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ui Loodusesõbra toimetaja Mats Kangur 2011. aastal Salevere Salumäe alusel tavalisest valjemaid rebaseid kuulis, polnud šaakalist Eestis veel kellelgi aimu. Matsi
kirjeldusel kõlas hääl kileda klähvimisena, aga
kuna rebast teatakse kui metsa polüglotti, looma,
kes võimeline kuuldavale tooma väga erinevaid hääli,
võis kuuldut mööndusega reinuvaderi jutuks pidada.
Metsaskondajad teavad, et iga kummaline hääl metsas
võib kuuluda rebasele. Ka aastaeg oli sobiv, reinuvader jooksis juba usinalt ringi, pidas pulmi. Lisaks
olid kohalikud rääkinud, et sealkandis elavad
häälekad rebased.
Kaks aastat hiljem tuli siiski välja, et
Eestist on leitud vähemalt üks pesakond šaakaleid. Vaikselt närima jäänud kahtlus, et Salumäel polnud tegu
rebasega, sai vastuse. Kui usinalt me siiski tundmatule nähtusele
otsime seletusi tuttavliku maailma raamides!
Lahendust, kuidas käituda uue koerlaste esindajaga Eestis, ei
tea veel keegi. Kas püüda loom loodusest välja, keelata talle elupaik Eestis? Tahtmine oleks, sest tegu on kõigesööjaga nagu kährik, kelle toidulauale kuuluvad ka maaspesitsevad linnud. Šaakali
elu Eestis tähendaks suurenevat survet kaitsealustele sulelistele,
see on selge. Ehkki loodusesõber ei liigita loomi heaks või halvaks, ei päästa see paratamatult saaklooma ja kiskja vaheliste
suhete korrastamisest.
Samas, kui selgub, et loom pole siia sattunud inimese apsaka
tõttu nagu Sosnovski karuputk või kährik, vaid on tulnud ise lõunapoolsetelt aladelt, peame temaga leppima. Tal on õigus siia
jääda. Looduse enda regulatsiooni sekkuda oleks imelik, sest loomad laiendavad ju oma elualasid aeg-ajalt, see kuulub looduse
juurde ja teha pole midagi. Kas meie šaakalid on ise tulnud või
toodud, näitavad ehk läti šaakali DNAuuringud (vt kaanelugu lk
32).
Seni ei tohi lasta tekkida šaakalivihal. Kiskjana pinnuks silmas
saab ta olema paljudele. Meenutame siinkohal halva sõnaga hundiviha, kormoraniviha, metsseaviha ja hülgeviha, kunagist kulliviha. Hea on, kui ühiskond ei õpi loodust vihkama.
HELEN ARUSOO, MATS KANGUR

Kuude nimed Loodusesõbras

Autoriõigus, MTÜ Loodusajakiri,
Loodusesõber, 2014

Jaanuar | Südakuu
Veebruar | Radokuu
Märts | Urbekuu
Aprill | Mahlakuu
Mai | Lehekuu
Juuni | Pärnakuu

Juuli | Heinakuu
August | Põimukuu
September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu
November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Merikotka
hõiked
Linnaaias või parkides on kevadekuulutajaks ikka kuldnokad
ja muud rändelt saabuvad pudinad. Maanteeäärsetel üksikutel
väljasulanud põllulappidel kuulutavad aastaaja vahetumist esimesed kiivitajad. Aga selleni on
veel mitu kuud aega.
Metsas on minu jaoks esimesed märguandjad ees ootavatest muutustest olnud rongad,
viud ja kotkad. Seda juba radokuus, kui väljas on veel hanged
ning külm varbaid ning sõrmi
näpistab. Nende lindude käitumises on näha muutusi, olgu
selleks siis taeva all tiirutav hiireviude paar, üksteist hellitavad rongad või valjult kiuksuvad merikotkad. Nad tuletavad
juba varakult meelde, et juba
õige varsti käib päike tunduvalt kõrgemalt, metsa all vuliseb ojake, meri läheb lahti ja
– mitte vähemtähtsana – ka
inimesed meie ümber muutuvad silmnähtavalt rõõmsamaks. Talve selgroog on murtud. Mõnus!
Toomas Ili
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Igihaljas raudosi püsib lumes rohurohelisena
läbi talve. Tema varred talitlevad pea kaks
aastat järjest, kandes eospäid esimesel
hilissuvel ja teisel kevadsuvel.

Kiivitajad on kevadekuulutajad. Kui talv on
lumerohke, jõutakse pesitsuspaika juba enne
lume sulamist. Päikesepaistega läheb siis kohe
ka mänguks lahti, lumi kiivitajaid ei sega.

Pandiveres Laekvere voorel
kasvav hiiemänd pole mitte
ainult puu, vaid ka sümbol.
Vähemalt viis-kuus inimpõlve
on see kaunis mänd olnud oma
nägu. Püha puu on vaid 9,5
meetrit kõrge, ent tema võra
on seejuures 10 meetri laiune!
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Talvemuinasjutu retsept: maha ohtralt
lund, puudele samavõrra härmatist,
taevasse kröömike sina!

Kanada laglede rändeparv on laskunud
lühikeseks puhkuseks lumele. Eestis on see uudne
loodusnähtus. Peamiselt inimese vahendusel
Põhja-Ameerikast Euroopasse toodud linnud
on olnud siinmail pikka aega paiksed. Uut
liiki laglede ränne läbi Eesti on seotud nende
populatsiooni edenemisega Fennoskandias.

Kõige mahlasemaid
jõhvikaid saab noppida
mahlakuus, mil
lumi soodes sulab.
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Kergekaaluline
vesipapp suudab
sukelduda vaid
vooluvees. Põhjas
jalutamiseks kasutab
ta vooluvee energiat,
mille paneb oma
kasuks tööle laiali
sirutatud tiibadest
purje abil.

Ikka juhtub. Laululuige jalad
on ideaalsed vees ujumiseks,
libedal jääl sammumiseks pole
need just loodud. Pehmele
kõhule kukkudes on õnneks
traumad välistatud.

Rebastel on talvel
kurameerimise aeg. Nüüd
ollakse tavapärasest rohkem
liikvel ja seda ka päevasel ajal.
Omavahelises suhtlemises
kasutatakse muuhulgas
kehakeelt. Kui kõik laabub
kenasti, hoitakse kõrvad
kikkis ja saba püsti.

Lindude toidumaja lähedal
asuvale oksale maandunud
raudkulli-isand võlub
roostepunasega: just seda
värvi on tema silmaiiris,
põsed, rinnal ja kõhul asuvad
ristvöödid ning lisaks veel
parema jala verine varvas.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SÕNUMEID MEILT

Ülikooli
botaanikaaed
valgustas
vürtside maailma
rikkust
Jõulukuu keskpaigast südakuu teise
nädala lõpuni oli Tartu ülikooli botaanikaaias vaadata ja nuusutada näitus „Maitsetaimed ja vürtsid”.
Üsna väiksele pinnale oli koondatud väga mitmekesine ja rohke materjal:
maitseainetena kasutatavate taimeosade
ja potitaimede kõrval ka rohkesti fotosid
ning teabelehti ja -tahvleid, samuti valmis vürtse ja nende valmistamise vahendeid, ajaloolisi maitseainekollektsioone
ning asjakohaseid raamatuid. Kõigest sellest sai huviline põnevaid teadmisi vürtside ajaloo, maitse, aroomi ja säilitamise
ning taimede kasvutingimuste ja kasutuse
kohta, aga ka juhtnööre, kuidas vürtse
osta.
Väljas oli kodumaiseid looduslikke
maitsetaimi ning taimi, millelt on pärit
piprad, kaneel, vanill, ingver jt üldtuntud
vürtsid. Samas võis tutvust teha hoopis
eksootilisemate ja vähetuntud vürtsidega
nagu annatto, asaföötida, juudavaik ehk
juudasitt, kalganirohi, kombaava, paradiisiterad, sumahh, tonkaoad.
Kokku oli eksponeeritud umbes 70
maitseainet ja vürtsi.
Loodusajakiri
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MATS KANGUR

Jäälind on
aasta lind

Kui keegi peaks sel aastal trehvama tänavuseks
aasta linnuks kuulutatud jäälindu, tuleks sellest kindlasti teada anda Eesti Ornitoloogiaühingule. Kõige
lihtsam on oma jäälinnuvaatlused Eesti kaardile märkida internetiaadressil www.eoy.ee/jaalind asuval aasta linnu kodulehel selleks loodud rakenduse
abil, mis on kasutatav ka nutiseadmetes. Liigi leviku
parema kaardistamise nimel on oodatud teated kõigist vaatlustest, mis on tehtud alates eelmise
aasta 1. novembrist ehk kooljakuust kuni
selle aasta lõpuni. Samas vanematest ja
huvitavamatest kohtumistest võiks teada
anda e-aadressil riho.kinks@eoy.ee.
Mahlakuus alustab ornitoloogiaühing
jõelinnustiku seire katsetamisega, kus on
oodatud nii kanuutajate, veeturistide kui
ka kalastajate teateid jäälindude vaatlustest. Sellekski luuakse veebirakendus, kuhu
saab kirja panna läbitud jõelõigu ja sellel
kohatud linnud.
Jäälinnule pühendatud kodulehelt leiavad
huvilised selle värvikireva sulelise kohta ka
üksikasjalikumat infot, pilte ja videoid. Samuti
on seal üleval teave teema-aastaga seotud
ettevõtmiste kohta.
Traditsioonilist aasta linnule pühendatud
uut postmarki on oodata urbekuus. Omaette
maiuspalana peaks jäälinnu elust valmima ka lõbus joonisfilm.

Linnuvaatlejate ühenduse Estbirding liikmete eestvedamisel on alanud uus isemoodi linnuvaatlusprojekt Ökoralli 2014.
Selle eesmärk on näha aasta jooksul
oma kodukandis võimalikult palju linde
mootoriga sõiduvahendeid kasutamata
ehk ökotades. Sünnib ju suur hulk linnuvaatlusi autoga ringi kihutades.
Algatajate sõnul on põhjus Ökorallil
osaleda igal inimesel kindlasti erinev, aga
peamistena võiks esile tõsta võimalust
vähendada ökoloogilist jalajälge, füüsilist
aktiivsust ja tervislikku viibimist värskes
õhus, uudse ettevõtmise põnevust, aga ka
majanduslikku aspekti – raha jääb bensiinile kulutamata.
Täpsemalt saab ökoralli kohta teada
ja osalejate muljeid lugeda võrgupaikadest http://okoralli2014.blogspot.com/ ja
http://www.estbirding.ee/okoralli-2014/.
Estbirding/Loodusajakiri
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Vaatle linde õhku saastamata!
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SÕNUMEID MEILT
Radokuu üheks omamoodi looduskaitseliseks tähtsündmuseks on Jõgeva-,
Tartu- ja Viljandimaa piirialale jääva
Alam-Pedja looduskaitseala 20. sünnipäev. Ettepaneku kaitseala loomiseks
tegi Eestimaa Looduse Fond ning vabariigi valitsus kinnitas moodustamise
1994. aasta radokuu 17. päeval välja
antud määrusega.
Juba kolm aastat pärast moodustamist kanti rabade, suurte Emajõe luhtade
ja vanajõgede poolest tuntud Alam-Pedja
looduskaitseala Ramsari konventsiooni

alusel kaitstavate rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse.
Kaitseala asub kunagise Võrtsjärve
nõos, mis oli 7500–10 000 aastat tagasi
suures osas veega kaetud. Looduskaitseala enam kui 50 vanajões käivad kudemas paljud Võrtsjärve ja isegi Peipsi
kalad.
Alam-Pedja luhtadel pesitsevad rohunepid, luhaäärsetes metsades väike-konnakotkad. Samuti võib kaitsealal kohata
suur-konnakotkast, meri- ja kalakotkast
ning isegi kaljukotkast.

WWW.REILBALTIC.INFO

Alam-Pedja
looduskaitseala
20aastane
Väärika juubeli tähistamiseks on
Alam-Pedja sõpradel ja toetajatel kavas
terve aasta vältel kaitseala kõikvõimalikul moel tutvustada – üllitada artikleid,
korraldada üheskoos sünnipäevaseminar ja temaatilisi loodusõhtuid ja -õppeprogramme, kaitseala fotode rändnäitus,
talgud, lodja-tuure jne.
Loodushuvilisi ootab Alam-Pedja looduskaitsealal ühtekokku kolm rada:
Selli–Sillaotsa õpperada, Kirna matkarada ning Põltsamaa–Kärevere veerada.

Nabalasse looduskaitseala loomise
käskkiri allkirjastatud
Eelmise aasta jõulukuu keskel allkirjastas keskkonnaminister Keit PentusRosimannus käskkirja, millega algatas
Harjumaal Kiili, Saku, Kose ja Raplamaal
Kohila valda jääva Nabala looduskaitseala moodustamise. Minister toetus oma
otsuses professor Kalev Sepa juhitud
eksperdirühma seisukohale, mille järgi
on viimased loodusväärtuste uuringud
veenvalt tõestanud, et Nabala piirkond
on väärtuslik looduskompleks, mille
kaitse alla võtmiseks on olemas piisavad eeldused.
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Eksperdihinnangu järgi on Nabalast leitud ulatuslikule karstialale jäävaid soo- ja metsaelupaiku. Samuti kaitsealuste ja ohustatud liikide elupaiku,
mida ümbritsevad intensiivselt majandatud metsa- ja põllumaad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel. Haruldastest ja
vähelevinud liikidest jäävad Nabalasse
näiteks väike-konnakotka, must-toonekure ja rohunepi elupaigad. Kaitsealustest taimedest on esindatud kaunis kuldking ning allikasoodele omased alpi

võipätakas ja Russowi sõrmkäpp.
Esialgse piiriettepaneku kohaselt liidetakse Nabala looduskaitsealaga ka
seni eraldi seisev Tuhala maastikukaitseala, kus asub Tuhala nõiakaev.
Kaitseala moodustamise ametlik
alustamine ei tähenda veel lõppu kohalike, looduskaitsjate ja kaevandusettevõtete vahel juba ligi kümme aastat kestnud vaidlustele. Kooskõlastusteks ja võimalikeks kohtuvaidlusteks võib kuluda
veel aastaid.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

9. jõulukuul avaldas Eesti Metsaselts
pressiteate, milles soovitas tungivalt
eelistada plastjõulukuusele looduslikku
puud.
Esmapilgul võib ju reklaam, milles esimest soovitatakse kui „loodussõbralikku
alternatiivi” tunduda õige: plastkuusk on
kasutatav aastaid ja nii pole vaja maha
raiuda kasvavat puud. Tegelikkus on
siiski teine. Polüvinüülkloriidi (PVC), millest kunstkuuski enamasti tehakse, toodetakse peamiselt naftast ehk taastumatust loodusvarast. Pealegi on plastkuuse
tootmine väga energiamahukas. Marek
Strandberg on arvutanud, et kui ühe
plastkuuse tootmiseks kulub umbes viis
kilo PVCd, siis on selleks vajalik energiahulk võrdne 40 kilogrammis puidus sisalduvaga. Ja kuna plastkuuski toodetakse
peamiselt Hiinas ja Taiwanis, siis lisandub sellele kuuse transpordiks vajalik
energiakogus.
Ka on väga problemaatiline plastkuuskede hävitamine. USAs arvatakse
ühe plastkuuse kasutuseaks 5–6 aastat,
plastkuuse materjal PVC on aga looduses
peaaegu hävimatu ning selle põletamisel eraldub hulgaliselt mürgiseid aineid.
Plastkuuses kasutatakse veel mitmeid
lisaaineid, mis muudavad PVC painduvamaks ja annavad sellele värvi. Tihti sisaldavad need lisaained pliid, nii et USAs
on soovitatud lapsi plastkuusest eemal
hoida ja olla ettevaatlik võltspuult pudeneva tolmu suhtes.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et kuigi looduslikuks jõulupuuks tuleb maha raiuda
elav puu, ei ole see keskkonnale kuigi
ohtlik tegevus. Pealegi pärinevad paljud
linnades müüdavad jõulupuud kasvandustest – mis annavad mõnelegi inimesele elatusvahendeid – või siis kohtadest,
kus kuuseke kauaks püsima ei jää (liinialused, kraaviperved jne) ning kahju metsale on olematu.
Mõni päev hiljem ühines metsaseltsi
üleskutsega Maavalla koda, kes soovitas
ühtaegu kingikotis eelistada kinke, mis on
valmistatud Eestis loodushoidlikul viisil.
Eesti Metsaselts / Loodusajakiri

WWW.REILBALTIC.INFO

Jõulueelseid
soovitusi tasub
tulevikuski
meeles pidada

Omavalitused painutavad
Rail Balticu kurssi
Eelmise aasta lõpus otsustasid Harjumaa Jõelähtme, Rae, Kiili, Saku, Kose
ja Kohila valla juhid kavandatava kiirraudtee Rail Balticu trassile eelistada
alternatiivi, mis kulgeks mööda olemasolevat raudteekoridori ega läbiks
ka plaanitavat Nabala looduskaitseala. Kaubavedude osas tegid kuue valla
esindajad Rail Balticu juhtkomiteele
ettepaneku kavandada raudteelõik Tallinna ringtee kõrvale Sakust Lagedini, kust see võiks siis omakorda edasi
Muuga sadamasse kulgeda.
Pärnumaa kolmeteistkümne omavalituse esindajad sõlmisid eelmises
kuus kokkuleppe, milles eelistavad läbi
Pärnu linna läbivat kulgemisteed. Seda

vaatamata tõsiasjale, et valitud trassivariant ohustab Raeküla männikut,
mis asub Natura alal ja on seotud väga
suurte piirangutega.
Kohalikel elanikel tasub igati eeskuju
võtta leedulastest, kes ei karda rahvusvahelises ambitsioonikas projektis läbi
suruda oma veendumusi. Leedu transpordiminister Rimantas Sinkevičius teatas südakuu eelviimasel nädalal, et kui
Eesti ja Läti ei nõustu liitma Rail Balticu
marsruudiga Leedu pealinna Vilniust,
võib kogu projekt läbi kukkuda, mille
peale Eestis reaegeeriti valulikult. Leedu
peaminister siiski kinnitas, et kõnelused
kiirraudteega seotud erimeelsuste lahendamiseks tuleb iga hinnaga lõpule viia.

