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Suvi algab rattaretkega!

Roheliste 26. rattaretk
„Kuidas elad, Haanjamaa?”
15.–17. maini 2015

Need kolm päeva rattasadulas pakuvad kauneid kevadisi hetki Haanjamaa mäekuplite vahel ööbikulaulu ja lilleõite seltsis, nii siin- kui sealpool
Läti piiri. Retkel näeme Haanja/Alūksne kõrgustikku, vaatleme Suurt
Munamäge Drusku linnamäelt. Uurime aasta looma metssea tegemisi
Võrumaal ning Eesti-Läti koostööd sigade Aafrika katku laastamissõjas.
Vene ääremaadeni jõudes peatume Eston Kohvri jälgi ajama ja kõneleme
Eesti piirist.
Kultuurilist meelelahutust pakuvad
Justament, Auli (LV), Kait Tamra, Mari Kalkun, Tõnis Kark,
Toomas Ojasaar, Anu Taul Bänd, Rändteater Vaba Vanker jt;

Registreerimine rattaretkele on alanud!
Osalustasu
Sooduspilet
Täispilet
Perepilet

1.03–30.04
38 €
48 €
148 €

1.05–11.05
45 €
55 €
170 €

stardis
55 €
65 €
210 €

Sooduspilet kehtib ISIC ja ITIC kaardi omanikele ning pensionäridele.
Koolieelikutele on osalemine tasuta. Perepääsme saavad soetada kuni
neljaliikmelised pered, kellest vähemalt üks peab olema laps (kuni 18 a).

Selgituseks kirjutada osaleja nimi ja telefoninumber.

Eelregistreerimine toimub Tallinnas Endla 3 (sissepääs rahvusraamatukogu peauksest) 20. aprillist 11. maini (k.a) tööpäevadel
kl 11–18. Tasuda saab ainult sularahas.
Toetajad:

Interneti teel registreerumiseks tuleb teha
ülekanne MTÜ Roheliste Rattaretked arveldusarvele EE942200221035062986 Swedbankis.

Vaata lisa: www.rattaretked.ee
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Pealinna sead

Toimetus:
Peatoimetaja
Helen Arusoo
tel 610 4107
helen@loodusesober.ee
Toimetaja
Mats Kangur
mats@loodusesober.ee
Toimetaja
Ulvar Käärt
ulvar@loodusesober.ee
Toimetaja
Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee
Keeletoimetaja
Signe Siim
signe@loodusajakiri.ee
Toimetaja
Toomas Jüriado
tel 742 1186
toomas.juriado@el.loodus.ee
Kujundus
Jaanus Koov
Infograafikud
Kaarel Tamre
Alari Paluots
Reklaam
Elo Algma
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine
Kristi Mõis
tel 610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
Vastutav väljaandja
Triinu Raigna
triinu@loodusajakiri.ee
Väljaandja
MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn
Trükk AS Kroonpress
Ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas.

ga Läti pealinna külastanud eestlane
teab Br ī v ī base tänaval, mis viib Riia
kesklinna. Kaks kuud tagasi kõndisid seal
ringi mežac ūka’d – metssead – ja jäid vahele
mitmele öisele uitajale. Pildid sellest, kuidas
kümnepealine kari trammiteed ületab, jõudsid kohalikku meediasse ja Läti loodusmuuseumi aasta looma toimkond saatis meile
fotod kommentaaridega, et Riia linna piiridesse mahub mitu suurt metsatukka, kus
sigadel ülimalt mõnus elada.
Vastasime lätlastele selle peale, et
nad võivad oma kodulehele uudise panna
Eesti pealinnas elavatest metssigadest.
Loodusesõbra toimetus on mitmel
korral sattunud Paljassaares tuhnimisjälgedele ja viimati isegi seakolpadele. Nii et lätlastele me alla ei jää,
kuigi jah, päris Pärnu maantee laiusel tänaval
Tallinnas sigu keegi kohanud pole.
Lätlased teatasid selle peale, et metssead jäid
veel mitmel ööl pildile, see polnud ainus kari.
Ka Leedu pealinnas Vilniuses elavat metssead.
Ootame uudiseid ja pilte sealtki.
Mis siis nende sigadega lahti on, et nad pealinna trügivad? Arvukus on kõrge, selles on
asi. Lätis elab hinnanguliselt 80 000, Eestis ligi
40 000 siga (enne jahihooaega). Suur arvukus
on seotud jahimajandusega. Sigadele antav lisasööt kasvatab seakarja nii suureks kui jahimehed
tahavad ja ega see iseenesest halb pole, metsseavorst on ju maitsev. Aga probleeme tekitab olukord, mil juurdekasv pole jahipiirkonnas vajaliku
kontrolli all ja sead on kohalikele inimestele oma
tuhnimisega pinnuks silmas.
Kui jahimehed sigu ei söödaks, ei jookseks
metsanotsud kunagi mööda Riia tänavaid. Rasked talved nii Eestis kui Lätis tõmbaksid aasta
looma arvukuse kiirelt maha – toidunappus paksu
lumega talvel saaks neile saatuslikuks. Ja hunt kontrolliks ülejäänud väiksemat osa. Sigu kohtaks siis
metsades harva. Iseenesest oleks ju kahju, kui sead
haruldaseks muutuksid, nagu lisasöötmiseta tingimata juhtuks. Aga kas neid nii palju olema peab, on
iseküsimus.

