksul nihkunud Lääne
poole? Miks kasutatakse ladina tähtedega
kirjutamisel QWERTY-i klaviatuuri? Need ja
paljud teised huvitavad ning tsivilisatsioonide arengu seisukohalt olulised küsimused
saavad raamatus argumenteeritud vastuse.
Autor jõuab järeldusele, et erinevused
mandrite pikas ajaloos on kujunenud mitte
rahvaste endi kaasasündinud erinevuste,
vaid mandrite looduslike elukeskkondade
erinevuste tõttu. Meile kui eurooplastele
võiks autori tõdemustest enim huvi pakkuda järgmine: „Ükskõik missugune ajavahemikus 8500 eKr kuni 1450 pKr elanud
ning ajaloo kulgu ennustada proovinud
ajaloolane oleks kindlasti pidanud Euroopa
tulevast domineerimist kõige vähem tõenäoliseks, sest Euroopa oli olnud suurema
osa ajast nende 10 000 aasta kestel Vana
Maailma nimetatud kolme piirkonna seas
(teised kaks on Lähis-Ida ja Hiina – toim)
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Tarmo Mikussaar

Vaata imet!

Laululind vee all.
Meil peamiselt talikülalisena tuntud vesipapp on üks
vähestest laululindudest maailmas, kes hangib oma talvise
toidu vee alt. Keset intensiivset toitumist jääb vesipapp
mõnele kivile või roikale seisma ja pistab pea lihtsalt vette.
Nagu uuriks ta seal ümbrust. Ega päris täpselt ei teagi,
mida ta niimoodi teeb. Kui inimene pea vee alla paneb, näeb
ta ainult udust pilti ja vajaks teravustamiseks ujumisprille
või sukeldumismaski. Tundub, et loodus on andnud
vesipapile palju universaalsema nägemisaparaadi.

Tarmo Mikussaar

Kevadtalvel võib metsaoti uni otsa saada ja kõht hakkab pilli
lööma. Tuleb soo peale külmkapi kallale minna. Sügisel sai
ju osa jõhvikaid sinna jäetud. Kui aga keset seda tatsamist
end kaelast saati jääkülmast veest leiad, on sant lugu küll.
Hea unega karul ei saa ju jää ja selle tugevusega väga palju
kogemusi olla.

Mats Kangur

Karu jääga kimpus.

Lend jäi ära.
Igal talvel võib meil kohata mõnd lindu, kelle kohta mõtleme, et tema peaks ju lõunamaale lendama. Tänavu talvel
võis Kesk-Eestis kohata paarikümnepealist metsvintide salka. Metsvindid küll päris „lõunamaale” ei lendagi, vaid
piirduvad peamiselt Kesk- ja Lääne-Euroopaga. Küll on aga üpris harukordne neid külma ilmaga meil sisemaal
kohata.
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Valeri Štšerbatõh

Aasta looma fotovõistlus

„Susi ja tema tegemised”
Võistluse pidulik lõpetamine
toimub jõulukuu alguses ja selle
täpsemast toimumisajast teavitavad loodusesober.ee ja
looduskalender.ee

Ajakiri Loodusesõber ja
Looduskalender.ee kuulutavad
välja fotovõistluse, kuhu on oodatud kõik hundipildid. Nii pildid, kus
hunt ise peal, kui jäädvustused
tema tegevusjälgedest. Eriti oodatud on just viimased.
Looduskalender.ee veebilehele
üles laetud pildid saavad algusest
peale olema avalikud. Ilmekamad saavad koha Looduskalendri
hundiaasta uudistevoos. Pilte
avaldatakse nii kaasa saadetud lühilooga, aga ka ekspertide kommentaaridega. Lisaks
kasutatakse fotosid hundiaasta
uudiseid illustreeriva materjalina ning avaldatakse ka ajakirjas
Loodusesõber.

hundiga pildid, hundi tegevusjälgedega pildid ja hundi nimega seotud
temaatikaga fotod.

Nõuded pildile
Pildid peavad olema tehtud Eestis.
Ootame võistlusele seni avaldamata ülesvõtteid hundist ja tema
jälgedest. Oluline on lisada iga pildi
juurde lühike, kuni 500 tähemärki
pikk lugu. Lugu võib olla kas pildi
ülesvõtmise kirjeldus või siis pildile
tabatud olustiku kirjeldamine.

Auhinnad
Võitjatele on preemiaks vabalt
valitud varjepäevad seiklusfirma
„360 kraadi” Alutaguse fotovarjes
koos Canon Overalli profitehnika
kasutamisega. Valikus on Canoni
valgusjõulised teleobjektiivid ja
profikered.
Varjesse minnakse koos loodusfotograafi või hundieksperdiga.
Lisaks mitmed eriauhinnad.

Kategooriad
Võistlevad tänavu tehtud pildid ja
üldarvestuses kõik võistlusele saadetud ülesvõtted. Eraldi võistlevad

Lisateave:
toimetus@loodusesober.ee
loodusesober.ee
looduskalender.ee
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