Miljard eurot keskkonna heaks
Sel aastal algaval Euroopa Liidu eelarve
uuel perioodil on võimalik Eestil alates
tänavusest kuni 2020 aastani investeerida keskkonnaalastesse tegevustesse
ligikaudu 400 miljonit eurot.
Looduskaitsesse investeeritakse
lähima seitsme aasta jooksul 100 miljonit eurot. Keskkonnaministeerium
on seadnud seejuures fookuse eeskätt elupaikade taastamisele, liigikaitsele, kaitsealade eest hoolitsemisele,
aga ka jõgede olukorra parandamisele ning saastunud alade puhastamisse ja ohutuks tegemisse. Näiteks on

ministeeriumil plaanis puhastada IdaVirumaal senini ohtlike ainetega saastunud ja kehvas seisus olev Purtse jõgi
koos lisajõgedega. Samuti on plaani võetud ikka veel aeg-ajalt isesüttimise tõttu
tossu välja ajava Kukruse aherainemäe
korrastamine.
Lisaks Euroopa Liidu toetustele on
uuel eelarveperioodil võimalik kasutada
ka keskkonnatasudest laekuvaid ja saastekvootidega kauplemisest saadavaid
rahasid, sestap küünib seitsme järgneva
aasta investeeringute maht keskkonnavallas enam kui miljardi euroni.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SÕNUMEID MUJALT

Karuvaatlus on
hoopis tulusam
kui karujaht

Veised ja hobused lähevad
dopingukontrolli
Belfasti ülikooli (Queen’s University
Belfast) toiduohutuse instituut ja Iiri
hobukeskus on võtnud nõuks töötada
Euroopa Liidu 7. teaduse raamprogrammi toetatud projektiga DeTECH21
välja uus meetod, et sedastada, kas
veistele ja hobustele on manustatud
keelatud ravimeid.
Kui seni tuntud meetoditega otsitakse tõepoolest loomade organismist keelatud aineid, siis põhjaiirlaste kavatsus on tuvastada ja seirata
nende ainete füsioloogilisi toimeid. Sel
moel oleks võimalik kiiresti ja tõhusalt
kontrollida suurt hulka loomi. Esmajoones tahetakse toiduks ja spordis
kasutatavaid loomi uurida keelatud
kasvuergutite, hormoonide ja antibiootikumide suhtes.
Belfasti ülikooli teadlase Mark
Mooney sõnul pole senised kallid ja
aegavõtvad meetodid suutnud sammu
pidada keelatud aineid tootva, levitava

ja ohjava musta turuga. Pidevalt on
valitsenud oht, et need ohtlikud ollused jäävadki tuvastamata ja jõuavad
inimeste toidulauale. Mass-spektromeetria nüüdisarendusi kasutades
on võimalik loomade veres ja uriinis leida unikaalseid biokeemilisi jälgi,
mille jätab keelatud ravimite kasutus.
Kui mõne looma puhul need jäljed leitakse, suunatakse ta juba täpsemale
uurimisele.
Toiduohutuse instituudi direktor professor Chris Elliott rõhutab,
et ehkki mitmete preparaatide kasutus on olnud keelatud juba üle 20
aasta, pruugitakse neid ometi edasi
nii Euroopas kui ka mujal maailmas,
neid kaubastavad kriminaalsed jõugud
on aga suutnud kontrollijaid seni üle
kavaldada. Seepärast on uute tõhusate
avastusmeetodite järele lausa karjuv
vajadus.
Belfasti ülikool / Loodusajakiri

Looduskaitsjad kutsuvad Kanada Briti
Columbia valitsust üles muutma oma
karujahipoliitikat ja toetama hoopis rohkem karuvaatlusturismi.
Kanada looduskaitseorganisatsioon Tides Canada rahastas Washingtoni Stanfordi ülikooli vastutustundliku
turismi keskuse uuringut, mis tegi kindlaks, et karuvaatluseks kohale tulevad
turistid kulutavad tosin korda rohkem
raha kui karujahimehed ja toovad otseselt Briti Columbiale sisse jahimeestest üksteist korda suurema summa.
Briti Columbia karumetsadesse tullakse
kogu maailmast lootusega näha grislisid, baribale ja eriti viimase haruldast
heledakarvalist alamliiki, nn hingekaru
(Spirit Bear) nende loomulikus keskkonnas. Karujaht sihiga hankida trofeesid on
samal ajal suuresti oma populaarsust
kaotanud.
2012. aastal andsid karuvaatlused
tööd rohkem kui 500 inimesele. Üksiti
selgus uuringust, et provints kulutab
jahimajandusele rohkem, kui see sisse
toob.
Paraku väljendas riigi metsaministeerium uuringu suhtes rahulolematust,
süüdistades selle läbiviijaid katseis ehitada jahi ja karuvaatluste vahele kunstlikke barjääre, ehkki need tegevusalad
teineteist ei välista.
CBC News / Loodusajakiri

Keiserpingviinid ronivad kliimamuutuste eest
Kui mõni loomaliik sõltub oma elutsükli
olulise osa vältel merejääst, siis peab ta
midagi ette võtma, kui kliimamuutuse
tõttu hakkab jää sulama ja kaob lõpuks
sootuks. Mõned keiserpingviini kolooniad on leidnud ainsa lahenduse: sulavalt jäält tuleb lahkuda, seda isegi juhul,
kui see tähendab ronimist üles mööda
järsku jäänõlva.
Tavaliselt eelistavad keiserpingviinid
pesitseda merejääl, kust on suhteliselt
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lihtsam pääseda merele toituma. Paraku
on jää jäänud õhemaks ja 46 teadaolevast kolooniast nelja juures on nüüd
täheldatud liikumist merest eemale.
Briti Antarktika-teenistuse juhtteaduri
Peter Fretwelli sõnul polnud 2011. ja
2012. aastal mõnes piirkonnas pesitusaja alguseks moodustunud tavapärast
tugevat jääd, mis suutnuks pesitsuskolooniat kanda, ja linnud liikusid naabruskonna jääšelfile. Kaks kolooniat võtsid

selle teekonna ette mõlemal aastal, ülejäänud kaks ühel. See polnud lihtne teekond: maismaal üpris kohmakad linnud
pidid üles ronima 30meetrisest järsust
kallakust.
Ühelt poolt on muidugi väga häiriv, et
pingviinid peavad oma tavapärase pesitsusala hülgama, teiselt on aga julgustav teada, et vähemalt osa linde suudab muutustega kohaneda. See avastus
oli kõigile ootamatu, aga muidugi pole

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

COZZUOL ET AL / JOURNAL OF MAMMOLOGY

ASOCIACIÓN RUVID

Kilpkonnalt võib saada
sooltenakkuse

selge, kas samaga saavad hakkama ka
teised asurkonnad või muud liigid.
Liikumisi vaadeldi satelliitide abil
ja uurijate kinnitusel poleks „taevasilmata” olnudki võimalik neid märgata.
Ühe uuringu kaasautori Gerald Kooymani arvates võib pingviinide maailmas
olla teisigi nüansse, mida saab kindlaks
teha pigem muutuste põhjal lindude käitumises kui tavapäraste vahenditega
keskkonnas endas ette tulevaid muutusi
mõõtes.
Care2 / Loodusajakiri

Tegelikult on need lausa üle maailma kaks kõige sagedasemat zoonoosi
ning mõlemad võivad põhjustada tõsiseid komplikatsioone. Sestap ollakse
väga huvitatud meetodeist, mis väldiksid haigustekitajate ülekannet loomadelt inimesele.
Varasemad uuringud on kinnitanud,
et salmonelloosi võib inimese nakatada
lemmikloomapoest hangitud kilpkonn,
seda isegi suurema tõenäosusega, kui
leiti antud töös looduses elavate loomade juures. Looduskilpkonnadel on
selle bakteri olemasolu uuritud vähe,
kampülobakterit otsiti kõnealuses
uuringus neilt üldse esimest korda.
Teine selle uuringu uudsus oli kinnitus, et proovid veest, kuhu kilpkonnad
jäeti pärast püüki kaheks ööpäevaks,
on tulemuste hankel sama tõhusad
kui proovide saamiseks loomade tapmine või kui püütakse limaproove võtta
nende pärasoolest.
Asociación RUVID / Loodusajakiri
IAN DUFFY / WIKIMEDIA

Hispaania Valencia ülikoolide teadus-, arendus- ja innovatsioonivõrgustik Asociación RUVID teatas jaanuaris
teadustööst, mis tehtud CEU Cardinal
Herrera ülikoolis ning mille tulemused
avaldas portaal Plos One. Selles uuriti
üheteistkümne Valencia piirkonna
märgala mageveekilpkonni nende ohtlikkuse pärast anda inimestele, esmajoones lastele, edasi soolenakkusi.
Kahe liigi, euroopa sookilpkonna
(Emys orbicularis) ja punakõrv-ilukilpkonna (Trachemys scripta elegans)
kokku kahesajast isendist 11 protsendil
leiti salmonellabakter, seda esines üheteistkümnest märgalast kaheksal elavatel loomadel. Küll ei tuvastatud mitte
ühelgi loomal kampülobakterit.
Uurimistööd juhtinud professor
Clara Marini sõnul on need kaks bakterit inimesel tavalised soolenakkuste
tekitajad: läinud aastal registreeriti
Euroopa Liidus 212 064 kampülobakterioosi ja 99 020 salmonelloosi juhtu.

Amazonasest
avastati uus
taapiri liik
Rühm teadlasi andis teada möödunud
aasta jõulukuus ajakirjas Journal of Mammology ilmunud artiklis, et on avastanud
Lõuna-Ameerikas Amazonasest uue taapiriliigi – Tapirus kabomanis’e. Omas vallas
sajandi sündmuseks tituleeritud avastusega suurenes maailmas elavate taapiriliikide hulk viieni.
Õigupoolest kirjeldasid Brasiilia ja
Columbia piiril elavad põliselanikud juba
tükk aega varem teistest eristuva „väikese musta taapiri” küttimist, kuid enamik teemast huvitunud zoolooge oletasid
senini, et kohalikud ei määranud liiki lihtsalt õigesti. Tapirus kabomani'ks nimetatud
liik on väliselt brasiilia taapiriga suhteliselt
sarnane, kuid palju väiksem.
Viimaks paelusid põliselanike pajatused Mario Cozzuoli juhitud töörühma tähelepanu. Teadlased suutsid uurimiseks
hankida esimesed kääbustaapiri kolbad
kümmekond aastat tagasi. Nende võrdlemine teiste taapiriliikide omaga andis paljulubavat teavet. Kui Cozzuolil õnnestus
analüüsida elavate loomade pärilikkusainet ning kõrvutada tunnuseid ja DNA-d
teiste sugukonda kuuluvate liikidega, oligi
uue liigi avastamise kohta kinnitus käes.
Fülogeneetilise analüüsi kohaselt lahknes liik brasiilia taapiri liinist umbes 300
tuhat aastat tagasi. Ajastu kuivemad
perioodid viisid metsade killustumiseni,
mis viis omakorda sama populatsiooni
arenguteed lahku. Kergelt erinev elukeskkond tingis brasiilia taapirist väga erineva
morfoloogia. Turja kõrgus küünib 90 sentimeetrini ja kehapikkus 1,3 meetri piirile.
Näiteks kui brasiilia taapir kaalub keskmiselt 200–300 kilogrammi, siis avastatud
kääbustaapir 110 kilogrammi.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Hülgelood
Kirjuta meile hülgest
Tänavu läheme aasta looma kannul
metsast mere äärde ja ootame teilt
lugusid hülgest. Teretulnud on tõestisündinud lood, mis räägivad viigrist, aga ka hallhülgest võib kirjutada, sest neid kahte vurrukandjat,
kes lainetel üles-alla kõiguvad, on
kaugusest lihtne segi ajada. Küll me
hiljem uurijate abiga eristame, kes
on lugude taga, kas kassinäoga viiger
või koeranäoga hall.
Saatke meile nii omi jutte kohtumisest viigriga kui ka vaarvanematelt
kuuldut, nii lugusid isenditest kui ka
hülge tegevusjälgedega kokku puutumisest. Aasta lõpul ootavad parimaid
kirjutajaid auhinnad. Enamiku lugusid avaldame ka ajakirjas Loodusesõber ja Looduskalendri võrguküljel.
Lugusid või pilte saatke:
toimetus@loodusesober.ee või
ajakiri Loodusesõber,
Endla 3, Tallinn 10122.

VIIGER, AASTA LOOM 2014

Teist aastat järjest valiti Eestis aasta loom, oma hääle
viigri eest andsid Eesti Terioloogia Selts, Looduskalender,
Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts, Eestimaa
Looduse Fond, Eesti Metsaselts, Tallinna Loomaaed, Eesti
Loodusmuuseum ja ajakiri Loodusesõber.
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BERT RÄHNI

Meenutame:
aasta loom 2013
Aitäh kõigile hundilugude kirjutajatele!
Kõik lood olid väga toredad ja parimaid oli
välja valida raske. Otsustage ise: suurem
osa laekunud lugudest on üleval meie
koduleheküljel. Sealt puuduvad ainult need
jutud, kus tegu polnud hundiga, vaid autori
teadmata kas koera või kellegi-millegi muuga.
Ehkki enamik lugusid jõuab ka tänavu
ilmuvasse „Looduse raamatukogu” sarja
raamatusse „Aasta loom – hunt”, anti
parimatele juba ka väikesed auhinnad
jõulukuus 2013 toimunud loodusesõprade
aastalõpu kokkusaamisel Estonias.

„Õige metsaskäik on ikka üksinda,
sest muidu loomi ei näe, kui teise
inimesega juttu ajad,” teab Maris
Kruuse, kes pälvis hundilugude
parima kriimuga kohtumise
auhinna.

UR
3 X MATS KANG

„Igasse metsalooma peab suhtuma hästi,”
kõneleb Vaike Kukk, kes pälvis ajakirja
Loodusesõber aasta jooksul kogutud
hundilugude parima karjapõlve mälestuse
auhinna.

„Rääkisin oma klassis, et nägin
hunti,” meenutab aastataguseid
sündmusi Kirke Relve Rahumäe põhikooli II
klassist. Tema pälvis ajakirja Loodusesõber
hundilugude noore hundisõbra auhinna.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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UVE-RAIN UUSRAND

MART JÜSSI:
VIIGRILE VEEL ÜKS VÕIMALUS
Soome lahes on kohaliku viigri asurkonna
suurus langenud madalamale maailma
ohustatuimast hülgest, suguvennast Saimaa
järves. Soome lahe tõusmine otsustajate
silmapiirile kasvõi selleks üheks aastaks
andis viigrile veel ühe võimaluse.
Kui valime ühe ökosüsteemi kirjeldamiseks mõne Läänemeres elava
eluka, siis sobib hüljes üsna hästi.
Esiteks juba liigiliselt koosseisult –
täna elavad meres nii arktilist päritolu viigerhüljes kui ka parasvöötmelise levikuga hallhüljes, lõunapool ka
randal, kes moodsas maailmas jäätuvaid meresid juba pigem väldib.
Asulakohtade arheoloogilistest luuleidudest on teada ka grööni hülge
esinemine, kuid tema suri ilmselt siit
piirkonnast välja ajal, kui merevesi
oli väga mage ning muutunud elustik
ilmselt talle piisavat tuge ei pakkunud. See juhtus kaks kuni neli tuhat
aastat tagasi.
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Kokku kujuneb nende loivaliste
elukäikude ja arengute võrdlusel üsna
hea pilt sellest, kuidas loodus aastatuhandete jooksul muutub. Hülged on
umbes kakskümmend miljonit aastat
vanad ja Läänemere ajalugu on piisavalt pikk aeg selleks, et nende kohanemisvõime proovile panna. Ja ikkagi
on hiljuti kõik tänased Läänemere loivalised viibinud väljasuremise väraval, mõni asurkond vaagub seal
tänagi. Eks see räägib inimese ja Läänemere suhtest mõndagi.
Kolm inimpõlve tagasi oli meri
väga lähedal oma sünnijärgselt kujunenud looduslikule seisundile.
Kolme inimpõlvega (mis on vaid üks

protsent Läänemere ajaloost!) suudeti üks unikaalne kooslus muuta
hingevaakuvaks solgiauguks. Põhjuseks on inimtegevuse otsene ja
kaudne mõju. Osa sest sekkumisest
on kaudne – miljonite Läänemere
valgalal elavate inimeste igapäevase
toimetamise kuhjunud koosmõju,
osa aga otsene, seotud mürgitamisega, mis võimaldas kiiresti suuri
kasumeid, või selliste traalide ehitamisega, mis püüaks merest kinni
kasvõi raudteerongi, kui see kõlbaks
süüa või müüa.

HELSINGI LEPE – HELCOM
Läänemere rahvaste poliitiline lahutatus on olnud üks põhjus, miks
merekasutus kohati on ülekäte läinud. Raudselt lukku keeratud piirid ja valikuline teabevahetus on võimaldanud olukordi, kus kohalikele
otsustele ei omistatud laiemat tagajärge või isegi tagasisidet sama otsustaja tulevikku. Mere ääres on üheksa
riiki, kõik need on andnud oma
panuse vaadeldavasse lähiminevikku.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Tuleviku nimel on nelikümmend aastat tagasi Helsingis kokku lepitud, et
väljakutsed võetakse koos vastu. See
on poliitiline otsus ja mõnes mõttes ebakindlam – eks ikka ole ju võimalik ühiste ebamugavuste ilmnedes
pugeda erinevate ühiskondade poliitilise erimeelsuse või valikute või
seaduste vabanduste taha.
Loodusseadused kehtivad aga piiridest olenemata ja loodusteadlastele on olulised seosed põhjuse ja
tagajärgede vahel. Sõltumata sellest, kas nende seoste poolt hääletaks valijate enamus. Teadus ja loodus ei tunne aja ja ruumi piire,
sellepärast on teadlased kasutanud
iga võimalust kontaktide otsimiseks
ja teabe vahetamiseks oma kolleegidega võõrsil.

ÜHEKSA RIIKI ÜHE MÜTSI ALL
Kõiki keskkonda puutuvaid asju on
otstarbekas ajada avalikult. Sellisel
taustal on meeldiv tõdeda, et Läänemere asjades on leitud viimasel aastakümnel erinevate kogukondade
vahel suurem ühisosa ning tuleviku
turvalisus on saamas ühiseks huviks.
Kohustus keskkonna eest hoolt
kanda kirjutatakse seaduse tekstidesse. Need on otsustajatele siduvamad kui valimislubadus. Uuendatakse vanu rahvusvahelisi leppeid ja
sõlmitakse uusi, mis üha enam teaduse printsiipe püüavad arvestada.
Selle muutuse märkideks on näiteks mainitud Helsingi leppe juubeliga seotud lootusrikas loosung: „Elu
läheb pärast neljakümnendat paremaks!” ja Läänemere murelapse,
Soome lahe valimine käesoleval aastal Läänemere keskkonnauuringute
„mänguväljaks”. Seda valikut toetab
poliitilisel tasandil kõigi Läänemere
keskkonnaministrite ühisavaldus
ning Eesti, Soome ja Venemaa presidentide patronaaž. On eraldi kokku
lepitud teadusprogramm kolme
Soome lahe rannikuriigi uurijate
vahel ning teadmised Soome lahe
keskkonda mõjutavatest teguritest
viivad ka kaugele sisemaale, valgala sügavustesse, kust paljud mere
mured oma alguse saavad. 2014 on
rahvusvaheline Soome lahe aasta.

Soome lahe pindala on 29 500 km2, suurim laius 125 km ning suurim sügavus
121 m. Suurimad sadamad on Peterburi, Viiburi, Võssotski, Ust-Luuga, Tallinn,
Paldiski, Muuga, Kunda, Narva-Jõesuu, Hanko, Helsingi, Kotka, Loviisa ja
Hamina.

2014 on
Soome lahe aasta
21. südakuul kuulutati Helsingis avatuks rahvusvaheline
Soome lahe aasta. Selle eesmärk on tõhustada Eesti, Soome
ja Venemaa koostööd lahe keskkonnaseisundi parandamiseks.
Teema-aasta patroonid on kolme
osalejariigi presidendid.
Soome lahe aastal selgitavad
Eesti, Soome ja Venemaa teadlased välja lahe ökosüsteemi seisundi ning teevad ettepanekuid,
kuidas olukorda parandada. Teadlased keskenduvad kuuele teemavaldkonnale, alates mereliikluse
mõjust merekeskkonnale kuni bioloogilise mitmekesisuse ja kalavarude säilimiseni.
Suur probleem on toitainete küllastumisest tekkiv vetikate vohamine, mis halvendab
vee kvaliteeti. Vetikate rohkusel
merevees on ka loomulikke põhjusi, kuid valdava hoo annab sellele inimtegevusest tingitud toitainete suur sissevool. Seetõttu ei
ohusta Soome lahte mitte ainult
võimalikud reostused merel, vaid
ka maismaal toimuvad reostused,

mis jõuavad vooluveekogude
kaudu Soome lahte.
Aasta vältel toimub Eestis, Soomes ja Venemaal hulgaliselt ettevõtmisi. Riikide esindajad loovad
ühise rändnäituse, mis tutvustab
lahte looduslikust, kultuurilisest ja
keskkonna vaatevinklist. Lehekuus
avatakse näitused samaaegselt
Eesti Loodusmuuseumis, Tartu
Keskkonnahariduse Keskuses ning
keskkonnaameti Pärnu ja Narva
büroos. Loodusmuuseum viib
huvilised ka õpperetkedele kaljasel Hoppet ja uurimislaeval Salme.
Soome lahele keskendub ka tänavune traditsiooniline lehekuus toimuv looduskaitsekuu ja aasta loomaks on valitud viigerhüljes.
Soome lahe aasta tippsündmus
on kolmepoolse deklaratsiooni
sõlmimine, mis lähtuvalt teadlaste
soovitustest annab riikidele suunised tegevusteks aastani 2021.
Vaata ka Soome lahe aasta kodulehte: www.gof2014.fi/et/.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaministeerium
Loodusajakiri
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Peep Männil koos oma soome
püstkõrvast sõbra Jukuga
metsseajahil. „Metssea arvukus
on tõusnud kõrgele peamiselt
lisasöötmise tõttu ning selle
tasakaalustamiseks on neid vaja
pidevalt küttida,” märgib Peep. Juku
lemmikud ongi metssead, kelle
otsimise ja ajamisega ta jahimehi
hästi abistab.
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USUTLUS
Loodusesõprade aastalõpuüritusel Estonias kuulutati
2013. aasta loodusesõbraks Peep Männil. Uurime, kas Peep,
kes on jahimees ja ulukiuurija, ise peab end loodusesõbraks
ja millal on tal aega kirjutada punklaule huntidest.