Metssiga, mežacūka,
Brīvībase tänaval
25.02.2015. Ligi
kümnepealine kari
kiirustas läbi öise Riia
linna lähima metsatuka
poole, andes jalutajale
võimaluse teha mitu
klõpsu – Vabaduse
tänav on ju väga lai.
TWITTER.COM/@KANCANELIVA

Tallinna sigade rada
Paljassaare roostikus.
MATS KANGUR

HELEN ARUSOO

Kuude nimed Loodusesõbras
Autoriõigus, MTÜ Loodusajakiri,
Loodusesõber, 2015

Jaanuar | Südakuu
Veebruar | Radokuu
Märts | Urbekuu
Aprill | Mahlakuu

Mai | Lehekuu
Juuni | Pärnakuu
Juuli | Heinakuu
August | Põimukuu
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September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu
November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu

Loodusfoto
Kevadel keset kiiret koolitööd jääb
metsaskäikudeks vähe aega. Seda
väärtuslikum on see looduses veedetud
üürikenegi aeg. Eriti nüüd, kui loodusel on
nii palju pakkuda! Linnud laulavad, päevad
on pikemad ja loojangud imelisemad.
Päike hakkab tasapisi tõusma. Pärast
öist pikka vihmasadu ei ole paksul udul
plaaniski hajuda. Jõuan pikale sirgele, kus
avaneb lummav vaatepilt. Kevade rohelus
ja värskus, niiskus ning päike mõjuvad
värskendavalt. Tunnen, kuidas mets
hingab, sügavalt ja rahulikult. Hingan koos
temaga kopsudesse seda meeli ergastavat
hingekosutust.

Hans Markus Antson
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Loodusfoto.
Hans Markus Antson
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Mahlakuu/lehekuu
looduses. Arne Ader

8
14
16

Sõnumeid meilt ja mujalt

23
24

Aasta looma lood
Söödaplats – seapidamine
keset metsa. Peep Männil
Seakatkust ja
lisasöötmisest. Ago Pärtel
Loodusesõber võtab asja
käsile. Prügipõletamise
komme Eestis kestab.
Sulfitiga immutatud
kartulid koolis ja lasteaias.
Gunnel Koba

HEIKO KRUUSI

47

34

38

Loodusega sina peal.
Alvar Vodi
metsakasvatusest ja
metsas kasvamisest.
Juhani Püttsepp

55

Suitsusaun –
UNESCO pärand.
Ulvar Käärt

56

Ristipuud Võrumaal.
Marju Kõivupuu

Loodus kodus. Andres
Dvinjaninovi kassidega sai
tuttavaks Helen Rohtmets

57

Haanja ulatub Eestist
välja. Eesti-Läti-Vene
ühine kõrgustik.
Alvar Soesoo

40 Raamaturott. Juhani
Püttsepp

42 Köögifüüsika. Aare

Baumer mängib sooja ja
külmaga. Nuputa!

44
46

Aja lugu

28 Loomaaia looduskool.

47

Roheliste rattaretk
XXVI „Kuidas elad,
Haanjamaa?”