Peep Männil
hundihümnist ja loodusesõprusest
HELEN ARUSOO, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Peep, palju õnne! Tunnustus tuli
omade sekka, istume ju aasta
looma toimkonna laua taga
koos. Kas oled terve elu olnud
loodusesõber?
Mäletan läbi udu sellist hetke väikese
poisina, et tuli keegi vanemate tuttav
onu Juku Vilbaste, keeras kivi üles ja
näitas mulle selle all putukaid – seal
nad olid. Putukad hakkasid mind
kohe huvitama, seda ma võin öelda.
Uurisin neid ja nende käitumist,
korraldasin näiteks sipelgate sõdu,
panin neid purki, et näha, mis saab.
Kuklasi, murelasi, rautsikuid. Minu
lemmikud olid kuklased. Kui nemad
hakkasid sõda kaotama, siis sekkusin ja üritasin aidata neil võita –
panin kuklasi purki juurde. Mustad sipelgad klammerdusid suurte
kuklaste jalgade külge ja nõnda käis
sõdalane ringi, üleni koormatud
väiksemate sõdalastega. Pärast nokkisin neil jalad puhtaks ja lasin lahti.
Poiste värk. Ilmselt kiretu uudishimu pinnal on paljud alustanud
tutvust teiste liikidega.
Minu vanemad oli paleontoloogid
ja üsna palju sain nendega kaasas
käia, eriti emaga, kes tegeles kivististega, trilobiitidega, mida siis suviti
Saaremaal uurimas käidi. Olin kaasas, mulle meeldis. Hiljem olin suviti
palju geoloogide välibaasis Pärnu jõe
kaldal Särghaual, kus kõvasti kala
püüdsin. Vee-elustik on mind sellest
ajast saati paelunud.
Pubekaeas kadus mul huvi
mõneks ajaks ära. Kui käisin Tallinna
10. keskkoolis, tekkis mul üheksandas klassis probleeme direktoriga,
kes oli hingelt kommu. Ta vihkas
mind, sest olin punkar.
Hari oli peas?
Ei, tollal see nii ei käinud. Tollal
tähendas punkar olla põhiliselt seda,
et koolis käidi vanade naljakate riietega. Mingite viiekümnendatest, neljakümnendatest või kolmekümnendatest pärit asjadega, vanaisa pükste
ja kingadega näiteks.

KUS
EESTI HUNTIDE ARVU
KE VADEL 100 HUNTI
SÜGISEL 200 HUNTI
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Peep ütleb, et tänapäeva jahimees
peab olema loodusesõber. Ja
seda mitte ainult sõnades, vaid ka
tegudes. Kes ei suuda loodust näha
komplekssena või kelle mõistust
juhib hirm, näiteks kiskjate puhul, või
sportlik hasart – trofeejaht –, peaks
tegelema mingi teise hobiga.

Kui vanade riidega sina kooli julgesid minna?
Mina käisin sõjaeelsete asjadega. Ja
mul oli selline vana papist kohver,
metallnurkadega, kus olid suunatuled peal. Need töötasid. Kui kuhugi
poole pöörasin, siis näitasin tuld ja
minu arust oli see väga lahe. Ühesõnaga, seal koolis mind enam ei tahetud, läksin Tallinna 3. keskkooli bioloogiaklassi ning huvi looduse vastu
tuli tagasi. Seal koolis käisin mitmes
loodusringis ja sain ka pärast Tartu
ülikooli bioloogia erialale sisse.
Aga see polnud veel
loodusesõprus?
Ma olin ka ses mõttes punkar, et kui
kõik olid linnuhuvilised, siis mulle
ei istunud, et kõik lindude järel käisid. Sama oli olnud enne putukatega,
kõik vaimustusid liblikatest, aga
mina tegelesin hoopis mardikatega.
Vastu hakkas, et kõigil olid just liblikad ja linnud. Siiamaani ma paraku
ei tunne eriti hästi linde. Ülikoolis
tegelesin peamiselt kaladega.
Pärast ülikooli sain tööd aga hoopis jäägrina. See polnudki ehmatus,
tundsin end kindlalt, kuna olin pisut
jahil käinud juba ülikoolis, tegelikult juba keskkoolis. Minu esimesed

saakloomad olid neli kassi, kelle
nahad tahtsime ühe klassivennaga
maha müüa. Tollal maksti vist kassinahkade eest päris hästi. Nõukogude
ajal oli ju Tallinn kasse täis. Aga
need neli, kelle kinni püüdsime ja
nahad ise parkisime, müüki ei jõudnud, jäid ilmselt kusagile pööningule
vedelema. Hiljem olin püüdnud lõksudega kährikuid ja nugiseid. Nii polnud jahipidamine tööle minnes mitte
päris võõras, kuna olin olnud väikest
viisi salakütt ka varem.
Töötasin Väätsal jahimajandis üle
kümne aasta, algul jäägrina, hiljem
selle juhina. Olid 1990. aastad ja meil
käis palju jahituriste välismaalt. Jaht
toimus peamiselt autoga ringi sõites
ning ühtäkki hakkas kogu see kupatus mulle vastu. Olin aastaid metsloomi tundma ja hindama õppinud
ning seda tüüpi jahipidamine ei sisaldanud endas kuigi palju austust looduse vastu. Olen jahimees siiani, aga
see on hoopis midagi muud.
Sinust sai tõeline loodusesõber
siis, kui olid jääger. Kui palju oli
tollal Eestis hunte ette nähtud?
Tollal lasti meil ka palju hunte,
arvati, et Eestis on kuussada hunti.
Nõukogudeajast oli pärit suhtumine,
et hunte tuleb lasta niipalju, kui võimalik. Selline ühte loomaliigi vihkav suhtumine hakkas mulle ka tõsiselt vastu.
Keskkonnaministeeriumi dokumentides oli kirjas, et Eestis ei tohiks
olla rohkem kui 40 hunti. Nelikümmend hunti terve Eesti peale!
Probleem lähtus tõsiasjast, meil
polnud kuutsada hunti, nagu arvati.
Tollal loeti hunte ju nii, et ühes jahipiirkonnas oli 6 hunti, teises 5 ja kolmandas 4, siis liideti need 6+4+5
kokku. Tegelikult oli see kõik üks ja
seesama hundikari, mille liikumisala ulatus lihtsalt üle mitme jahipiirkonna. Sel moel liites saadigi Eestis
huntide arvuks 600.
Kuhu sa Väätsalt läksid?
Kuna olin Väätsal orvuks jäänud
karupoegadega tegelenud, nendega
Venemaal karuasjatundjate juures
käinud ja seal koostööd teinud, kutsuti mind ministeeriumi töögruppi,
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ringi, ja tõstetigi mu töökoht metsakaitse-metsauuenduskeskuse juurde,
nagu algselt oli planeeritud. Moodustasime sinna uue osakonna, et koondada kokku erinevais paigus töötavad ulukiuurijad, mida asusin siis
juhtima. Algul võtsime osakonda
põdrauurija Jüri Tõnissoni metsakaitseosakonnast, siis Marko Kübarsepa,
kes seni oli vabakutselisena tegutsenud. Nii olime aastal 2005 osakonnas kolmekesi. Kaks aastat hiljem
võtsime tööle veel kaks inimest –
Rauno Veeroja ja Inga Jõgisalu, kellega olime varem projektipõhiselt
koostööd teinud.
Mis on selle kümnekonna aastaga
muutunud, mil ulukiseire osakond on tegutsenud?
Võrrelda võib näiteks aastaga 2000,
mil tegeleti ainult põdraga ja polnud sisulist ulukiseiret. Praegu me
seirame kõiki jahiulukeid ja isegi
mõnda looma, kes jahiuluk pole, näiteks oravat. Oleme käivitanud ka
mitmeid põhjalikke ulukiuuringuid,
saanud targemaks ja jaganud seda
teistega. Põhiline muutus ongi see,
et meie teadmised on kümne aastaga
väga palju muutunud, ma ütleksin
kardinaalselt. Selle tulemusel on oht
puudulike teadmiste pärast valesid
otsuseid teha kordades vähenenud.

Kui Peep oli 11aastane, kasvatas ta üles kaks händkaku poega. Särghaual
Pärnu jõest püütud viidikatel oli oluline osa nende hea toitumuse saavutamisel.
Peebu sümpaatia kuulub lindudest praegu rongale, keda ta peab kõige
olulisemaks looduse sanitariks Eestis üldse.
kes valmistas ette suurkiskjate kaitsekorralduskava. Sooviti luua suurkiskjate koordinaatori ametikoht.
Toonane minister ütles, et nii tähtis ametikoht tuleb luua ministeeriumi juurde. Tehtigi üks töökoht
metsaosakonda. Mina sain kuidagi
sellele kohale, ilmselt arutati, kes
sinna sobiks paremini, ja keegi pakkus mind. Olin nõus. Nii töötasin
kolm aastat ministeeriumis. 2005.
aastal otsustati, mis ametnik ma ikka
olen, sest sõitsin enamasti välitöödel

Tollal tähendas
punkar olla
põhiliselt seda, et
koolis käidi vanade
naljakate riietega.

Enam ei arva keegi, et Eestis on
600 hunti.
Jah, enne teadsime hundist üksnes
seda, et jahimehed jahipiirkondadest ütlesid loomade arvu ning keskkonnaministeeriumis liideti numbrid kokku. Aga selliseid arve ei saa
lihtsalt kokku liita. Selle teadmiseni
jõuti tasapisi ja läbi valu. Harjutud
oldi ju teisiti. Vanamoodi loendus
toimis meil aastast 1954.
Mis meetodil praegu loendatakse?
Aastal 2002 oligi mu esimene kiire
töö seiremetoodika välja töötada.
Said sa kusagilt innustust ka?
Jah, sain küll, soomlastelt. Käisime
paar korda neilt õppimas. Ja nende
Metsähallituse (metsaamet, soome k)
inimestega kohandasime Soome süsteemi meile ja hakkasime tasapisi
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jahimehi koolitama. Põhimõtteliselt
toimib see siiamaani: meetod põhineb vaatlustel. Jahimehed panevad
juhuvaatlused punktidena kirja. Jäljevaatlused, isendite vaatlused, nõnda
koguneb üle Eesti seireandmestik,
mis alguses on üks igavene suur hunnik üksikuid punkte. Iga punkti juures on teave: kuupäev, mis liiki loomi
või jälgi nähti ja kui mitu neid oli.
Toorandmestik, mille paneme seejärel Eesti kaardile ja joonistame välja
tegelikud loomade paiknemised ja
grupid. Üldarvukust hindame sigivate emaste järgi. Kui saame teada,
et meil on 20 poegadega emahunti
Eestist, siis korrutame selle kümnega, ja saame üldarvukuse. Kümme
protsenti on keskmiselt sigivaid
hunte ühes populatsioonis.
Isegi kummaline on nüüd mõelda,
et me arvasime kümme aastat tagasi
hoopis teist moodi.
Kui palju siis toona tegelikult
hunte Eestis oli?
Aastal 2002 kaardistasime esimest
korda hundi pesakonnad ja sigivaid
emaseid saadi alla kümne! Küttimisesurve oli olnud väga tugev. Inerts
hunti küttida toimis jahimeeste hulgas veel pikalt. Hundil oleks käpp
väga kehvasti käinud, kui seiremetoodika poleks rakendunud ja me
poleks aru saanud, et eesmärk viia
populatsioon 40 hundini oligi juba
juhtunud. Kevadine arvukus oligi
juba selle lähedal. Vana meetodi

Tollal loeti hunte
ju nii, et ühes
jahipiirkonnas oli
6 hunti, teises 5 ja
kolmandas 4, siis
liideti need 6+4+5
kokku. Tegelikult
oli see kõik üks ja
seesama hundikari,
mille liikumisala
ulatus lihtsalt üle
mitme jahipiirkonna.
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Uudiseid naabritelt
Hunt aasta loom – lätlastel!
Lätlased on oma aasta loomaks 2014 valinud hundi!
Polina Šķiņķe Läti loodusmuuseumist ütleb, et hunti
julgustas neid valima eestlaste eeskuju – kuna seni
on loodusmuuseum enamasti valinud aasta loomaks
liigi, kes on kõrgesti ohustatud, siis arvati, et edaspidi
ei pea see jääma reegliks ja aasta loomaks sobib
hästi ka hunt või muu vähem haruldane elukas.

järgi jahimeeste arvutusi kokku liites
oli kevadine arvukus aga suur, 170.
Kas hunti suhtuti 1990. aastatel
endiselt kui kahjulikku
röövlooma?
Jah, suhtumine hakkas muutuma
alles 2000. aastate alguses, kui tuli
teave, et hundid on mõnel pool kaitsealused loomad ja me peame sellega arvestama, kui Euroopa Liidu
liikmeks astume.
Ilma Euroopa Liiduta poleks hundiasjad korda saanud?
Arvan, et oleks ikka. Aga see oleks
aeglasemalt läinud ja hundi elujärg oleks vahepeal arvatavasti väga
niruks läinud.
Hunt on vist su lemmik, oled talle
laulu pühendatud?
Hunt on kindlasti minu jaoks üks
sümpaatsematest loomadest. Aga
lauluga oli nii, et kui hakkasime
Ajutise Valitusega oma plaati välja
andma, oli meil laule liiga vähe. Mõtlesin, et võiks hundist ühe loo kirjutada. Hunt on ju selline loom, kellest on kõige lihtsam kirjutada. Ta on
nii vastuoluline. Ma ei kujuta ette,
et ilvesest saaks sellise laulu: ilvesel
pole sellist kuvandit, sellist konflikti,
sellist müstikat, sellist ajalugu.
Hunt on olnud inimesele praktiliselt ainuke konkurent läbi aastatuhandete. Ilvesest näiteks pole inimesele mingit konkurenti, praegu
pole muidugi hundist ka enam
konkurenti.

Hunt oli enne tulirelva tulekut
ainus, kes meilt oma visaduse ja tarkusega suutis kariloomi ära võtta,
karu suutis ka, aga viimast oli lihtsam eemal hoida. Hunti aga ei olnud
lihtne eemal hoida, sest ta on õppimisvõimeline. Kui inimene leidis
mingi nõksu, leidis hunt uue nõksu
vastu – nõnda püüti üksteist üle
trumbata. Inimene ja hunt olid võrdväärsed. Ühest küljest on hunt seganud inimest läbi aastatuhandete, teisest küljest võlgneme talle suure
tänu. Kui palju abi on meil koertest!
Koer on aga hundist aretatud. Kui
poleks hunti, poleks meil ju ka
koera! Me peaksime läbi ajama tuimade kassidega, kes eriti meid ei
abista. Koerast on aga väga paljudel
elualadel abi.
Eks hunt ja koer on kindlasti ka
tänu inimesele saanud terasemaks.
„Laul huntidest”, tuntud ka kui
hundihümn, reedab, et autor
pole juhuslik sõnasepp, vaid kriimudega tuttav: „… lõputu rada
see lume sees lookleb, selle lõpetab magamisase.” Kas oled hundi
magamisaset näinud?
Olen muidugi, olen näinud seda
looklevat rada, mille lõpetab magamislohk. Karja magamispaika olen
ka näinud: nad teevad lamamislohu
kuhugi kõrgemale kohale, mis asub
pigem hõredamas kohas, sest hunt
tahab ümbrust näha. Talvel talle
meeldib, kui ka päike peale paistab,
siis on soojem magada.
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UNISTADES
ROHELISEST
MEELEPÖÖRDEST

VIIO AITSAM, AJAKIRJANIK

Unistan rohelisest meelepöördest
Eestis. Kui minu teha oleks, siis
kuulutaksin riigis tähtsaimaks looduseusu, keelaksin inimeste hierarhiatesse jaotamise ja ütleksin, et
kohustuslik on lugeda, mida Oskar
Loorits või Uku Masing kirjutavad me ürgdemokraatiast ja meelest või Valdur Mikita metsamälust.
Kuna sedasi ühe sammuga elu tegelikult korraldada ei saa, ma vähemalt tasandaksin sinna poole viivat
rada ehk parandaks me klassikalist
loodusharidust.
Meil on ju see iseenesest heal järjel, on koolitused, teabepäevad, matkarajad, internet jne. Aga kui tahad
teada, kes ämblik sul aias kiviktaimla
kivide vahelt välja vupsas, pole seda
kuskiltki uurida. Ajad Euroopa putukate raamatus näpuga järge, kes
neist Eestis võiks elada, aga selget

ettekujutust me rikkalikust ämblike
maailmast ikka ei saa.
Hea taimemääraja on olemas,
samuti raamatud puude, lindude,
seente kohta. Turbasamblad, kalad,
kiilid ... Aga närilistest ettekujutust
ei ole. Või limustest, kelle seast kõik
80 maismaateoliiki on inimeste juttudes taandatud üheks kiriteoks, kes
kole kahjur. Kõik 36 parmuliiki on
üks „paha parm”, kõik 39 sihktiivalist „rohutirts”. Kes tõsisemat huvi
tunneb, ajab mööda antikvariaate
taga 1950. ja 1960. aastatel ilmunud
asjatundlikke ja põhjalikke trükiseid,
mida kahjuks on ka üksnes teatud
seltside kohta.
Minu arust on see häbiasi, et nii
rikka loodusega riigis on teave loodusest nii lünklik. Sedasi võõrutame
potentsiaalseid loodusemeelseid
kõige loomulikumast keskkonnast,

mis Eestis nii täiuslikuna alles. Tegelikult peaksime omas elurattas kihutavaid inimesi sinna hoopis meelitama.
Ei ole ju nii, et tähtsaim on see, mis
tähtsustatud Euroopa Liidu direktiivides kirjas, see pigem seostub rahasidemetega. Väärtuslikud on ikka olemuslikud seosed, mida meie rahva
puhul loodus tajuda aitab. Just me
pärinemine Kesk-Euroopaga võrreldes teisest puust on tegelikult tingimus, miks ses suures liidus peaksime
ajama ka oma asja.
Meil on olemas teadlased, kellelt
võiks lünkade täitmist tellida. Kas
või loodusevaatleja sarjana, mis kord
Eestis ilmunud on. Teeksin seda
tähelepanu äratava suure rõhutusega ja maksumaksja raha eest ning
võtaksin rahaeraldust kui hädavajalikku. Ühtegi väidet á la „keda see
huvitab”, „otsigu internetist” või
muud sellist ei tunnistaks. Ka seda
kuulsat ütlemist ei arvestaks, nagu
peaks loodusharidus käima vaid laste
kaudu, sest „täiskasvanuid enam niikuinii ei muuda”.
Ajalik elu on seal, et näiteks Nabala
kaitseala pooldajat süüdistatakse
Reformierakonna käsilaseks olemises.
Otsustusprotsessid ja kogu elukorraldus on absurdselt politiseerunud.
Valitsus on pikalt ajanud poliitikat,
millest paistab välja, nagu oleks ainus
siht võimalikult palju raha maksudena
inimeste käest kätte saada ... Mis elu
see on!
Loodus ei tõmble nagu inimesed
ja on tõesti vist ainus keskkond meil,
mis meeli parandaks ja tagalat kindlustaks. Või katsuge kusagil metsas või
luhas parteipileti või kõrge hierarhiaastmega lehvitada, kohe on selge, mis
tegelikult tähtis on.
Meil oleks vaja end kapitalismi
galopeerimise meelekitsikusest välja
harutada. Ühiskonnaelu absurdsuse
aste näib olevat selleks liiga suur, et
siitsamast edasi minna. Sellises olukorras on loodus kõrvalsammuks väga
hea toetuspind. Usun, et ta keeraks
palju tagurpidi meeli õigeks.
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Teist niivõrd mitmekesise loodusega paika, kui seda on Harjumaal
Nissi valla läänenukas asuv Valgejärve looduskaitseala, annab
otsida: matkaraja ääres vahelduvad eriilmelised metsad, raba,
kinnikasvavate järvesilmade, allikate ja liivaküngastega.

Täiuslikul
matkarajal
Valgejärvel jõuab ühe hooga soode,
metsade ja mägedeni
ULVAR KÄÄRT, AUTORI FOTOD
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algejärve ligi 6,5 kilomeetri pikkuse
loodusõpperaja poole keerab sõidutee Tallinna–Haapsalu maanteelt Ellamaa juures. Õige teeots, millele maha
pöörata, on maantee ääres just sinise
sildi vastas, mis ütleb „ELLAMAA 1”.
Seejärel tuleb hoida kurssi mööda
peateena tunduvat külavaheteed
kuni hetkeni, mil paremat kätt hakkab paistma parkla ühes varjualuse,
kemmergu ja lõkkekohaga ning Järveotsa järv. Enne rajale asumist
tasub mööda päris pikka paadisilda
kohe järve peale minna, et lasta avaral vaatel silmi paitada.

MÄNNIKUST SOHU,
SOOST LAANEMETSA
Valgejärve matkarada saab alguse
siitsamast tuldud tee äärest. Esiotsa
kulgeb rajake mändide all. Siis teatab
sildike raja ääres, et oleme jõudnud

kindla jalgealusega männikust madalasse ja kohati lirtsuvasse rohusoometsa, kus saab vesiseid ojakohti
ületada laudrada mööda. Rohusoomets asendub jälle õige pea varjulise
laanemetsaga. Liikumine lumise ja
sametiselt vaikse metsa vahel hakkab
kulgema hoopis teises meeleolus, kui
raja ääres võtavad võimust sarapuud.
Läbisegi noorte ja põliste sarapuude
lume all looka vajunud oksad on raja
kohale kaardunud, mistõttu tundub,
nagu kõnniks omamoodi valgusküllase lumekatedraali võlvide all.
Olgu siinkohal ka märgitud, et
pähklipuud on siin kohalikus elus
tähtis sümbol: kolm kuldset pähklit
ehivad Nissi valla vappi ja tegelikult
on ka valla nimi Nissi pärit saksakeelsest sõnast nüsse, mille maakeelne vaste on pähklid.
Seda, et matkarajalt võiks kuidagi

teisele teele sattuda, ei maksa karta.
Kohtades, kus rada ristub mõne
teisega, näitavad õiget suunda
teeviidad.

LAANEMETSAST SOOSTUNUD
JÄRVE KALDALE
Enne, kui matkarada Valgejärve
peale jõuab, asendub pinnasetee
laudrajaga. Õigupoolest Valgejärv
polegi enam korraliku järve moodi,
vaid tegu on justkui rabaga, kus leidub veel suuremaid ja väiksemaid
madalaid avatud veega laike. Geoloog Siim Veski on infostendile üles
tähendanud selgitused, et nii Valgejärv kui ka Järveotsa järv tekkisid
Loode-Eesti merest kerkival rannikul
enam kui 10 000 aastat tagasi.
Umbes viieteistkümne hektari
suurune soostunud servadega Valgejärve järv on Eesti mõistes väga
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eriline, kuna selle põhjas lasub
kohati ligi kolme meetri paksune
„valge muda” ehk järvelubja kiht.
Järvelubi hakkas siin intensiivsemalt moodustuma vahetult pärast
viimase jääaja jääliustiku taandumist. Selle erilise pehme materjali
tekkes mängisid olulist rolli lubjarikas aluspõhi, järve voolavad allikad
ning ka lubikodadega teod ja karbid. Teadlased on kindlaks teinud,
et järvelubi sisaldab mõne protsendi
jagu orgaanikat, paarkümmend protsenti mineraalaineid ja valdavas osas
kaltsiumkarbonaati.

RABASAARELT MÄNNIMETSA
JA RUKKIMÄGEDESSE
Jääga kaanetatud vete vahelt jõuab
laudrada lõpuks palkonnini, mis on
ideaalne koht jalgade sirutamiseks ja
pisikeseks kehakinnituseks. Osaliselt
on onni seinad ja laetalad järvelubjaga valgeks võõbatud. Vanasti sel
moel järvelubi kasutust leidiski: sellega lubjati korstnaid ja lagesid. Ühtlasi hoiti lupjamisega ka laudaseinad
puhtad.
Väikese lubjaproovi saab erilist
jälge loodusele jätmata haugata otse
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raja äärest madala vee põhjast.
Onni juurest läheb laudrada üle
rabasaare. Saarel kasvavate mändide alt välja jõudes hakkab paistma
ka järve vastaskaldal männilatvade vahel kõrguv puidust vaatetorn. Selle otsast laotub Valgejärve
järv kogu oma ahhetama panevas
valges talvises ilus silme ees lahti.
Ülalt saab piirkonnast suurepärase
ülevaate.
Torni juurest suundub rada edasi
mööda männimetsa, kuni hakkab
kulgema pärast lagedat maastikku
kontrastina mõjuvate järskude nõlvadega liivaküngaste turjal. Kohalik
rahvas on need ristinud Rukkimägedeks. Legend ütleb, et inimesed on
siin kunagi rukist kasvatanud ning
ühtlasi ka sõdade ajal vaenlase või
hoopiski mõisniku eest viljakümnisest ülejäänud vilja peitnud.
Küngastelt alla laskudes jääb raja
äärde üks podiseva põhjaga allikas.
See on maagiline paik. Talvekülmale
vaatamata pole allikasilm jäätunud
ning selle tüünel pinnal peegelduvad
lumised puud.
Jalgade puhkamiseks, istumiseks,
vaatamiseks ja kuulatamiseks on

allika servale väike, terrassi moodi
laudadest asi meisterdatud.
Allikast edasi hakkab jalgealune
jälle lirtsuma. Kui talvel kannatab
siin vabalt saabastega käia, siis kevadel ja sügisel tuleks kummikud jalga
ajada. Kuid pehmema rajalõigu järel
tuleb peagi jälle üks kõrgem ja lagedam koht. Atraktsioonina on lagendikule üles seatud üks hundiaed, mille
abil elusa söödaga – kas siis selle keskele väiksemasse aedikusse pandud
sigade, kitsede, lammaste või koertega – susisid lõksu meelitati.
Hundiaia kõrval kõrgub metsalagendikul aga suur indiaanlaste tipitelk. Sinna mahub tuleaseme ümber
einestama või ööseks magama suur
seltskond. Lõkkepuude olemasoluga
telgis arvestada ei saa. Hea, kui eelnevatest matkalistest on mingit tulematerjali alles jäänud.
Selle metsalagendiku tagant jõuab
peagi juba tuldud teele tagasi.
Kuue ja poole kilomeetri rahulikult ja mõnuga läbi kõmpimiseks
võib kuluda neli-viis tundi, sestap on
Järveotsa järve äärde tagasi jõudes
põhjust sealsel laagriplatsil korralik
sööming ette võtta.
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ÜKS PÜHAPAIK

Tammealuse hiis
AHTO KAASIK, AUTORI FOTO

Tänavu kevadel möödub 25 aastat Virumaal asuva Tammealuse
hiie uuestisünnist. Taasiseseisvumise ajal laialdaselt tuntuks
saanud pühapaigal on olnud oluline mõju hiite tähtsuse
teadvustamisele ning maausuliikumise arengule.
ammealuse hiis
asub Lääne-Virumaa Viru-Nigula
valla Samma külas
Pada jõe ürgoru kõrgel liivasel
vasakkaldal. Tallinna–Narva maanteelt Viru-Nigula
teeristist juhatab hiide pruunikas teeviit kirjaga
„Samma hiis 1,5”. Tee viib üle lageda
põllu ja läbi sumeda metsa. Metsavahelisel teekäänakul, kohas, kus lage
juba paistab, tuleb hoida vasakule.
Varsti hakkabki paistma hiieväravasse laotud kiviaed.
Siin on tavaks koputada nii tulles
kui ka minnes hiieväravas rippuvale
lokulauale. Värava taga on
lõkke- ja kiigekoht, kust
hargnevad edasi rajad allikate ja hiiekivini.
Ligi nelja hektari suurusest hiiest kasvab kahel
hektaril vana männikuuse segamets, mille
alusrindes on sarapuid ja
noori tammi. Poolel hektaril endisel heinamaal
sirgub veerandsajandi
eest istutatud tammik
ning poolel hektaril veidi
vanem männinoorendik. Hektari jagu hiiest
jääb ürgoru nõlvale ja
jõekaldale.
Hiie põhjapiiril on lai
gaasitrassi siht, lõunapiiril muinaspõldude ääres
vana kiviaia põhi, läänes

hiieväravani toov metsatee ning idas
Pada jõgi.
Hiie idaserval voolavad ürgoru nõlvast Pada jõkke kaks allikat:
Silma- ehk Parandusvee allikas ning
Roostallikas. Kohalikud on käinud
Silmaallikal järjepidevalt tervist nõutamas kaasajani välja. Silmaallikas
voolab kokku kolmest lättest ning
kulgeb ida suunas nagu suur osa
meie silmaallikaid. Roostallikas köidab aga tähelepanu oma tugeva veevoolu ning maakeveega, mis annab
kummastavalt roostepruuni värvi
allikaoja voolusängile. Allikas võis
veel hiljuti näha veevõtmiseks mõeldud vana rakke jäänuseid. Allika
kohal kõrguva kalda serval asub aga
vanast koobassaunast jäänud lohk.

HIIESAUNA ASUPAIK
Hiiesaunadest leidub küll pärimusi,
kuid Tammealuse on ainus pühapaik, kust seni vana sauna jäänused
leitud on. Hiiesaunu leidub ka meie
hõimurahvaste pühapaikade juures.
Veel kahekümnenda sajandi alguses koguneti Tammealuse vana hiietamme juurde pühi pidama ja tantsima. Tulijaid oli üle terve Mahu
(Viru-Nigula) kihelkonna. Vanas hiietammes teati elavat jumal ning puud
kaitsnud varem loomade eest aed.
Tamm olnud nii jäme, et kolm meest
suutnud selle ümber vaevu kätest hoides ringi moodustada. Seega võis hiietamme läbimõõt olla ligi kaks meetrit.
Vana hiiepuu murdus pärast Vabadussõda, kuid selle kännust sirgunud järglane on omakorda jõudnud väärikasse ikka. Hiiepuudele
seotud annipaelad ühendavad aga
endiselt sidujat hiiega, esivanemate ja teiste põliste rahvastega,
kelle juures see tava elab.
Veerandsada aastat tagasi kutsusid Viru-Nigula Muinsuskaitse
Selts ja Muinsuskaitseklubi Tõlet
vana hiiepaika taastama. Sealtpeale on hiiesõbrad kogunenud igal aastal Tammealusele nii
korrastustalgutele kui ka hiiepühadele. Hiies praegu toimetav Maausuliste Viru koda kutsub
hiiesõpru Tammealusele ka tänavu
suvistepühal 7.–8. pärnakuul.
Huvilised saavad Tammealuse
tegemistel silma peal hoida
hiiepaiga näoraamatu lehel:
https://www.facebook.com/
Tammealuse?ref=hl
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MATS KANGUR

Meistermatkijad
Kord kevadel,
kui juhendasin
linnulauluhommikut,
küsis üks proua, kas
teiste liikide hääli
matkivad linnud
suudavad ära petta
ka linde, keda järele
aimavad.
Jäin vastuse võlgu.
Möödunud talvel
kuuldu ja nähtu põhjal
võiksin aga vastata, et
paistab küll sedamoodi,
et suudavad petta.
INGRID AUS
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On külm küünlakuu. Päike on äsja
tõusnud ja linnud elevil. Rasvatihaste
ja sinitihaste lauluaeg on juba alanud
ning rähn trummeldab. Läbi metsa
kõndides kuulen järsku kanakulli
häält. Kuigi kanakull on mulle juba
vana hea tuttav, paneb tema hääl
mind ikka seisatama. Niisiis ootan,
kõrv kikkis, kas ta peaks veel endast
märku andma. Ma ei pea pettuma,
vaid mõne hetke pärast kuulen sama
häält uuesti. Kanakulli hääl tundub
mulle aga kuidagi teistsugune kui
tavaliselt, pisut nõrgem, tasasem.
Veidi aja pärast saan ka aru, miks
see nõnda on. Minu lähedal männivõras askeldab pasknäär, kes kanakulli häält osavalt järele aimab. Keksides ühelt oksalt teisele, köhatab ta
heledalt just nagu kanakull. Jah, seda
nalja olen pasknääri suust varemgi
kuulnud. Möödunud talvel, kui lähedalasuva lindude toitmiskoha juures seisin, suutis pasknäär mind esimest korda kanakulli häälega ära
petta. Nii on siis seekord lood, mõtlen endamisi, ei mingit kanakulli.

Noor kanakull

KANAKULLIDE JA
PASKNÄÄRIDE SEGAKOOR
Olen juba jõudnud vaikselt astuma
hakata, kui kuulen teisel pool teed
kedagi pasknäärile vastamas. On see
nüüd tõeline kanakull või taas üks
petis ehk teine pasknäär? Seekord on
hääl valjem ja läbilõikavam. See peab
olema kanakull ise. Siiski tahan igaks
juhuks üle kontrollida, kas minu kõrvakuulmine mind taas kord ei peta.
Nüüd usaldan üksnes oma silmi. Liigun vaikselt teise häälitseja suunas.
Ei lähe kaua, kui ehtne kanakull, hallikuueline ja kurja pilguga, metsa
vahelt välja ilmub ja kõrge puu otsa
lendab, kust talle avaneb oma valdustele hea vaade. Tinahall röövel,
see on isalind.
Nüüd algab muljetavaldav pasknääri ning kanakulli kahekõne.
Pasknäär köhatab ja mõne sekundi
pärast köhatab kanakull kilavalt
ja heledahäälselt vastu „käh-kähkäh-käh”. Niisuguse morni näoga
linnu suust ootaks hoopis teistsugust häält, madalamat ja ehk ka pisut
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KUI KIIRESTI ÕPIB
KULDNOKK?
Nagu inimeste seas, nii on ka kuldnokkade hulgas andekaid ja vähemandekaid lauljaid. Kuldnoka krigisevad laululood pole küll iseenesest
teab kui kaunid, ent tema oskus
teiste lindude häälitsusi ning muid
helisid järele aimata on võrratu.
Eelmisel kevadel elasime mõnda

TOOMAS ILI

hirmuäratavamat. Aga ei, tema kilkab heleda häälega, ise kahtlustavalt
ringi vaadates.
Nii kestab pasknääri ja kanakulli
kahekõne mõnda aega ning mina seisan lummunult nende vahel, vaadates kord pasknääri, kord kanakulli
poole, lootes ise samal ajal, et ma
linde kuidagi ei sega. Pasknäär asjatab endiselt männiokstel ning lollitab
kanakulli justkui muuseas, ise okste
vahelt midagi otsides. Kas kanakull
on liimile läinud ja arvabki, et tegemist on liigikaaslasega, kelle eest
territooriumi kaitsta? Kes teab, mis
tema mõtteis täpselt toimub, igatahes on näha, et uudishimu temas
tekkis ja lähemale ta pasknäärile
lendas.
Pärast pikka kahekõnet kostab
veel kolmaski hääl. Asi läheb järjest
põnevamaks. Kolmas hääl kuulub teisele kanakullile, emalinnule. Ja nagu
kolmest häälitsejast veel vähe oleks,
hakkab neljaski lind häälitsema. See
on teine pasknäär, kes samuti kanakulli osatab. Nüüd laulab siis tõeline
kanakullide ja pasknääride segakoor
ning linnud hõikavad läbisegi.
Matkijana, nagu pasknäär on, võib
ta nii mõnigi kord su ära petta. Kord
matkib ta hiireviud, kord sädistab
nagu kuldnokk, kord kräunub nagu
kass. Olen kuulnud, kuidas pasknäär
üsnagi õnnestunult ka suur-laukhane
häälitsust ja laululuige trompetihäält
järele aimab. Jah, ega vanarahvas
asjatult pasknääri rääkijaks linnuks
kutsunud.
Pärast seda põnevat hommikust
kontserti õnnestus mul ka järgnevatel nädalatel nii mõnigi kord kuulda,
kuidas pasknäärid omavahel kanakulli keeles kõnelevad, ja kord
koguni veel pasknääride ja kanakullide segakoori.

Pasknäär

aega Haeska linnuparadiisis, kus
peale muude huvitavate lindude sai
tutvust tehtud ka ühe meistermatkija
kuldnokaga.
Haeskas oma sihtkohta jõudnult
tervitas meid esimesena karmiinleevikese selge „vitju-titju”.
Kuna aeg polnud veel sealmaal,
et karmiinleevikesed võiksid tagasi
olla, olin imestunud. Enne kui jõudsin laulja oma silmaga üle vaadata,
kostsid talu kõrvalt sama õunapuu
otsast juba peoleo flöödihelid. Astusin vaikselt õunapuule lähemale
ning adusin, et laulja pole keegi muu
kui kuldnokk. Karmiinleevikese ja
peoleo laul tulid tal meisterlikult
välja ning talle meeldis neid vaheldumisi ette kanda. Küllap vist oli see
kuldnokk millalgi elanud peoleo ja
karmiinleevikese naabruses, kelle
lauluviisid sai nõnda selgeks õpitud.
Möödus mõni päev ning kuldnokk
oli hakanud matkima ka tikutaja
mängulaulu „tik-ut, tik-ut, tik-ut”.
See polnud ka ime, sest tikutajatest
Haeskas puudust ei tule.

Ühel päeval taluõuel vaikselt
kuldnokkade tegevust jälgides mõtlesin endamisi, et ei tea, kui kiiresti
need kuldnokad ka uued häälitsused
selgeks õpivad. Ütlesin seepärast
oma mehele, et ta vilistaks kuldnokale midagi, et näha, kas kuldnokk
seda järele aimab ning kui kaua tal
õppimiseks aega kulub. Ja nii mu
mees siis kuldnokale vilistaski. Möödus umbes 20–30 sekundit, kui
kuldnokk ikka sama õunapuu otsas
istudes kuuldud vilet järele tegi.
Sel päeval õpitud vile jäi kuldnoka
põhirepertuaari nagu peoleo ja karmiinleevikese laulgi ning seda võisime järgnevate päevade jooksul
korduvalt kuulda. Püüdsin ka ise
kuldnokale midagi õpetada, kuid
minu häälitsused ei paistnud linnule
meeldivat.
Nädala pärast jutustas üks linnuhuviline, kuidas kuldnokk matkis
tema kodu juures mootorratta starteri käivitamise häält, mida lind oli
samuti äsja kuulnud. Kuldnokk on
andekas ja kiire õppija.
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PILDI SÜND

Võlumets
TARMO MIKUSSAAR, AUTORI FOTO

Looduses hulkuja soovib jagada
kogetud ilu oma sõprade ja tuttavatega.
Allikal käies võib igal aastaajal
avastada uue vaate, mida pildistada.

Foto sai žürii
tunnustuse
konkursil Looduse
Aasta Foto 2011.

õned aastad tagasi sattusin ühel vaiksel ja
külmal talveõhtul allikajärve äärde. Suvel
olin seal küll ja küll kolanud, aga talvel
mitte. Millele tol korral peale juhtusin, lummas mind sedavõrd, et käisin igal järgneval vaiksel õhtul ikka korra allikalt läbi. Nii
kevadeni välja. Vaikse ilma ja õhtuse õhutemperatuuri langusega tekib allikavee
kohale paks udu, mille loojuva päikese kiired roosaks värvivad. Muinasjutuliselt härmas kaldamets lisab ümbritsevale veel omakorda ebamaise mõõtme. Seda kõike ei
pruugi pelgalt mõnekümne meetri kauguselt mööda minnes tähelegi panna. Tuleb
ikka päris vee äärde minna ja vastu päikest
seista. Pikapeale leidsin erinevaid kohti,
kus sündisid kõige vägevamad vaated ja valgusemängud. Südakuul, kui päike käib veel madalamalt, on omad kohad, ja radokuul, mil päev pikeneb, tulevad esile uued vaated. Peaaegu iga
etendus on erinev, natukene võib siiski ilmaolusid
arvesse võttes ette ennustada, mis toimuma hakkab. Nii sättisingi ennast ühel korral allikast allapäiFOOKUSKAUGUS 300MM
kest. Objektiiviks valisin 300mm teleobjektiivi, sest
SÄRIAEG 1/1600 SEK
tahtsin tabada kaks kärbest ühe hoobiga – allikal
ujusid talvituvad sinikaelpardid ja jääkosklad ning
AVA F/5,6
vastaskalda metsas tõotas tulla ilus valgusmäng.
TUNDLIKKUS ISO 200
Linnud pildi peale ei kippunud ja seepärast keskendusingi vastaskaldale. Mida madalamale päike langes, seda magusamaks valgus läks. Olukord muutus iga sekundiga. Otsisin kiirustades läbi pildiotsija
häid kompositsioone ja valgusemänge. Viimaks keskendusin kaldus sangleppadele, mille vahelt läbi udu päike oma kiiri suskas.
Sellise meeleolu pildistamiseks osutus teleobjektiiv kõige õigemaks valikuks. Valgust oli piisavalt ja seepärast statiivi kasutama
ei pidanudki. Puhas rõõm pildistamisest. Kodus pilte üle vaadates sain aimu, et mõni pilt oli päris hästi välja kukkunud.
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SVETOSLAV SPASOV
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Möödunud aasta urbekuus lõhkes ühtmoodi
nii avalikkust kui ka meie ning Euroopa
loomauurijaid raputanud tõeline uudispomm:
Läänemaal tabasid jahimehed Eestis ühe
seni nägemata, otsekui hundi, rebase ja
koera ristsugutist meenutava eluka – hariliku
šaakali (Canis aureus). Loom sildistati
võõrliigiks. Nüüd on teada, et tõenäoliselt
on šaakal esindatud ka Jelgava kandis,
meie lähimate lõunanaabrite juures.

ŠAAKALI
MÜSTEERIUM:

kuidas sa küll Eestisse jõudsid,
lõunamaaloom?
ULVAR KÄÄRT

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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oore, alla aasta vanuse emase šaakali
tabamine oli omamoodi sensatsioon.
Kuidas ometi sai selline lõunamaaloom siinsetes talvistes oludes elada
ja kuidas üldse võis sellise liigi esindaja või esindajad siia sattuda? Aasta
pärast šaakalite avastamist võime
tõdeda, et täit selgust pole nende
intrigeerivate küsimuste osas tänini.
Väidetavalt hakkasid esimesed
teated Läänemaal Matsalu rahvuspargis ulguvatest rebastest levima
juba 2010. aastal. Kuna aga sellised jutud rääkisid justkui võimatust,
ei pööranud keegi neile erilist tähelepanu. Seda kuni esimese „ulguva
rebase” küttimiseni.
Pärast esimese looma kättesaamist pandi Hanila vallas šaakalite
koduks olevasse kadakatihnikusse
üles rajakaamerad. Nende abil saadi
õige pea kinnitust veel vähemalt
kahe šaakali olemasolu kohta.
Esialgu olid meie loomauurijad
seda meelt, et tegu oli suure tõenäosusega kellegi käest loodusesse pääsenud šaakalist või šaakalitest alguse
saanud pesakonnaga. Šaakalit võib ju
meil lemmikloomapoes põhimõtteliselt müüa. Täpselt nii nagu seda kasside või koertega pidevalt ette tuleb,
võis ka mõni šaakaliomanik looma
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pidamisest lihtsalt tüdineda ja eluka
vabadusse lasta.
Zooloog Andrei Miljutin, kes esimesena eelmise aasta urbekuus Eesti
Terioloogia Seltsi siseloendisse saadetud fotolt šaakali ära tundis, tunnistas, et tegelikult ei olnud ta siis
sugugi üllatunud. „Tänapäeval võib
iga looma endale osta ja pärast tahtlikult või tahtmata vabaks lasta. Näiteks Tartu Lõunakeskusest saab
muretseda nii pesukaru kui ka ninakaru, aga võib võtta ka hoopis skungi
või preeriahaukuri,” osutab ta.