30
32

Pildi sünd. Karl Tammiste

48

Prangli Jaan –
Vana-Laitsna eestlaste
eestvedaja.
Juhani Püttsepp

Rattaretke marsruudi
vaatamisväärsused.
Katre Palo

54

Võrokeste maalinn
Kornetis.
Ahto Kaasik

Mida looduskooli lemmikud
söövad? Maris Laja

Esikaane foto: Tarmo Mikussaar

Vaata imet!
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58 Haanja mägede uued

kõrgused. Ulvar Käärt

59

Võro kiile lugu.
Piret Pappel

60 Vällamägi – looduslik

pühapaik. Ahto Kaasik

61

Vihmase ilmaga otsi
varju mäe teiselt küljelt.
Jüri Kamenik

62

Vana-Laitsna
eestlaste ajalugu.
Küllo Arjakas

Tagakaanel rattaretke
kaart ja päevakava

Mahlakuu ja lehekuu looduses Autor Arne Ader
Lehekuus õitsele puhkevatel
tammepuudel näeme kahte
värvi õisi: kollakasrohelisi
isasõisi, mis ripuvad pikkades
urbades, ja punaseid emasõisi,
mis on peidus tärkavate
lehtede vahel. Need viimased
on nii tillukesed, et alati me
neid ei märkagi. Aga just
neist pisikestest õitest saavad
alguse prisked tammetõrud ja
hiigelsuured tammed.

Tõrvajõe joastik asub
samanimelisel jõel.
Siin on ühtekokku neli
üksteisele järgnevat
astangut, millest kõrgeim
on viimane, kahe ja poole
meetri kõrgune juga.
Tõrvajõgi on Narva jõe
lisajõgi.

Rabaserval õitseb
igihaljas hanevits.
Tema talvitunud lehed
on õitsemise ajal
punakaspruunid, alles
hiljem muutuvad need
hallikasroheliseks.
Nektarit mekib
lapsuliblikas.
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On vast nuhtlus:
sääsed jälle väljas!
Soomaal on parajasti kevadine veeuputus.
Kopra elupaigas Tõramaa jõe lammil on
veetase oma paar meetrit tavapärasest kõrgem.
Ümbruse kõige kuivemateks paikadeks
on nüüd tulvaveel ujuvad jääpangad.

Asi sai alguse lustimisest lombis ujuva
oksaga, mida toonekurg mitu korda edasi viskas
ja siis uuesti noka vahele püüdis. Mõne aja
möödudes järgnesid üha sügavamad kükid, mille
sooritamisel kadus lind mitmel puhul üleni vee
alla. Suplusjärgne sulgede kuivatamine võttis
omajagu aega – valge-toonekurg pole ju veelind!

6
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Rõude luhale on jõudnud kevad:
veeuputus ja pardiuputus.
Kasari luha servas põllul seisab
värviküllane linnupuu: kuldkollane
ja pruun pärineb siin talvikestelt,
roosa ja roheline metsvintidelt, oranž
ja helehall põhjavindilt, tumehallid
triibud urvalinnult.

Halljäneste pulmahommik.
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Ühel päiksepaistelisel märtsikuu pühapäeval sai meist
võitu kevadkoristuse tuhin. Ilm oli võrratult soe ja soosis igati õues olemist. Võtsime plaani küüni tagant kokku
korjata sinna aastatega kogunenud vanametalli ja muu
üleliigse. Ühel hetkel kuulsin kuidas mu kolmeaastane
tütar hõikas „Gekod!!!” ja siis juba abikaasa järgi, et ma
tuleksin ruttu nende juurde. Abikaasa oli just tõstnud
üles vana veetünni ja selle alt avastasime arusisalike
„magamistoa”. Ülehelikiirusel sai toast toodud fotokas,
tehtud kolm pilti ja tünn sai oma kohale tagasi. Keegi
meist ei tahaks ärgata üles ju selle peale, et majal on
katus pealt läinud!
Aga arusisalikke on meil üsna
palju ja oleme ennegi nendega n-ö
DUSEST
tutvust sobitanud. Lapselegi neid
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Täname ette! Loo