ILMUMINE ENAM KUI
KUMMALINE
Euroopa šaakalite uurimisrühma ehk
nn GOJAGE koduleheküljelgi pälvis
Eestis avastatud šaakalite päritoluga
seotud müsteerium kohe asjatundjate tähelepanu. Näiteks Bulgaariast
pärit kogenud loomauurija Nikolai
Spassov märgib eelmise aasta mahlakuus võrguküljel avaldatud kirjutises, et fakt Eestist avastatud väikese
grupi šaakalite kohta on enam kui
kummaline. „See liik ei sobi suurtesse metsadesse, külmade talvede ja
sügava lumega tingimustesse, mis on
talle peamised levikutakistused nii
Euroopas kui ka Aasias. Just seetõttu

tundub šaakali jõudmine nii kaugele
põhja laiuskraadidele ebanormaalsena,” kirjutab ta.
Šaakali võimaliku loodusliku
leviku puhul tuleks tema hinnangul arvestada kahe asjaga: koerlaste
lausa ekstreemse kohanemisvõimega
ja ka inimfaktoriga, ühes sellega kaasas käivate täiendavate toitumisvõimaluste ja teedeehitusega, mis soodustab loomade invasiooni muidu
läbimatutesse piirkondadesse.
Spassov pidas toonase teabe põhjal
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LEO LÄTTI JOONISTUS

Enam-vähem samasugune
fenomen kui šaakali
väljailmumine Eestis, on
huntide mõnekümne aasta
tagune Skandinaaviasse
jõudmine tunnistatud ametlikult
looduslikuks. Seetõttu ei saa
šaakali looduslikku levikut
meie maile kuidagi välistada.
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IDA-VIRUMAAL UUS LOOM
Versioon, et šaakal inimese abil
meie loodusesse jõudis, lõi aga kõikuma, kui eelmise aasta põimukuus
lasti Ida-Virumaal Kiviõli linna lähistel lagedal põllumaastikul maha taas
üks kummalise välimusega koerlane.
Asjatundjad tegid kindlaks, et tegu
oli täiskasvanud isase šaakaliga. Uus
leid kinnitas, et šaakalid pole ainult
Matsalu rahvuspargis kanda kinnitanud, vaid on ilmselt üle Eesti levinud. Oli see Matsalust pärit loom
või jõudis lastud isasloom Virumaale
kuidagi teisiti, seda ei osanud ega
oska seni keegi öelda.
Möödunud aasta jõulukuus toimus Eesti šaakali-saagas ootamatu
pööre. Nimelt äratas siis Pärnumaal
Pulgoja külas kohalike tähelepanu
üks lumiste põldude vahel hulkunud
veider loom. Kuna tundmatu elukas
tekitas kõhklusi ja kartusi, otsustati
asjast jahimeestele teada anda ning
loom maha lasta.
Enne õnnestus see loom ka pildile
püüda. Kui Eleliis Rattami traktoriaknast tehtud fotod meie loomauurijate kätte jõudsid, tundsid nad kohe
ära šaakali. Loom oli ladinakeelsele
nimele Canis aureus ehk kuldne koer
kohase välimusega, ilusa koheva hallikas-pruunika kasukaga.
See vahejuhtum keeras šaakali
Eestisse jõudmist puudutavates aruteludes uue lehekülje. Arvestades,
et viimane šaakal tabati vähem kui
mõnekümne kilomeetri kaugusel
meie lõunapiirist, pöördusid teadlaste silmad küsivalt Läti poole. Tolle
hetkeni ei olnud ametlikult teada, et
Lätist või ka Leedust ja Poolast oleks
šaakalit leitud, kuid nüüd leidsid
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meie loomauurijad, et lätlastel oleks
põhjust veidi tähelepanelikumalt
uurida, milliseid „kährikuid” neil
maanteedel alla aetakse või milliseid
imelikke „rebaseid” või „metsikuid
koeri” jahimehed lasevad. Ehk selle
vahejuhtumiga muutus üha tõenäolisemaks versioon, et šaakal jõudis
meie maile lõuna poolt ise tulles.
Et see nii võibki olla, kinnitab
justkui oodatult üks hiljuti Lätis Jelgava linna lähistel lastud loom. Ka
sellest loomast on tehtud pilte ning
meie loomauurijad kinnitavad kui
ühest suust, et nendel on šaakal. Lätlased siiski seda leidu ametlikult veel
kinnitama ei tõtta ning tahavad kindluse mõttes geeniuuringu tulemused
ära oodata. „Jelgava linna lähedal
kütitud šaakal vajab veel kindlamaid
tõendeid tema kuulumise kohta selle
liigi hulka,” märgib keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna juhataja
Peep Männil.
Männili kinnitusel on ka meil
tabatud šaakalite täpsema päritolu välja selgitamiseks kõigi kolme
looma DNAproovid saadetud uurimiseks Tartu ülikooli teadlastele. Lisaks
on kahe esimese tabatud looma geeniproovid saadetud ka Poola teadlastele. Idee poolest peaks Eesti
loodusest leitud šaakalite päritolu
kohta midagi selguma, kui teadlastel
õnnestub meie loomade geene võrrelda lähimatest teadaolevatest šaakaliasurkondadest pärit loomade
geenidega. Männil viitab aga seejuures, et kuna šaakalite DNAuuringud
ei ole riigi tellitud ja teadlased teevad seda oma huvist lähtuvalt, pole
ka võimalik ennustada, millal täpsemalt võiks nende tulemusi oodata.

„HILISSUVINE
HUNDIKUTSIKAS”

ELELIIS RATTAM

šaakalite looduslikku sissetungi Eestisse siiski pigem kahtlaseks, kuid ei
julgenud seda võimalust välistada.
Seda põhjusel, et Kagu-Euroopas on
liigi arvukus kasvamas. „Ega ma eriti
ka usu, et šaakaliasurkond saaks sellel
põhjamaisel maal hakkama. Juhul kui
tegu on loodusliku koloniseerimisega,
katse neil laiuskraadidel ilma inimese
kõrvalise abita ellu jääda ebaõnnestub,” viitab Spassov, et ei näe šaakalitel Eestimaa looduses elulootust.
Ometi nad elavad siin.

Tundub küllaltki
uskumatu, et kusagilt
lõunast sisse tooduna
suutsid šaakalid Eesti
vabas looduses üle
elada 2009/2010 ja
2011/2012 rasked
talved. See aga
tähendaks, et kusagil
meie lähialadel –
näiteks Venemaal
või Lätis – on juba
varem olemas siinse
kliimaga kohastunud
lokaalasurkond,
millest me
midagi ei tea.

Mis loom see uustulnuk šaakal üldse
on? Nagu juba eespool märgitud, on
šaakal välimuselt midagi rebase ja
hundi vahepealset. Looma jalad ja
kere alumine osa on rebase moodi
punakad, selg ja saba aga hundile
või kährikule omaselt musta-valgekirju karvastikuga. Põsed ja rinnaesine on valged. Meie loomadest
meenutab šaakal välimuselt hilissuvist hundikutsikat.
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Mullu jõulukuus Pärnumaal Pulgoja küla põldudel hiiri otsinud šaakalit õnnestus
Eleliis Rattamil traktoriaknast pildistada. Küla vahel hulkunud loom otsustati hiljem maha lasta.
Šaakali jäljed on 5–6 sentimeetri
pikkused ning jäljerida ei ole rebasele või hundile iseloomulikult sirge,
vaid pigem koeralikult vonklev. Siinkohal väärib eraldi märkimist, et šaakali üheks iseloomulikuks tunnuseks
on teise ja kolmanda varba padjandid, mis on tagaosas ühendatud. Kui
kährikud on sarnase varbapadjandite
ühendusega, siis hundil, rebasel ja
koeral see puudub.
Hariliku šaakali looduslik levila
on tohutu, ulatudes Kesk-ja PõhjaAafrikast läbi Lähis-Ida, Kaukaasia
ja Edela- Aasia ning üle Hindustani
poolsaare Indo-Hiina poolsaareni.
Euroopas on liik levinud eeskätt lõunapoolsetel aladel, näiteks Balkani
poolsaarel, kust on viimastel aastakümnetel jõudsalt levinud nii põhja
kui ka lääne poole.
Ametlike andmete järgi on Eestile lähimad šaakali püsiasurkonnad
veidi enam kui 1000 kilomeetri kaugusel Lõuna-Ukrainas ja Ungaris.
Samal ajal on teada, et šaakalid on
esindatud ka Lõuna-Venemaal, kuid
selle kohta, kas liik on seal ka põhja
poole levinud, teavet pole.

HEA KOHANEMISVÕIMEGA
KÕIGESÖÖJAD
Peep Männil kirjeldab, et šaakal võib
toituda väga erinevast loomsest ja
taimsest kraamist. „Tema toidusedel

kattub suures osas rebase ja tõenäoliselt veel suuremas ulatuses kähriku
omaga. Suure osa toidust moodustavad raiped ja inimese toidujäätmed,
mis toob teda eriti just talvel, toiduvaesel ajal inimasulate juurde,” osutab Männil.
Sellele, et loomadele on ka taimne
suupoolis meelepärane, viitab fakt,
et lõunapoolsetel asualadel on nad
tuntud nii viinamarja- kui ka meloniistanduste rüüstajana.
Näiteks Euroopa ühes šaakalikantsis Bulgaarias, kus liigi arvukus on
alates aastatuhande vahetusest plahvatuslikult ligi 30 000 loomani kasvanud, näitas šaakalite toitumisuuring, et kütitud loomade maosisus
oli kõige sagedamini pisinärilisi ja
linde. Samuti leiti luubi alla võetud
loomade magudest rohkemal määral taimset kraami – näiteks puuvilju,
tammetõrusid ja teravilja. Vähem
leidsid uurijad loomade magudest
kala, putukaid ja koorikloomi.
Samas tuli välja, et mõned Bulgaaria šaakalid polnud ära öelnud ka
kõrtest, kassidest ega teistest koduloomadest, kellest nende jõud üle
käis.
Andrei Miljutin sõnab, et Eestis peaks šaakalile nii söögipoolist kui ka meelepäraseid elupaiku
jaguma ning seniste andmete järgi
paistab, et meie talvedki ei murra

neid. „Võsa ja roostikke leidub Eestis neile küllalt. Ka toidust ei tohiks
soojal perioodil puudust olla. Kriitiline aeg on neile talv, kui linnud lendavad ära, närilised peituvad lume
alla ning kalad ja konnad on kättesaamatud,” tähendab Miljutin. „Šaakali kohanemisvõime on kahtlemata
hea – ta ei ole kitsas spetsialist ehk
kasutab väga erinevaid toiduallikaid
ja varjepaiku.”

TERRITORIAALSED
KARJALOOMAD
Šaakalile on omane karjaline eluviis,
olemuselt sarnane hundiga. Vanemad kasvatavad kutsikaid koos ning
sügisel käiakse koos ka jahiretkedel.
Tegu on territoriaalsete loomadega,
kuid nende kodupiirkond on hundi
omast kordades väiksem.
Šaakalile on iseloomulik ulgumine, mis on võsavillemite suhtlemisviisist kõrgemas helistikus ja
käredama tämbriga. Männil toob
välja, et kui hundid uluvad vastavalt vajadusele, siis šaakalid teevad
seda küllaltki regulaarselt. „Õhtuvõi hommikuhämaruse saabudes,
kui kari läheb jahile, antakse sellest tõenäoliselt naaberkarja liikmetele märku ulgumisega,” viitab ta.
Kuna šaakalid on altid suhtlema,
põhineb ka seire nende ulguma
peibutamisel.
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Šaakali jäljed on 5–6 sentimeetri
pikkused ning jäljerida ei
ole rebasele või hundile
iseloomulikult sirge, vaid pigem
koeralikult vonklev.

MÕJU LOODUSELE
Šaakali võimalikku ökoloogilist mõju
osatakse Eesti puhul üksnes oletada, kuna seni pole seda teemat siin
uurida jõutud. Arvatakse, et meil
kujutab liik ohtu eeskätt maaspesitsevatele lindudele. „Ainult toitumisobjekte vaadeldes oleks tema kisklus
järjekordne surve maaspesitsevatele lindudele, jänestele ja ka näiteks
metskitsetalledele. Kindlasti ei ole
aga asi nii lihtne,” märgib Männil.
Kiskjate gildis paikneb šaakal
suurkiskjate ja väikekiskjate, kelle
hulgas on ka rebane ja kährik, vahel.
Kõigil kiskjatel on instinkt murda
endast nõrgemaid gildi liikmeid, et
vähendada võimalikku toidukonkurentsi. Nii on Männili sõnul mitmes Ameerika uuringus leitud, et
hundi arvukuse suurenedes väheneb hariliku šaakali Ameerikas levinud suguvendade koiottide hulk ning
koiottide arvukuse suurenedes teeb
vähikäiku rebaste arvukus. „Niisiis
võib eeldada, et šaakali asustustiheduse suurenedes väheneb rebase
ja kähriku asustustihedus,” osutab
Männil. „Kui see nii ongi, võib šaakalist olla maaspesitsevatele lindudele
ja jänestele isegi kasu.”
Hunt ja ka ilves šaakaleid kui
endast väiksemaid toidukonkurente
ei kannata. Seetõttu arvatakse, et
šaakalid saavad meil elada üksnes
seal, kus hunti ja ilvest pole.

PEEP MÄNNIL

VÕÕRAS VÕI MITTE
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Kuna šaakal on kohastunud elama
erinevates elupaikades Eestist
märksa soojema kliimaga piirkondades, on liigi võime siinsetes oludes ellu jääda ja ka sigida loomauurijaid üllatanud. „Tundub küllaltki
uskumatu, et kusagilt lõunast sisse
tooduna suutsid need isendid vabas
looduses üle elada 2009/2010 ja
2011/2012 rasked talved, mil isegi
meie põlisliikide isendeid hukkus
massiliselt. Selline kohastumus tekib
reeglina põlvkondade jooksul. See
aga tähendaks, et kusagil meie lähialadel – näiteks Venemaal või Lätis –
on juba varem olemas siinse kliimaga kohastunud lokaalasurkond,
millest me midagi ei tea,” tähendab
Männil.

Männil toob välja, et kuna huntide mõnekümne aasta tagune Skandinaaviasse jõudmine, mis on enamvähem samasugune fenomen kui
šaakali väljailmumine Eestis, on
ametlikult tunnistatud looduslikuks,
ei saa ka šaakali looduslikku levikut
meie maile kuidagi välistada.
Euroopa šaakaliuurijad on seni
oletanud, et šaakali looduslik levik
võis toimuda Venemaalt Leningradi
või siis Pihkva oblastist. Samas kinnitab hiljuti Lätis Jelgava linna lähedal
tabatud šaakal, et liik võis hoopiski
sealt meile tulla.
Andrei Miljutin ütleb, et šaakali iseseisvalt Eestisse rändamise
tõenäosus on tema arvates nullilähedane, kuid siiski mitte nulliga
võrdne. „Ühelt poolt ei ole šaakal
lennuvõimeline. See tähendab, et ta
võis tulla ainult maad mööda. Sellise suhteliselt väikese looma jaoks
on enam kui 1000 kilomeetri pikkune rännak ränk ettevõtmine. Kui
ta teel vanadusse ei sure, siis tuleks
tal mööda pääseda tuhandetest ebasõbralikest jahimeestest, koertest ja
huntidest, ületada jõgesid ning autoteede rägastik. Ja seda pidid tegema
vähemalt kaks looma koos või siis
üksiküritajad mitmel korral. Ja mille
nimel? Üheks põhjuseks võiks olla
toidunappus, kuid lõunapoolsematel
aladel on šaakalile toitu selgelt rohkem kui Eestis, eriti talvel. Teiseks
põhjuseks võib olla üleasustus, kuid
šaakali puhul seda kindlasti ei ole,”
arutleb Miljutin.
Samas ta möönab, et kauged ränded on šaakalite puhul võrdlemisi
tavalised. Seda kinnitab nii liigi viimase aja ekspansioon Kesk-Euroopasse, aga ka vanemad andmed.
Nii tabati Miljutini kinnitusel šaakal
1924. aastal Tambovi lähedal Venemaal 900 kilomeetri kaugusel tolleaegsest levikualast.
„Territoriaalsetel liikidel on noored loomad sunnitud otsima elamiseks uut kohta. Tavaliselt leiavad nad
selle ikkagi vanemate naabruses,”
viitab ta, et territoriaalsete loomaliikide levikuala normaalne laienemine
käib aeglaselt, väikeste sammudega.
Seejuures sõltub laienemise tempo
liigi füüsilisest levikuvõimalusest ehk
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Mullu radokuu lõpus Läänemaal Hanila vallas tabatud noor
emane šaakal.
näiteks looma suurusest ning sigimiskiirusest. Šaakalit peetakse küllaltki mobiilseks loomaks, kes on ka
võrdlemisi hea sigivusega.

Šaakali üheks iseloomulikuks tunnuseks on see, et teise ja
kolmanda varba padjandid on tagaosas ühendatud.

„Keskkonnaministeeriumi hinnangul
on tegemist võõrliigiga olemasoleva
levikuinfo ning muu taustinfo alusel.
Meile teadaolevalt on šaakal levinud
viimastel aastatel Põhja-Itaaliasse ja
Austriasse. Üksikisendeid on leitud
Slovakkiast ja Ukrainast Slovakkia
piiri äärest. Suheldud on ka muude
lähiriikide ekspertidega, et kindlaks
teha sealne olukord. Mujalt ei ole
õnnestunud liigi leidumisest teateid
saada. Näiteks Poolas pole seni ühtki
leidu, hoolimata sellest, et sealsed
eksperdid on nüüd tähelepanelikult
asja uurinud. Kuna teadaolev leviala
on üsna kaugel ja inimesed on teda
erinevatel põhjustel varasemaltki
uutesse kohtadesse asustanud, peeti
võõrliigi versiooni kõige tõenäolisemaks,” selgitab ministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
Merike Linnamäe.
„Tema mõju röövloomana peeti
Eesti loodusele, eriti ranniku linnustikule, suureks, seetõttu looduskaitse
ka reageeris kiiresti ja andis

võimaluse jahti pidada.”
Linnamäe märgib ühtlasi, et Eesti
looduses on palju võõrliike, kuid
neist enamiku vastu võitlemiseks
pole häid vahendeid olemas. Šaakali
VÕÕRLIIGI STAATUSE SAAB
puhul on aga tema sõnul olemas troÜLE VAADATA
feest huvitatud jahimehed, kelle abil
Keskkonnaministeerium tunnistas
on võimalik liiki ohjata. „Eesmärk on
möödunud aasta põimukuu lõpus
isendid Eesti loodusest eemaldada,
šaakali meil ebasoovitavaks võõrliikasutades selleks seadusega ettenähgiks. Selle otsuse alusel lubas kesktud võimalusi,” kinnitab Linnamäe.
konnaamet šaakaleid küttimisega
Kui geeniuuringud peaksid edas„loodusest eemaldama” hakata.
pidi toetama arvamust, et meil taba„Šaakali kui võõrliigi mõju Eesti
tud šaakalid võisid siia looduslikul
looduslikule mitmekesisusele võib
moel sattuda, on Linnamäe sõnul
praeguste teadmiste juures üksnes
võimalik šaakali võõrliigiks kuulutaoletada. Tuginedes tema heale kohamise otsus üle vaadata. „Samas tuleb
nemisvõimele ja teadaolevale toitusilmas pidada, et ka juhul, kui geemiskäitumisele, võib aga eeldada,
niuuringud näitavad, et liik on pärit
et tema arvukuse tõusuga tõuseb ka
meile lähimast populatsioonist, ei
surve maas pesitsevatele lindudele
vähenda see tõenäosust, et liigi tõi
ja pisiimetajatele, mõjutades muusisse ikkagi inimene. Inimesel on
hulgas kaitsealuseid liike ning ohusodavam osta ja tuua kutsikas näiteks
tades kaitstavate alade kaitse-eesSlovakkiast, mitte Horvaatiast, Lähismärke. Arvestades juba olemasolevat
Idast või veel kaugemalt,” osutab ta.
väikekiskjate suurt negatiivset survet
„Šaakali staatuse ümberhindamaas pesitsevatele lindudele
mist tuleks kaaluda alles siis, kui
ja kaitsealustele liikidele,
meile tuleb info ka naaberriikiIT
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Palju enne veel, kui kõlab rästa trillerdus ja vulisevad
veed, jätab oma haudvaikseid märke talvisesse
pimedusse päriskevade vaarisa – varavarakevad.

Varavarakevad
VIVIAN AINSALU, AUTORI FOTOD
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öörsirge jäljerea on tippinud lumele
reinuvader, mõnes kohas ainult talle
teadaolevatel põhjustel haake ja
põike sisse visates. Nüüd võib neid
punasabasid õige tihti lageda peal
jalutamas näha, enamasti ikka kas
hommikuse või õhtuse madala päikesega, mis nende kasukad veel eriti
säravaks muudab. Esmajärjekorras
kihutab neid tagant tühi kõht, lootus napsata kehakinnituseks mõni
hiir, kes krabistab urus lume all,

millele päike on kevadise kooriku
peale tõmmanud. Kuid lisaks sellele tiksub neil peas ka üks kutse,
mis paneb vahvate vurrudega rebaseisandad mustis sukis rebasepreilide sabas sörkima. Reinudel on
jooksuaeg.
Meile talvituma lennanud vesipapid muutuvad kannatamatuks. Küllap kangastub neile juba vaimusilmas
armas kodune jõekäär kusagil kaugel
Lapimaal. Varsti kaovad nad üksteise
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järel sama märkamatult, kui nad siia
saabusidki, ja jõe jäämütsidelt ei ole
enam mõtet otsida naljakalt jalgu
jõnksutavat tuttavat kuju.
Võsaalune lumi on muutunud
toredalt täpiliseks. Lepp on seemned
lumele visanud, kust sulav vesi need
kaasa kannab. Oma osa on seal kindlasti ka tillukestel punase peanupuga
urvalindudel, kes akrobaatide kombel lepakäbidest toitu otsivad. Nüüd
on toidulaud kaetud lumel. Ka urvalinnud ootavad ilmade pehmenemist,
et siis koos taanduva talvega põhja
poole pesitsuspaikadesse lennata.
Rabamännikus asuvale põndakule on oma jäljed jätnud teder. Küllap käis ta juba oma areeni üle vaatamas. Lumele veetud tiivakraapsud
näitavad, et mängude aeg ei ole
enam kaugel.
Veel mõni nädal ja varahommikune raba ning mets kajab tetrede
podisemisest. Aga see, kes tedretähne kardab, peab hoolega vaatama, et tühja kõhuga sussilaskmist
kuulma ei juhtuks, sest vanarahvas
teadis rääkida, et kes kevadel linnupetet võtmata esimest korda tetrede
kudrutamist kuulis, sellele pidid tedretähnid näole tulema.
Üht kõige erilisematest märkidest
tasub oodata siis, kui väsinud päike
hakkab allapoole kukkuma ja raagus
puude ladvad muutuvad punasesse
värvipotti kastetud pintslite sarnaseks. Ühe säärase puu otsas istub siis
silmatorkamatu must lind, kelle esimene triller kuulutab, et peagi on
saabumas kevad, mil kõdu järele lõhnava maa seest hakkab vääramatult kasvama nurmenukke, piibelehti ja jänesekapsaid. See lind on
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musträstas. Ent päris lauluajani on
veel aega.
Kui verev päike on silmapiiri
taha vajunud, hiilib mööda pikenevaid varje jälle lagedale halastamatu
talv, et pimeduse varjus kevade arglik puudutus olematuks teha. Raevukalt raksutab ta hääletus metsas puid
ning tarretab jääks ja härmatiseks
kevade päevase hinguse, saatjaiks
ükskõikse kuu sinakas valgus ja paksude kuuskede vahelt aeg-ajalt kostuv sünge händkakuhuik. Veel on talvel voli oma hambaid näidata.
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KUIDAS MINUST SAI LOODUSEUURIJA

Uks putukamaailma
avanes esimesel
kursusel
Entomoloog Mati Martini jutu pani kirja Juhani Püttsepp.
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sealsamas jões ujumas. Jõeharul leidus ka küllalt pehmet maad, turbasammalt, jõhvikaid ja rästikuid.
Vanaema ei lubanud mind sinna, kus
nad elasid. Seal kohtusin esimest
korda ka hundiga.
Liivaküngastel kasvasid männid ja
kased, käisime onuga kevadeti mahla
laskmas. Liival kasvanud kaskede
mahl on eriti magus.
Laguja ojal seisis sild, sealtkaudu
käidi ülesvoolu Oldi veskini.
Jõeharu talu ümbrus oli niidetud ja seal tegid heina ka Elva inimesed. Talvel veeti hein ära. Minu
lapsepõlves, 1950. aastatel peeti
ERAKOGU

inu isakodu, Jõeharu talu Elva
lähedal asus
seal, kus Laguja
oja ühineb Elva
jõega. Kassikäpad kasvasid talu ümbruses, kullerkuppe
oli tohutult
palju. Ilus koht,
aga põllupidamiseks väike ja vilets
talu – vist tänu sellele pääseski pere
küüditamisest.
Kaevu ei olnudki, vett võeti jõest.
Kevadel suurveeajal oli kogu jõeluht üle ujutatud ja havid lõid lupsu.
Mäletan, et onu Karl tuli koju ja
vanaema küsis, mis me lõunaks söögiks teeme. Onu vastu, no teeme
kala. Läks ahinguga luhale ja tuli
varsti kahe haugiga tagasi. Ei püüdnud ta rohkem kui oli vaja.
Kui üleujutus taandus, jäid luhale
veega täidetud lohud, kust kala
enam välja ei pääsenud, sealt sai ka
pärast püüda. Vanaema kas praadis
kala või hautas vähese veega, pärast
pani koore peale.
Mäletan, et kord sauna ajal, olin
siis 4–5aastane, käisime isa ja onuga

veel ka linnas loomi. Arbi järve ümbrus keset Elvat oli karjamaa.
Vanaisa Oskar töötas brigadirina Laguja ühismajandis. Tema
elas põhimõttel – kui täna ei saa,
siis homme saab. Olen vanaisalt
selle joone pärinud, ka mina ei ole
aktiivne tegija.

JÕGI NAGU MUINASJUTT
Mu isa Osvald luges kokku, et oli
Teises maailmasõjas 1417 päeva – ta
mobiliseeriti enne sõda Eesti sõjaväkke, teenis sapöörina. Sõja algul
viidi Venemaale. Velikije Luki all jäi
ellu, sest kaevas kaevikut ajaviiteks
sügavamaks, kui ette oli nähtud. Saksa kuulipildujavalang
tippis hiljem täpselt ta pea
kohalt kaevikuseina läbi.
Pärast sõda töötas isa Elvas
maaparandajana. Polnud
muud tööd, mis oleks olnud
piisavalt tasuv. Pani kraavidesse torusid. Isa oli loodushuviline, vaatas ka tööd
tehes, kuidas loodus elab ja
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Nastikuga Kaug-Ida
ekspeditsioonil 1977. aastal.

LAURI KULPSOO

lapsena ei saanud mööda vaadata,
enam justkui ei kohta.

VÕRRIPOISID TANKODROOMIL

Uue rongiga teel koju Elvasse südakuul 2014.

areneb ning mida loomad teevad.
Kui koolipoisina täitsin linnuvaatluse kaustu, pani ka isa oma vaatlused sinna kirja. Tema käest õppisingi
sulelisi ja linnulaule tundma.
Kord leidsid nad onuga Jõeharul
niites rukkiräägu pesa, munad sees.
Panid siis rohututte veel pesa ümber,
et vast rääk tuleb pesale tagasi. Nagu
onu Karlgi, oli isa kõva jahi- ja kalamees. Hiljem mõlemad loobusid
jahist. Minul jahimehevaimu ei ole
olnud.

Elva jõgi oli varem forellirohke.
Mäletan, kuidas kalad, ka turbid
veest välja hüppasid ja mängisid. Käisin neid seal oma tarkusega
püüdmas, aga kätte ei saanud. Isa
tegeles enne sõda aga lausa forellipüügiga, kui oli taskuraha vaja. Püüdis põhjaõngedega jõest ja Laguja
ojast ning viis linna müüki.
Elva jõgi ja Laguja oja on küll
aastatega palju muutunud, justkui madalamaks jäänud. Neid pakse
särje- ja lepamaimuparvi, millest

Kui mina 1951. aastal sündisin, hakkas isa Elvas korterit üürima ja siis
ehitas Pikale tänavale maja. Teisel
pool tänavat heljus rukkipõld, maja
taga oli aga tankikuur. Pärast sõda
paiknes Elvas tankiväeosa.
Linnast Jõeharule sõitsime siis
jalgrattaga, isa pani raami peale
minu jaoks padja ja sõitsime – seitse
kilomeetrit. Talu müüdi 1959. aastal – vanaema ja vanaisa ei jõudnud
enam seda pidada.
Koolipoisina käisin koos isaga
sageli kalal. Ka Emajõel, seal, kus
Pedja suubub. Eriti põnev oli kaldaveerest suurte säinaste püük. Nende
lähenemisest andsid teada veest
välja hüppavad maimud.
Õngepitsi otsa läks kaks meetrit
jõhvi ja konks leivakuuliga. Säinas
tuli – siuh – ja võttis. Kui ühe kätte
saime, siis tund-kaks uut võttu ei tulnud, võis vabalt teise koha otsida.
Sageli käisime Elva jõel Keeri kandis. Lante me ei ostnud, kasutasime
nende asemel edukalt surnud särgi,
millele konks sappa pandud. Keeril Elva jõe luhal nägin esimest korda
tutkaste mängu. Märkasime neid
linde ja uurisime määrajast järele,
kellega tegu. Nüüd ei ole selles kandis enam tutkaid ega nende mängukohtagi, võsa on peale kasvanud.
Ka Elva keskkoolis õppides ei
olnud ma väga loodushuviline. Hellenurme metsas asus vana tankitee,
käisime seal hoopis võrri ehk abimootoriga jalgrattaga sõitmas. Seal
oli olnud tankide harjutuspaik. Tee,
mida tankid on kaua kasutanud,
muutub ajapikku laineliseks. Võrriga
sai siis seal hüpata.
Korjasin ka marke, neid on mul
umbes 10 000 kanti. Kollektsioneerimine tundub olevat meeste ala. Öeldakse, et naisterahvastel on selleks
liiga vähe aega, lapsed ja peremured võtavad aja ära. Leidub aga ka
erandeid, näiteks ämblikeuurija Asta
Vilbaste.
Sportimine oli tollal au sees. Elva
spordikoolis töötas suusatreenerina
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Heino Mäesalu, tohutu entusiast –
esimesi, kes võttis Eestis kasutusele
suusakeppidega jooksu kui treenimise meetodi. Praegu moes oleva
kepikõnniga sarnane tegevus. Jooksime seitsmekümne seitsme meetri
kõrguse Vapramäe otsa, kümme ja
kakskümmend korda üles. Jooksime,
suusatasime, lasksime märki – märkisin iga trenni päevikusse üles. Tegin
laskesuusatamist.
Siiski mingit huvi bioloogiaõpetaja Ruth Martsoo minus märkas ja
lasi teha uurimistöö Eestis kasvavate kuuskede kohta. See töö viis
mind ka bioloogiaolümpiaadi lõppvooru, mis peeti minu hilisemas
töökohas Tartu ülikooli Vanemuise
tänava õppehoones. On meeles, et
kuulsas Vanemuise suures audikas ei
tundnud ma ära reieluud, sest olin
alles 7. klassis ja anatoomiat polnud õppinud. Üldkokkuvõttes jäin
kaheteistkümnendaks.
Putukanägemine tekkis bioloogia
esimesel kursusel. Pidime praktikumis määrama päevaliblikaid ja mardikaid. Mulle meeldisid liblikad rohkem. Enne teadsin üksikuid liike:
lapsuliblikat, leinaliblikat, võrgendikoid ja õunamähkurit. Nüüd avardus
minu ees hoopis uus maailm.

SALAPÄRANE
KIIRGAV VALGUS
Esimese kursuse botaanikapraktika
oli 1972. aasta suvel Taevaskojas.
Oli suur löök, kui selgus, et karikakart peab härjasilmaks nimetama.
Niipalju siis minu taimetundmisest.
Ühel õhtul nägime metsas salapärast
heledat valgust. Läksime vaatama ja
leidsime eest EPA laborandi Vladimir
Skvortsovi, fanaatilise liblikahuvilise,
valguspüüki tegemas.
Võimas prožektor tõmbas liblikaid nagu magnetiga. Kui tahtsime
neid mahalaotatud lina pealt ka
endale võtta, tegi Skvortsov meile
märkuse: „Poisid, ei ole mõtet liblikaid niisama tappa.” Samas tema
võimas lamp suitses nagu praepann.
Nii kui putukad sinna vastu lendasid, kõrbesid nad ära. Muuseas, sellel, miks liblikad valguse poole lendavad, pole ühest seletust. Võib
arvata, et ere valgus ärritab neid,
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FAUNIST MATI MARTIN
• Sündis 27. septembril 1951 Elvas.
• Lõpetas Tartu ülikooli 1976. aastal, asus tööle õppejõuna zooloogia kateedris ja töötab samas paigas tänini.
• Kaitses kandidaaditöö 1987. aastal
teemal laiatiivalised leedikud.
• On putukatest ja liblikatest kirjutanud rea populaarteaduslikke
artikleid (paljud neist Eesti Looduses), koos kolleegidega välja andnud bioloogiaõpikuid.
• Õpetanud koolilapsi Hugo Treffneri ja Tamme gümnaasiumis.
• Raamat kahjuritest „Kutsumata
külalised” ilmus 2003. aastal.
• 2013. aastal ilmus „Kiilide määraja”, mida on veel võimalik saada,
kui soovist kirjutada e-aadressil
voldemar.rannap@envir.ee

lööb orienteerumise sassi.
Zooloogiapraktikum oli suve teisel poolel Pikasillal, Väikese Emajõe ääres. Hans Remm tegi seal kooli
õues ööpüüki. Olid väga head ööd,
putukaid tohutult palju. Hakkasime
omavahel rääkima ja sügisest tegutsesin juba tema juhendamisel.
Hans Remm ei olnud juhendajana
ise eestvedaja. Kui küsisid, siis muidugi vastuse said, aga suurt juttu ei
olnud. Selles suhtes olime Hansuga
ühesugused, juttu ei ole, aga huvi
on. Kogu aeg on olnud huvi süvitsi
minna, kirja panna, tundide kaupa
asjaga tegeleda. Esimeseks kursusetööks oli metoodiline töö – zooloogilise ekskursiooni korraldamine,
veekogude äärde, metsa ja niidule.
Kolmanda kursuse suvel saatis Hans
Remm mind enda asemel õpetajaid
koolitama. Eesti Looduskaitse Selts
korraldas taolisi kursusi ja need olid
ka minu jaoks harivad. Hakkasingi
igal suvel õpetajaid koolitama ja olen
seda teinud käesoleva ajani.
Ülikoolis olin teadlikult otsustanud kõiki aineid õppida võrdselt,
võimalikult põhjalikult. Käisin kõikides loengutes, vaba aega jäi vähe.
Teise kursusetöö tegin Eesti tutlastest, on selline liblikasugukond. Palju
kasulikku õpetust jagas Jaan Viidalepp. Diplomitöö tegin Palearktises

elavatest nokköölastest.
Pärast ülikooli lõppu 1976. aastal jäin vanemlaborandina tööle zooloogia kateedrisse, töökohaks Vanemuise 46 õppehoone, ruum 302.
Töötan samas ruumis kuni praeguseni. Olin lõpetanud pedagoogilise haru ja tudengite õpetamine,
praktikumide läbiviimine saigi minu
igapäevatööks.

LEEDIKUTUNNID NEEVA
KALDAPEALSEL
Väitekirja idee pakkus välja tirtide
uurija Juhan Vilbaste. Ta oli Leningradis (praeguses Peterburis) minust
kõnelenud Mark Isaakovitš Falkovitšile, kes tegeles pisiliblikate – tupekoilastega. Falkovitš tegi ettepaneku, et
hakaku ma tegelema leedikutega, eesmärgiga koostada NSV Liidu fauna
laiatiivaliste leedikute köide.
Ekspeditsioonil Kaug-Itta soovisin
koguda materjali sealsete liblikate
kohta. Läksin Vladivostoki zooloogia
instituuti kogusid vaatama, seal võttis mind vastu üks tädi, kes ei olnud
eriti lahke. Pärast selgusid tagamaad.
Nimelt oli toonases teadussüsteemis
kombeks, et Nõukogude Liidus oli
ühe rühma peale üks spetsialist. Vladivostoki daam pidas laiatiivalisi leedikuid enda pärusmaaks.
Nõukogude Liit oli aga hiigelriik
(22 miljonit ruutkilomeetrit), sündis
otsus jagada see laiatiivaliste leedikute uurimise suhtes kaheks –
piir jooksis piki Jenissei jõge. Läänepoolne Palearktika jäi siis minu
hooleks. Eesti inimesele on kõige
tuntum minu toonastest uurimisobjektidest ehk kirjuleedik – ja sellepärast, et tema võib jahu sisse tulla.
Ühes kolhoosi jõusöödahoidlas olen
neid korraga näinud väga palju, vist
miljoneid. Viimastel aastatel paljudes
kodudes leviv lõuna-aidaleedik kuulub kitsatiivaliste leedikute hulka ja
on laiatiivaliste lähirühm.
Käisin Leningradi zooloogia instituudis materjaliga tutvumas. Instituut asus hiiglaslikus hoones Vassili
saarel, peaaegu Talvepalee vastas,
revolutsiooni avapaugu andnud aurik
Aurora läheduses Neeva kaldal. Mark
Isaakovitš Falkovitš, südamlik mees,
pakkus öömaja, kui pikemaks Peetri
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lihtsalt üks sugukond välja. Mark
Isaakovitš oli küll selle peale väga
vihane.
Kandidaaditöö sain ära kaitsta
tänu Hans Remmile, kes, saades
1986. aastal kateedrijuhatajaks, andis
mulle neli kuud vabaks ja soovitas
töö kokku kirjutada.
Võimalik doktoritöö jäi katki, kui
Nõukogude Liit lagunes ja kolleeg
Jaan Viidalepp jäi Kesk-Aasias liblikaretkel sõna otseses mõttes automaaditule alla. Minu edaspidised plaanid olid just seotud selle regiooniga. Sealtmaalt pühendusin rohkem
pedagoogikale ja Eesti putukate
faunistikale.

SUVEÖÖDE KÜLALISED
KODUAIAS

Jõeharu rahvas (vasakult): vanaisa Oskar, vanaema Anna, tädipoeg Priit, isa
Osvald, ema Leida. Ree peal istuvad väike Mati ja ta õde Helle.

Koos vanaemaga Jõeharul peenart tegemas.

linna komandeeringusse jäin. Tema
80aastane ema mängis igal õhtul klaverit, laud oli külalisele alati kaetud
ja söögi alla pakuti iga kord pits valget viina.
1986. aastal ilmuski me töö tulemusel NSV Liidu liblikate määraja
IV köite III osa, kus olid määramis-

tabelid ka 126 laiatiivalise leedikuliigi
kohta, kõigi liigikirjelduste juurde
olin teinud genitaalide joonised.
Kahjuks jäid raamatust välja tupekoilased. Kirjastuse „Nauka” („Teadus”) Tööpunalipuordeniga autasustatud trükikojale oli aasta lõpus tähtis paberi kokkuhoid ja seal jäeti

Oma kodukoht Elvas ja selle ümbruses on samuti pakkunud tööd
entomoloogina. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutus palus mul
üle vaadata nende alade entomofauna. Vanaisa sünnikodu lähedal
Laguja oja ääres leidsin rohe-vesikiili, mitmest järvekesest suur-rabakiili. Elva ümbruse metsad on sobilikud sõõrsilmikule. Kõik need liigid
on Natura kaitsekavas tähtsal kohal.
Elva linnas paiknev Verevi järv on
hea Natura-ala, seal elab kolm rabakiili liiki ja rabastunud kaldaalal
vareskaera-aasasilmik.
Jõeharu talu maadel oli hiljem
metsavahikoht, siis põles see maha.
Nüüd asub seal lähedal lastele rajatud Nõiamaja. Olen lastelastega
seal korduvalt käinud ja vanu aegu
meelde tuletanud. Aga kõik on väga
muutunud. Üks vanaisa istutatud
tamm kasvab seal ja ka mõned kõrged männid, mida vanaisa hoidis, ei
võtnud neid maha.
Koduaias Pikal tänaval olen juulis-augustis teinud valguspüüki.
Mõnel aastal, aktiivse lõunapoolsete liikide rändega on valguspüünisesse lennanud üsna huvitavaid
liike, näiteks nurklainelane ja kassitapuöölane. Sagedaseks on muutunud kollaste tagatiibadega kollane
paelöölane. Tegelikult teen valguspüüki ka selleks, et varuda talvisteks
määramispraktikumideks tudengitele
putukaid.
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Siil, kes elab lauasahtlis
Videviku saabudes
kostab Stella ja Neeme
elutoanurgast vaikset
krabinat ning peagi
ilmub kapi tagant
nähtavale ümbrust
nuhutav roosa nina.
Kui tundub, et õhk
on puhas, järgnevad
koonule peagi pisikesed
käpad ning siis juba
kogu okaskasukaga
kaetud kere. Saagem
tuttavaks – teie
ees seisab aafrika
kääbussiil.
HELEN ROHTMETS
NEEME KAALEPI FOTOD

Lõunamandrilt pärit siililiikide ristamisest sündinud kääbussiil on oma
Eestis ringi müttavate suguvendadega võrreldes märksa pisem ja heledama okasrüüga. Stella ja Neeme
juurde sattus too eksootiline lemmikloom möödunud aasta märtsis sünnipäevakingina. „Mulle on lapsepõlvest
peale siilid hirmsasti meeldinud. Ma
muudkui joonistasin neid ning siiamaani on mul tuba täis mängusiile.
Lemmikloomaks aretatud siilide olemasolust sain interneti kaudu teada
täiesti juhuslikult,” jutustab Stella.
Kodusiilidest kuulnud Neeme asus
asja lähemalt uurima, sest mis saaks
olla siilisõbrast elukaaslasele parem
kingitus kui päris oma okaskera!
Saanud teada, et Eestis koduloomana
veel üsnagi haruldase kääbussiili aretusega tegeletakse aktiivselt siinsamas lähedal, teisel pool Soome lahte,
oli otsus langetatud. Mullu märtsikuus Soomest saabunud sünnipäevakingitus sai nimeks Snufik, mis
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iseloomustab tabavalt selle
loomakese põhitegevust –
nuuskimist, kas ei leidu kuskil mõnd maitsvat toidupalakest (snuff tähendab
inglise keeles nuhutama).

SE

S
Maailmas koduloomana
populaarsust koguv aaf
rika
kääbussiil on aretatud
kahe Aafrikas eluneva
siililiigi, valge kõhualuse
ga Atelerix albiventrise
ning
tumedama okastikuga
Atelerix algiruse ristam
isel.
Esimene neist elab lõu
na pool Saharat, ekvaat
ori
piirkonnas, teine on Põ
hja-Aafrika liik ja kannab
mõnede allikate järgi Ees
tis elutseva siiliga sam
a
perekonnanime, Erinac
eus. Siinkohal võiks nei
le
siillastele välja pakkud
a eestikeelsed liiginim
ed –
valgekõht aafrika siil nin
g põhja-aafrika siil.
Oma põhjamaistele sug
uvendadele sarnaselt
on
aafrika kääbussiil öise
eluviisiga ja eelistab päe
val
magada. Lemmiku eel
istust tuleks austada nin
g
anda aktiivsele looma
le ühtlasi võimalus ööt
undidel
võimalikult palju ringi
joosta.
Vaata ka http://www.he
dgehogcentral.com.

NAGU SIIL RATTAS

Ehkki siil oli mõeldud kingituseks, ei saabunud ta
majja üllatuskülalisena.
Snufiku tulekuks tuli kodus
kõik valmis seada – ehitada sobilik pesa ning
uurida, mida talle süüa
anda. „Siil vajab suurt
puuri, mida oli kõige otstarbekam ehitada ise. Tegin selle kolmest suurest plastkarbist, neid omavahel torudega ühendades. Kokku
sai tube kolm – pesatuba, liivakastituba, kus siil aeg-ajalt kümblemas
käib, ning jooksurattatuba,” selgitab
Neeme, kes meisterdas ise valmis ka
siilile sobiva jooksuratta. „Närilistele
mõeldud rattad on siilile väikesed.
Tegin selle paraja suurusega pesukausist ja kleepisin servadele peeneteralise liivapaberi ribasid, et loom
saaks joostes küüsi kulutada,” lisab
ta. Sellest, et kääbussiil on erakordselt aktiivne loom, kes võib öö jooksul läbida üllatavalt pikki vahemaid,
annab tunnistust jooksurattaga
ühendatud kompuuter. „Tulemus on
hämmastav. Siili keskmine jooksukiirus on 5 km/h ning ühe ööga lidub
ta maha keskmiselt 3 km. Kui
arvestada juurde siili jooksuringid elutoapõrandal, võib
tema öiseid distantse hinnata
enam kui kümnele kilomeetrile,” selgitab Neeme, kelle väidet kinnitab Snufiku senine
jooksurekord – ühe ööga 11 kilomeetrit ratast!

SOOJALEMBENE ÖÖLOOM
Uusi rekordeid võib oodata alles
ilmade soojenedes. Siis pikeneb öise eluviisiga siili ärkvelolekuaeg ning kiirenevad jooksusammud. „Suviti ärkab Snufik
üheksa paiku õhtul, einestab,
ronib puuri seina tehtud avause
kaudu pesast välja ja müdistab siis mööda tubasid ringi kuni

varaste hommikutundideni. Jahedal ajal magab ta
märksa rohkem. Ärkab alles südaöösel, toimetab paar tunnikest ega
lahku päevade kaupa puuri tehtud
pesast. Siilile meeldib, kui toas on
üle 20 kraadi sooja. Talvel on põrandad aga paratamatult veidi jahedamad,” seletab Stella, lisades, et siili
pesa aitab soojas hoida spetsiaalne
soojenduslamp. Snufiku soojalembusest annavad tunnistust ka tema
enda valitud pesapaigad. „Märkasime, et siil käib õhtuti kirjutuslaua alumise sahtli taga kraapimas.
Tegime talle sinna augu ja panime
sahtlisse lambanahatükke ja kasukavarruka, kuhu talle meeldib magamise ajaks peitu pugeda. Seal on ta
igast

küljest piiratud ja tunneb
ennast eriti turvaliselt. Ja
nii elabki meil nüüd siil
lauasahtlis,” muigab Snufiku perenaine. Sooje pesapaiku on Stella ja Neeme
elutoas vabalt ringilippav
kääbussiil vallutanud teisigi, sättides end mugavalt
põõnutama perenaise pesuriiulil, või mis veelgi ootamatum, arvutisisemuses,
kust Neemel õnnestus väike
okaskera siiski õnnelikult
välja tõmmata.

SIILI
SOTSIALISEERIMINE
Oma olemuselt on kääbussiil pelglik loom, kes ei tule naljalt oma
pererahvast nuuskima ega tee kiiremaid jooksuringe toas, kus näib olevat liigset publikut. Just sellepärast
tulebki kääbussiili inimestega harjutada. „Päeval ei tohi siili segada,
kuid õhtuti tuleb üles ärganud
looma regulaarselt sülle võtta,” selgitab Neeme. Näib, et siili sotsialiseerimine on kandnud head vilja: perenaise sülle asetatud Snufik ei tõmba
end puhisedes kerra, vaid uudistab
huvitatult ümbrust ning asub seejärel aplalt matsutades järama jahumardika vastseid. „Söögiks anname
talle üldjuhul valgurikkaid kassikrõbuskeid, aga maiuspalaks ikka
jahuusse, millest ta võib ennast
kasvõi oimetuks vohmida,” selgitavad siiliomanikud, kelle lõhn
on hoolsa sotsialiseerimise tulemusena saanud Snufikule mitte
ainult tuttavaks, vaid ka omamoodi armsaks. „Kui magasin siiliga ühes toas, lohistas ta ükskord
öösel minu särgi voodi alla ja nätsutas seda seal kes teab kui kaua.
Lisaks on ta vedanud oma sahtlisse minu sokke, et nendega oma
pesa vooderdada, ning maganud
Stella pihus kokkukägardatud
kommipaberil,” jutustab Neeme.
Polegi siis ime, et armsa olemisega siilipoiss on võitnud täielikult oma pererahva südamed,
millest ablas Snufik saab omakorda rõõmu tunda suuri ja rasvaseid jahuusse krõbistades.
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Säästlik looduskasutus juurdub inimeste teadvuses. Oleme hakanud
jälle väärtustama oma esivanemate tarkusi ja oskusi. Kasutame puitu
taas rohkem majaseintes ja mööblina. Üha rohkem kerkib maamaju,
mille palgid pärinevad oma metsast, kestvad kaua ja on väärikad.

Millal ja kuidas metsa langetada –
selleks pakub juhtnööre ka rahvapärimus
LEMBITU TWERDIANSKI
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kõige halvem: kiiva tõmbunud, murduma kalduv, rohkem maltspuitu ja
mädanikku sisaldav. Puud metsa lõunaservas olevat aga paremad, kuid
soojemas kasvanuna on need kuivavõitu ja ebaühtlasema puiduga.
Metsa külmades osades, põhja ja ida
pool säilitavad puud rohkem toitaineid, neis on paremini jagunenud
niiskus, need on paremini küpsenud,
neis on vähem maltspuitu. Parima
kvaliteediga on puud metsatüki idaservas. Puitu mööbli, akende ja uste
valmistamiseks tuleb varuda just
sealt või metsa keskelt.

PEAB KUULAMA PUU HÄÄLT

Meie esivanemad pidasid puid ja
metsa pühaks. Kehtis kirjutamata
seadus, et metsast võeti ainult seda
puud, mis parasjagu tarvis. Ahju
läks hagu, aastas mitusada haokubu
majapidamise kohta. Laudsepa- ja
tisleritööks raiuti kindlal ajal, kusjuures peeti silmas puu paiknevust
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metsas, tema väliseid tunnuseid.
Välisõhuga kokkupuutuvad detailid, palkseinad, ukse- ja aknalengid,
pidid vastu pidama ilmale.
Juba renessansiaja arhitekt,
prantslane Philibert De l’Orme kirjutas, et kvaliteetpuitu ei valita metsatüki lääneservast, sest seal on puu

Ka Põhjamaades leidub paarisaja
aasta vanuseid andmeid ehituspuidu
varumistingimuste kohta. Märgitakse, et metsa või mäe põhjaküljel
kasvavad tavaliselt sirgemad puud
ja neis on tihedam, peenem, raskem
ja kõvem puit kui lõunaküljel kasvavates puudes. Oldi ka arvamusel,
et puu põhjapoolne külg on kõige
kõvem. Nii soovitati see ära märgistada ja panna palkhoone ehitamisel
väljapoole. Kõik vanad ehitusalased
käsiraamatud määravad ehituspuu
vähimaks vanuseks 140–200 aastat.
Parimad männid kasvavad lahjas
nõmmemullas, sest seal tekib (aeglaselt kasvanud) tiheda süüga puit.
Kõige kvaliteetsemad kuused kasvavad aga sooserval.
Puud peavad kasvama tihedalt, et
tüvi oleks oksteta ja tihe. Keeritsjat
tüve ei saa pidada heaks ei puusepatöödel ega ehitusel.
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Metsa lõunaserva puud on kasvanud põhjapoolsetest kiiremini, tekkinud on
palju maltspuitu ja puit on sellest tulenevalt pehmem.

Puu peab olema küps, mis tähendab seda, et kasv on juba peaaegu
peatunud.
Männi korralikkus on näha toorest
ladvast ja paksust korbast. Korbast
kõrgemal on hea puu koor kollane
ja võrkjalt täis õhukesi lipendavaid
kooreribasid.
Hea kuusk on ilma vaigujooksuta,
terve ladvaga, ning selle alumised,
tihedas metsas kuivanud oksad ripuvad peaaegu otse alla.
Kui puu on langetatud, kontrollitakse seda. Üks lööb kirvesilmaga
puu ühte otsa, teine kuulab, kõrv
vastu puud, teises otsas. Kui puu
hääl on selge ja kajab hästi, tähendab, et puu on väga hea, terve, vigadeta. Mida vähem on kaja ja mida
sumedam hääl, seda vigasem puu.
Soome kogemus ütleb, et heas puistus leidub kõige kõrgema kvaliteediga puid umbes üks sajast.
Caesari arhitekt Vitruvius kirjutas
juba 2000 aastat tagasi, et tarbepuiduks tuleb okaspuud langetada talvel ja lehtpuud sügise alguses (täies
lehes). Viimased jäetakse laasimata,
et lehestik aurustaks puust vee.
Prantsusmaal määras Päikesekuningas 1660. aasta metsaseaduses langetamise ajaks vahemiku 15.
oktoobrist 15. aprillini.
Rootsis tehtud katsetes selgus
juba 19. sajandi lõpus, et detsembris
enne talvist pööripäeva langetatud
männipalk on tugevam kui jaanuarisveebruaris langetatu.
Vana arusaama järgi oli talvel
raiutud puidu vastupidavus suurem seetõttu, et puit on siis kuivem.
Tegelikult on puu niiskusesisaldus
talvel isegi kõrgem kui suvel. Seeeest on talvel pärsitud puuseened.
Arvati, et vääral ajal raiutud puit
läheb koitama, imab sisse niiskust
ja pehkib, omandab inetu värvuse,
pakatab kuivamisel jne.
Arvati ka, et hästi lõhenev puu
saadakse langetamisel piki tuult.
Tugeva mööbli, igikestvate aknaraamide ja heade välisvoodrilaudade saamiseks tuli puu õigel viisil
kuivatada. Sellest sõltus pool puidu
vastupidavusest.
Pragunematut puitu saadi, kui
puu kooriti esmalt ribadena. See
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Reheahju ei pandud tarbepuud, vaid köeti haoga. Talveks varuti elamise kohta paarsada haokubu.
Nüüdisajal köetakse halgudega, haokorjamise kultuur on kadunud.
aeglustas kuivamist. Alles poolkuiv palk kooriti täielikult või tahuti
kahelt poolt ja laoti virna nii, et tuul
pääses vahele. Umbes poole aasta
pärast laoti palgid ümber nii, et alumised pooled pöörati üles ja sisemised väljapoole. Selliselt peavad palgid seisma vähemalt kaks aastat.
Alles seejärel saetakse need plankudeks või laudadeks, mis omakorda
peavad soojas ruumis veel mitu kuud
kuivama.
Kõvad lehtpuud (tamm, saar, jalakas) peavad parima kvaliteedi saamiseks seisma kauem – kuni kaheksa
aastat. Siiski tuli tähele panna, et
puit liiga ei kuivaks. Kui niiskus
täiesti haihtub, ei ole puit enam
mööbliks kõlblik.
Treimiseks ette nähtud puu pandi
enne kuivatamist kolmekümneks
päevaks vee alla või sõnniku sisse.

PUUDE RAIUMISE AJAST MEIE
RAHVAPÄRIMUSES
Nii tarbe- kui küttepuid on Eestis
tehtud alati talvel. Eelistatult detsembris ja jaanuaris, mil puu pidi

olema surnud ja kuivema puiduga.
18. sajandil määravad juba ametlikud
eeskirjad puude langetamise varatalvele, sest pärastpoole jäävat sügava
lume tõttu pikad kännud.
Metsa langetamisel jälgiti hoolega kuu faase, tuule suunda jms.
Noorkuu ajal elu kasvab ja areneb,
vanakuu ajal aga kahaneb, sureb.
Seda usub praegugi enamik eestlastest, nagu näitavad sotsioloogilised
uurimused.
Usuti, et puu on elav, hingega olevus. Seetõttu tuli puule osutada väärilist austust. Teinekord ei kõlvanud
seegi, et sulane raiub. Raiumist pidi
vähemalt alustama peremees.
Tarbepuud (anumateks ja mööbliks) tuleks raiuda vana kuu ajal,
okaspuud ehituspuuks aga noore
kuu ajal. Okaspuu kooriti sageli aasta
enne raiet kämblalaiuselt maapinna

Kütet on Eestis varutud alati talvel. Eelistatult süda- ja radokuus, kui puu pidi olema surnud.
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lähedalt. Erandina võis tarbelehtpuud raiuda ka suvel, kuid siis tuli
puu jätta laasimata kuni lehtede
täieliku kuivamiseni. Hädaga suvel
raiutud kuusepalk tuleb aga kohe
koorida.
Eelistati puu langetamist ida ja
põhja poole – ida-, põhja- või loodetuulega. See pidi andma puule erilise
tugevuse ja hoidma koitamise eest.
Järvamaal arvati, et maja palgid
ei lähe siis mädanema, kui need jõulude ja nääri vahel raiutakse. Harjumaal aga teati, et kui puid just sel
ajal raiuda, tuleb suvel hunt karja.
Kanepis oldi kindel, et põletuspuu
annab valusaima leegi, kui küünlakuu kolme päeva vanune on.

2 X TARMO MIKUSSAAR

MIDA VÕIKS TÄNAPÄEVAL
RAIUDES SILMAS PIDADA
Kui talvepuu raie jääb suveks, tuleb
raiutud lehtpuu jätta laasimata.
Tugev vee aurustumine lehtede
kaudu tõmbab tüvest vee välja ja kuu
aja pärast on see poole kergem.
Arvamus, et saunavihad tuleks
teha enne jaani, ei ole täpne. Rahvatarkused on pärit 20. sajandi algusest. Vana kalendri järgi oli jaanipäev
kaks nädalat hiljem. Seega on parimad vihad need, mis tehtud enne
vana kalendri jaanipäeva.
Et sookasest saab pehmema ja
lõhnavama viha, on üldteada. Sookase tunneb ära siidkarvastest viimase aasta võrsetest. Arukase võrsed
on karedad, näärmelised.
Aasta kõige pehmemad ajad on
lõikuskuul, sel ajal lõigatakse võsa,

Talve üle elamine sõltub puudest.
siis ei aja see võsusid. Sel ajal raiutud kraavitrassidel kasvab võsa raiele
järgneval kahel-kolmel aastal tõesti
mõnevõrra aeglasemalt.
Vaadates vanade puithoonete
seinapalke, aknalenge, sarikaid, mis
on säilinud sada ja rohkem aastat,
või imetledes vana talumööbli seotiste kindlust, saab selgeks, et vanades traditsioonides oma iva. Kindel
see, et usus ja veendumuses tehtud
töö on tulemuslikum ning tagajärg
parem.

Jõudu tööle!
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LAURI KULPSOO

Soovitan
looduselugusid
lastele

Raamaturott ronis sisse
Oskar Lutsu nimelise
Tartu Linnaraamatukogu
uksest ja kohe esimesel
korrusel, paremat kätt tabas
lasteosakonna juhataja Ädu
Neemre, kes soovitabki nüüd
viit looduselugu lastele ja
nende vanematele.
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JAKOB TAMMELA

ILMAR TRULL

VAHVAD TIIVULISED

TUVI JALUTAB

Pildid joonistas Pille Tammela

Pildid joonistas Ilmar Trull

Tartu, 2012

Tallinn, 2012

Kolmandat põlve mesinik Jakob Tammela, kes elab koos oma vahvate tiivulistega Põlvamaal Moostes ning keda
teatakse kui asjatundlikku õpetajat, on
pühendanud
raamatu oma
lastelastele.
Põhjust
seda õpetlikku
lugu põhjust
lugeda ka täisealistel linnaasukatel.
Koos väikese
mesilinnu
Mummukesega saab lugeja targemaks kevadest talvesse. Kõik tarus toimuv tehakse selgeks
lihtsalt ja arusaadavalt.
Me saame teada, millest koosneb üks
tubli mesilane, milliseid ameteid ta oma
elu jooksul tarus peab, millised ohud teda
eluteel tabada võivad. Pikemalt räägitakse mesilindude keelest, sellestki, mida
mesilased peale mee toodavad, ja lugeja
saab teada, kuidas mesitaru seestpoolt
välja näeb.
Oma kodu hoiavad mesilased puhtana
ja korras ning hoolitsevad üksteise eest.
Iga mesilind teab, mida ta tarus ja laias
maailmas tegema peab. On tõesti imepärane, kui ökonoomselt on mesilasühiskond organiseeritud ja kui tulemuslikult
see toimib.
Küllap on raamatukese esmakordsel
lugemisel siiski tarvis lapsele täiskasvanut abiks ja toeks, sest tundmatuid sõnu
tuleb tekstis ette mitmeid. Küll on aga
lugedes tunda autori austust ja hoolivust
peategelaste – mesilaste – vastu. „Nende
elu möödub inimkonda teenides ning
meie, inimesed, ei tohi neile kunagi haiget
teha,” – nõnda on öelnud Jakob Tammela
ning tal on tuline õigus!

Ilmar Trull, mees parimates aastates
(57). Teada-tuntud vembumees kõnes ja
pildis, 2012. aasta Karl Eduard Söödi lasteluule aastaauhinna omanik. Auhind tuli
luulekogu „Tuvi jalutab” eest.
Ilmar Trull varustab alates 1996. aastast nädalalehe Eesti Ekspress lastelehekülge vaimukate luuletustega ja joonistab neile ka ise pildid juurde. Ka
„Tuvi jalutab” on autori enda joonistatud
illustratsioonidega.
Ilmar Trull on öelnud, et talle meeldib luuletada, mõned luuletused kukuvad
välja pikemad ja teised lühemad. Ja lühikesed luuletused sobivad hästi esitamiseks, sest jäävad kiiresti meelde.
Ilmar Trulli stiil on konkreetne ja
mehine ning loomulikult sõnamänguline.
Selle kinnituseks üks näide („Kirsiaed”):
„Lahke naaber ükskord loopis kirsikive
kapsaaeda. Nüüd meil kirsiaed on hoopis.
Kirsipuid ka kena kaeda.”
Muhedaid ja mängulisi luuletusi on
kogumikus teisigi ja ei puudu sealt
tarkuseteragi („Vihmauss”): „Väikene vihmauss
vähkres ja hullas, siputas peenra sees, ukerdas mullas. See polnud põrmugi totter või
tobe, sest muld on nüüd
mõnusalt kohev ja kobe.
Siia saan maasika kasvama panna, ussile
maasikat mina ei anna.
Ma pole kitsi ja kade ja
paha. Vihmauss maasikat lihtsalt ei taha … Ei
taha raha, ei taha ka kulda, vihmauss hindab vaid mõnusat mulda.”
Luuletustesse on elama pandud terve
hulk koduseid ja kaugemaid tegelasi –
kaamel ja karu, jõehobu ja siga, kukkurloom ja millimallikas.
Ilmar Trulli lahedaid luuletusi lugedes
tundub, et siit tuleb kindel viik, sest luuletaja on luuletanud mõnuga nõnda, et seda
mõnu jätkub ka lugejatele.
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JAAN RANNAP

REELI REINAUS

JANNE JÄRVA

PROUA VAIDERI
HIIREKULL

DETEKTIIV TRIIBIK
LOOMAAIAS

SOOLIKAROHU EVA JA
MÄGEDE HUGO

Pildid joonistanud Valdek Alber

Pildid joonistanud Ott Vallik

Pildid joonistas Olivia Lipartia

Tallinn, 2011

Tallinn, 2013

Tallinn, 2013

Jaan Rannapi loodusehuvi on põlistatud mitmes tuntud raamatus: „Viimane
Valgesulg”, „Toonekurg Tooni”, „Kõverkäpp” jt.
2011. aasta tõi lugejateni loo hiirekullist ja pisut üksildasest ning endassetõmbunud proua Vaiderist. Proua Vaideril polnud mingit kavatsust ennast ühe hiireviu
ellu sisse seada. Kuid mis tulema peab,
see tavaliselt tuleb.
Meie loos tuli see
lömmilitsutud saapakarbiga, milles kõikus kõhn udusulis
kael, mis lõppes sobimatult suure pea ning
müraka nokaga.
Nii oligi Viugu proua
Vaideri elus sees! Nüüd
algas Sirvi tänava
majas number seitse
hoopis teistsugune elu
– noorele kullihakatisele oli tarvis pesa, nina-, vabandust,
nokaesist tuli samuti muretseda. Ja kuidas teda üldse toita – kas pintsettidega
või riskiks näpu vahelt? – lahtisi otsi oli
mitmeid.
Kuid proua Vaider oli tasakaalukas ja
arukas inimene, kes lähenes oma esialgu
lennuvõimetule probleemile loominguliselt. Ta sai hakkama usside korjamisega
aiamaalt, sõlmis lepingu Peka ja Paavoga naabermajast ning sai vaglakorjamisest priiks. Mõnda aega kulges elu majas
number seitse rahulikult, kuid siis hakkas
„kulliemme” muretsema. Viugu kasvas,
kuid ega ta siis igavesti tubaseks linnuks
jääda või – tuli midagi ette võtta! Ja seda
proua Vaider ka tegi – avas akna ja saatis
oma hiirekulli laia maailma.
Väljas ei olnud noor hiireviu esialgu eriti edukas – sai sakkida kohalikelt
varestelt ja jahipidamine jättis kõhu sootuks tühjaks. Emme pidi ikka appi tulema.
Kuidas hiirekulli käsi lõpuks käima hakkas, jäägu lugejale lugeda.

Raamat pajatab lugejale
loo suurest
loomasõbrast
Triibikust, kes
tegelikult on
heledapäine
tüdruk PilleRiin. Et eelpool öeldu
usutav oleks,
võiks üles
lugeda Triibiku kodused lemmikloomad:
koer Matrix, kass Pätu, liivahiired, kolm
deegut, neli rotti, roninastik Miisu, merisead Nipsi ja Nöpsi, lontkõrv kääbusküülik Mona ja mõned kalad. Triibiku ema ja
isa on loomauurijad ning vanaisa loomaaia direktor.
Triibik on väga iseseisev esimese
klassi õpilane. Kooli kohta arvab ta, et
seal võib mõndagi õppida, ja küll ta need
kaksteist aastat vastu peab. Et vanemad
uurivad parajasti Aafrikas elevante, peab
hakkaja tüdruk elama tädi ja onu juures,
kes tema iseseisvuspüüdlusi ei mõista.
Nõnda kolib Triibik telgiga aeda elama ja
algab tema iseseisev elu. Ta teab loomaaias kõiki nurgataguseid ja on hea tuttav
enamiku sealsete asukatega.
Seni rohkem loomadega suhelnud tüdrukul tuleb koolis käies kokku puutuda
ilmselgete inimlike veidrustega. Et esimese septembri aktusele minnes tuleb
pidulik ufonaudi kleit selga panna. Et laste
omavahelisi suhteid määravad firmariided ja uhked välisreisid. Et mõned lapsed ei tea loomadest mitte midagi peale
selle, et nende käest võib nakkuse saada.
Et tema ise ei tea midagi Bakuganidest, näpuruladest, MonsterHigh’dest ja
Bratzidest.
Taustal hakkab hargnema üks
varguselugu – nimelt kavatseb rahvusvaheline loomakaupmeeste kamp varastada
loomaaiast tiigrikutsikad. Kriminaalne
liin on esitatud kõiki klassikalisi krimiloo
reegleid arvestades ja õnnelik lõpplahendus saabub alles viimastel lehekülgedel.

Väikesi asju me tavaliselt tähele ei pane,
vähesed meie seast viitsivad neid uurida
või nendest mõelda kauem kui silmapilk.
Tegelikult on meie ümber miljoneid pisikesi olevusi, kelle tegemistel tasub silma
peal hoida. Lepatriinud
ja ämblikud on võrreldes hobuste ja autodega muidugi tibatillukesed, kuid nendegi
elu võib olla täis seiklusi ja eksootikat.
Soolikarohu Eva
on pisike lepatriinupreili, kes elab oma
sõprade – onu Endli,
proua Virve, kiikumiskunstnik Oskari ja joogasõbra Arturiga soolikarohu kollaste õite
peal. Nad kõik on mõistagi lepatriinud.
Elu päikesekarva tubades kulgeb mõnusalt ja tegusalt – on Endel käib asjade
kogumise retkedel, Oskar kiigub vabadel hetkedel, proua Virve küpsetab imemaitsvaid lehetäipirukaid ja Artur õpetab
Evale kaks korda nädalas vajalikke joogaasendeid, mida triinudel oma elu päästmiseks teinekord vaja võib minna. Kus on siis
põnevus ja pingelised olukorrad?
Ühel päeval selgub imestunud majaelanikele, et nende väike triinutüdruk ei oska
lennata. See puudus tema kasvatuses tuleb
kõrvaldada ja algavad lennuõpingud. Eva
on sõnakuulelik, aga nagu mõnikord eriti
tublide õpilastega võib juhtuda, satub ta
liialt hoogu ja kukub otse ämblik Hugo käte
ja lõugade vahele. Loo lõpp võiks olla kurb,
kuid sõprade nutikus ja pealehakkamine
pööravad juhtumi hoopis teise ilmakaarde
või isegi teise maailmajakku. Nimelt pannakse Hugo sõrmusekarbist kohandatud
lennumasinasse ja lennutatakse paika, kus
kasvavad kaktused ja lendavad ringi jutukad koolibrid. Nõnda saab Hugost Mägede
Hugo, kes kohtab nüüd oma suurt armastust – piltilusat säravmusta ämblikuneiut
Latrosiitat. Lugu sõprusest, abivalmidusest,
leidlikkusest, uudishimust, hirmudest ülesaamisest ja muidugi suurest armastusest.
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LOODUSESÕBRAKE

Mis ühist
võiks küll olla
kõrvadel, ninal
ja laseril?
Kõik need on
punased ja
see värv on
väga väikeste
tuumaosakeste
ehk elektronide
tekitatud!
AARE BAUMER, AUTORI FOTO

Asume töö juurde!
Kõigepealt teeme endale selgeks,
miks laser kiirgab. Laseris liigub
elektrivool läbi pooljuhtkristalli ning
aatomite ümber tiirlevad elektronid saavad elektrist energiat juurde.
Mida teeb üks aatomi väliskihis liikuv
elektron, kui see saab lihtsalt öeldes
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jõudu juurde? See tõuseb kohe kõrgemale orbiidile ja tiirleb seal mõnda
aega. Varsti kukub elektron madalamale tagasi ja kiirgab seejuures
ühe valgusosakese. Nii toimub see
pidevalt. Seda suure hulga valgusosakeste pidevat tekkimist näemegi
valguskiirgusena, mis väljub väga
väikesest kristallist.
Nina ja kõrvad sobivad ideaalselt
laseriga uurimiseks, sest need on
õhukesed ja sisaldavad palju verd.
Veri ja laser sobivad ka hästi kokku,
mõlemad on punased. Ja mis kõige
imelikum, mõlemad on väga sarnased ühes omaduses, nimelt liigub
veri soontes ja elektrivool juhtmetes.
Kas pole vahva kokkusattumus?
Minu kõrvad on väga õhukesed
ja selles asuvad veresooned. Samuti
nina, milles on palju verd. Veri, nagu
me teame, koosneb paljudest ainetest, on vedel ja seal on ka hemoglobiini, mis transpordib kehas hapnikku. Veri sisaldab rauda ja on
vaadates punane. Kui kellelgi
teist on sinine veri, siis minge
kohe arsti juurde, eks!
Kui me nüüd valgustame laseriga on kõrvu ja nina, siis väga
keeruliselt üteldes juhtub nii, et
kui kehale langevas valguskiirguses on selliseid laineid, mille

sagedus on sarnane veres olevate
aatomite välimiste elektronide võnkesagedusele, siis elektronid kiirgavad sama sagedusega valguskiirgust.
Mis tekitabki selle olukorra, et veri
ehk siis hemoglobiin neelab punast
laserivalgust ja kiirgab sama punast
valgust tagasi.
Kui see kõik oli liialt keeruline,
siis hakkame kohe katsetama!
Võtame ühe laserpointeri ja
läheme peegli ette. Pistame laseri
kõrva taha, näitame valgust ninna
ja naudime täiest jõust seda, kuidas
ühed elektronid laseris liiguvad laseris siia ja teised elektronid kõrvades
või ninas liiguvad tänna. Peale selle
võib peeglist näha veresoonte kujutisi, mis paistavad meile tihedate,
tumedate kõverjoontena.
Head katsetamist pimeduses ja
palun ärge laseriga silma näidake!

VA JAME:
LASERPOINTERIT
PEEGLIT
PIMEDAT RUUMI
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AIMAR RAKKO

Nuputa!

Võitja saab kingikotist valida kas Loodusesõbra
CD „Ürgne kaja”, Tallinna Loomaaia perepileti,
Tiit Kändleri raamatu „Õueonu aasta” või ühe
„Looduse raamatukogu” sarja raamatu: „Roheliste
rattaretked 25”, „Sammud omas Eestis” või „Aasta
puud 2”.

1. Kes on pildil?
2. Kus asuvad Vinni mäed,
mis on oosistiku nimi?
3. Mis on Baily helmed?
Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number.
Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee

Jõulukuu/südakuu
õiged vastused
1. PILDIL ON HABEKAKK.
2. EESTIS ON PÖIALPOISID OSARÄNDURID: NENDE
HULGAS ON NII RÄNDSEID KUI KA PAIKSEID
ISENDEID.
3. MEIE MUST-TOONEKURED VEEDAVAD TALVE
AAFRIKA KESKOSAS.
JÕULUKUU LOOSIÕNN NAERATAS
TRIINU-LIIS KULLIKULE.
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○ Kirjandusfoorum
○ Tüpograafiaseminar
KIRJAK 2014
○ Lasteprogramm
○ Kohtumised autoritega
○ Vestlusringid, raamatuesitlused,
ekskursioonid
○ Raamatute müük

TYPOGRAPHY SEMINAR KIRJAK

Avatud:
3. aprill 2014 kl 10-20
4. aprill 2014 kl 10-20
5. aprill 2014 kl 10-17
Eesti Rahvusraamatukogus
Tõnismägi 2, Tallinn
TÄPSEM INFO:

TASUTA SISSEPÄÄS
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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AJA LUGU

Jõulukuul
nägime eeltalve
ja hilissügist
vales järjekorras:
esimesena tuli
eeltalv ja siis
uuesti märg
hilissügis.
EBATAVALINE JÕULUKUU
Paljudes kohtades võis imetleda suurepäraseid valgussambaid nii
tehisvalgusallikate kui ka Kuu ja Päikese mõjul. Tegelikult mingit sammast
ei ole, vaid selle moodustavad tuhanded ja miljonid vaatlejani jõudvad
valgusvilked jääkristallide põhitahkudelt. Suspensioonina õhus leiduvad
jääkristallid muutuvad tavaliseks alates kümnest miinuskraadist.

MATS KANGUR

Kuu algusesse jagus torme,
vihma, lörtsi, lund ja isegi
äikest (näiteks 1. jõulukuul Liivi
lahel). Ebatavaliselt sügav tsüklon liikus 6. jõulukuu öösel üle
Läänemere kagusse. Selle järel
saabus rahulikum talvise ilma
periood, mis kestis küll ainult
paar päeva, kuid enne ülisooja
õhumassi saabumist mõõdeti
Lüganusel 10. jõulukuu hommikul –19,7 °C, sest taevas selgines. Vaatamata mõnele talvisele päevale jõudis Lahemaal
kasvada lumikatte paksus üle
20 sentimeetri ja loodus oli
muinasjutuline. Kuu teine ehk
hilissügisene pool oli lõputult
soe, vihmane ja tuuline. 19.
jõulukuu vähene lumesadu jäi
aasta viimaseks.

SOE AASTA ALGUS

Jüri Kamenik
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Harilik karikseen on lumeta talve
seen. Lepikualuse üks väheseid
kirkaid värve.

MATS KANGUR

Salumetsaalusel kõdul võis päris pikka aega näha valges vatis oksi ehk
rahvakeeli haldjajuukseid. Nähtuse põhjustavad kõduprotsessid, mille tõttu
puus olev vesi paarikraadise külmaga peenikeste niitidena välja surutakse.

MATS KANGUR

Südakuul jätkus ebatavaliselt
soe, vihmane ja talvemärkideta aeg. Tõeliselt võimas oli 7.
südakuu vihmaraju. Talve tõi
Eestisse 10. kuupäeval üle Eesti
liikunud väga ilus tsüklon.
Kahe päevaga läks sujuvalt külmaks, nii et päristalv algas 12.
südakuul. Kuni radokuuni kestsid külmad ja sageli päikeselised ilmad. Paraku sadas saartel
ja sisemaal lund väga vähe (1–5
sentimeetrit), ent Põhja-Eestis
mereefekti tõttu rikkalikumalt
(30 sentimeetrit).

Suhteliselt soe ja ilma lumeta talve
algus oli metskitserahvale suureks
kingituseks. Olid ju eelmised talved
neile rasked olnud ja arvukust
tugevalt vähendanud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

4 X ARNE ADER

JÜRI KAMENIK

9. südakuu 2010 ja 2014 Haanjas Luku mäel. Siin räägib pilt rohkem kui tuhat sõna - lumevalgust tuli tänavu kaua oodata.

Uskumatu, ent tõsi - jõulukuu 13. päeval ukerdab Otepääl
Pikalombi kaldal rohukonn.

ISSN 2228-1010; 2013/1 (7)

Setomaa on maa rajajoonel. Ida ja lääne piiril kultuuriliselt, ent ka looduse poolest: see kaugeim kagunurk on Eesti kõige mandrilisema kliimaga piirkond, mis oma liivaste ja soiste maastikega pakub omalaadset
varjupaika paljudele taimeliikidele, kuid hea õnne korral võib siin kohata ka loomi, keda Eesti faunas ei teatagi olevat.
Ajalooline Setomaa ei lõpe kontrolljoonega. Suur osa Setomaast jääb
teisele poole „seto müüri” ning ehkki selle ala looduse kohta teame
mõnevõrra vähem, teeme raamatus põikeid ka sinnapoole, kus Irboska
lavamaal on Setomaa kõige võimsam looduslik vaatamisväärsus: Irboska-Mõla ürgorg.
Setomaa looduse märksõnad on eelkõige Piusa jõgi oma majesteetlike
müüride ja valgete liivadega, stepitaimestikuga palumetsad ja Pihkva
järve äärsed soostunud madalikualad, ent ka Irboska ja Meremäe
ümbruse paekivilademed ning omalaadsed tänav- ja ridaküladega
kultuurmaastikud.

Telli veebruaris ajakiri Eesti Loodus ja saad raamatu koos märtsinumbriga tasuta. Tellimine www.loodusajakiri.ee või tel 610 4105
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Eesti kojaga maismaatigude määraja

ISBN 978-9949-9262-9-9

2014/1

P

eatselt ilmub esimene eestikeelne maismaatigude määraja, mis hõlmab
üle 60 Eestis leitud kojaga maismaateo kirjeldused. Iga liigi kohta on
I Setomaa I
toodud tema olulisemad määramistunnused ja elupaigaeelistused.
Kirjelduste juures on fotod kodadest ning lisatud on määramistabelid, mis peaksid
ka algajal teosõbral aitama tigusid hõlpsamalt eristada. Määraja on kokku seadnud Eesti malakoloogiaühingu liikmed Annelie Ehlvest, Piret Kiristaja ja Liina
Remm. Teomodelle on pildistanud Henn Timm.

2014/1

Talve esimesel poolel jõudis lindude toidumajade
juurde rohkearvuliselt põldvarblasi - küllap oli
neil hea pesitsusaasta.

Piret Kiristaja
Annelie Ehlvest
Liina Remm

Eesti kojaga
maismaatigude
määraja
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Soojemate ilmadega
võib täiesti tõsimeeli
ka talvekuudel seenele
suunduda. Hõrgul puidusametkõrgesel on tavaks
ka krõbedamate ilmade
vahelisel sulade ajal
viljakehasid moodustada.
Leiame teda kurnatud või
siis juba surnud lehtpuult,
põhiliselt pajult, aga ka
näiteks õunapuult.

MATS KANGUR

VÄLE
NAGU NIRK

Nirk ei ole
poolveelise
eluviisiga loom,
küll aga ei pane ta
pahaks sedasorti
elu teinekord järgi
proovida. Iseäranis
siis, kui see head
kõhutäit tõotab.
Nirk on maailma
kõige väiksem
kiskja.

TARMO MIKUSSAAR

VAATA IMET

SEENELE KESET
SÜDATALVE?

MATS KANGUR

LÄBI SEINA!

Nõrka tiigijääd ei
lõhu üksnes kobras
või saarmas. Kiirtega
kaunistatud augu lõhkus
pehmesse lumelörtsiga
jäässe põhjamudast lahti
pääsenud gaasimull.
Metaan ja teised
kõdunemisel eralduvad
gaasid võivad esialgu
kuhugi turbatüki alla lõksu
jääda. Piisava koguse
juures aga murravad
end ikka lõpuks läbi
ja otsejoones pinnale.
Ka läbi õrna jää!
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JÄINE
TEEKOND
INIMVÕIMETE
PIIRIL

Ebakindel
jalgealune,
nälg ja pakane,
jääkarudest
rääkimata

Guinnessi rekordiga lõppenud kahe mehe retk
Timo Palo raamatus „JÄINE TEEKOND. OMAL JÕUL
PÕHJAPOOLUSELT MAISMAALE“. 312 lehekülge
jäist ekstreemsust ja eksootikat pildis ja sõnas.
Saadaval hästi varustatud raamatupoodides ning
www.aastaraamat.ee kaudu.
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Sõbrakuu pakkumine
loodusesõpradele!

T

elli endale sõbrakuu jooksul aastaks ajakiri Eesti Loodus,
Loodusesõber, Horisont või Eesti Mets ja saad sõbrale valida
kingituseks „Looduse raamatukogu” raamatu tasuta.
Raamatute sisuga saad täpsemalt tutvuda meie e-poes.
Raamatu postitame teie sõbrale koos kaardikesega,
millel kirjas kinkija nimi.
Tutvu ja telli: www.loodusajakiri.ee
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