TÄNAVUNE EUROOPA
PUU KASVAB EESTIS
Urbekuu alguses kuulutati Euroopa
aasta puuks Orissaares keset jalgpalliväljakut kasvav 150aastane tamm.
Eestis tehti võidu nimel suurt teavitustööd nii sotsiaalmeedias kui ka ajakirjanduses, samuti korraldati puukandidaadi toetuseks rattasõit Tallinnast
Orissaarde.
Tamm kogus 59 836 häält, teise
koha pälvis 53 487 häälega Ungaris
kasvav idaplaatan ning kolmandaks tuli
Remolinari pöetud pappel Hispaanias.
Uudistaja
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Eesti elanikud viskavad aastas ära
toitu ligi 63 miljoni euro eest
Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgub, et Eesti majapidamistes on äravisatud toidust ligi
kolmandik toidukadu ehk raisatud toit.
Ehkki meie sissetulek ja tarbimishulk on
väiksem kui rikastel riikidel, ei teki meil
toidujäätmeid eriti vähem. Säästva Eesti
instituudi vanemeksperdi Harri Moora
sõnul ei raiska üks leibkond keskmiselt
rahaliselt kuigi palju, ligi 120 eurot aastas, siiski viskatakse kokku meie kodudes toidukaona aastas ära toitu ligikaudu
63 miljoni euro eest. Kõige enam visatakse ära valmistoidu jääke ja peamine
äraviskamise põhjus on riknenud toit.
Seda saaks paremini planeerides kindlasti vältida või leevendada: koostada
nädalamenüüsid ja ostunimekirju ning
olla teadlikum kokkaja. Uuriti ka toitlustusasutusi, näiteks lasteaedu, restorane
jt, neist valdaval osal moodustas toidukadu üle 60% toidujäätmetest.
Toidujäätmete teema on maailmas
muutumas järjest aktuaalsemaks. Ligikaudu kolmandik toodetud toidust raisatakse või jääb kasutamata. Raisatakse
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KESKKONNAMINISTEERIUM

KALMER SAAR

SÕNUMEID MEILT

LUGEJA PILT

tootmis- ja tarneahela igal etapil alates põllumajandusest kuni tarbimiseni.
Euroopa Komisjoni 2010. aastal avaldatud uuringu kohaselt tekib toidujäätmeid 179 kg inimese kohta aastas. Sama
uuring näitab, et toiduahela eri järkudes tekitavad kõige enam toidujäätmeid
kodumajapidamised (42%), toiduainetööstus (39%) ja toitlustamine väljaspool
kodu (14%). Mõnevõrra vähem tekib toidujäätmeid kaubanduses (5%).
Keskkonnaministeerium/
Loodusajakiri

Uuendatakse Eesti ohustatud
liikide punast nimestikku
Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses peetud seminariga algas Eesti punase
nimestiku (punase raamatu) uuendus.
Looduskaitse arengukava järgi tuleb
selleks, et korraldada liigikaitset tulemuslikult, hinnata järjepidevalt ja süsteemselt
liigilist mitmekesisust ja liikide ohustatust.
Keskkonnaameti looduskaitseosakonna
elurikkuse peaspetsialisti Agu Leivitsa
sõnul on enamasti mõistlik vaadata ohustatuse hinnangud üle iga kümne
aasta järel. Eelmine Eesti
punane nimestik
on koostatud
2008. aastal.
Ohustatuse
hindamise alus on ühtne
rahvusvaheline teaduslik metoodika, mille on
välja töötanud rahvusvaheline looduskaitseliit (IUCN).

KUHU MINNA
ÖISED TIIVULISED
LOODUSMUUSEUMIS

Punaste nimestike puhul on oluline nende
usaldusväärsus ja hindamise läbipaistvus,
sest ainult sel moel saab neid kasutada liikide kaitse korraldamisel.
Punase nimestiku koostamiseks asutas keskkonnaminister koordineeriva juhtrühma, kuhu kuuluvad nii teadlased kui
ka riigiasutuste esindajad.
Punase nimestiku uuendamist toetab KIK.
Keskkonnaamet ja
keskkonnaministeerium / Loodusajakiri

Tallinnas Lai 29a asuvas Eesti Loodusmuuseumis on kuni põimukuu/augusti
lõpuni üleval uus näitus „Öised tiivulised”, mis viib vaataja imepärasesse
ööellu ning tõestab, et öö pole sugugi
hall ega sünge, vaid on täis kirevat ja vilgast elu. Kaks erinevat teemat – kakud
ja ööliblikad – on seotud ühe pealkirja
„Öised tiivulised” alla ning jagatud Loodusmuuseumi erinevate saalide vahel,
moodustades ühtse terviku.

MAFF LOOMAAIAS
Matsalu loodusfilmide festival näitab
paremaid palasid Tallinna loomaaia
keskkonnahariduskeskuses Ehitajate
tee 150. Programmiga saab tutvuda
aadressil www.tallinnzoo.ee.

Eestis läbirändel
peatuv väike-laukhani
(Anser erythropus)
on punases nimestikus kui
äärmiselt ohustatud liik.
BS THURNER HOF / WIKIMEDIA

HINGAB JA HELISEB

Tartu ülikooli botaanikaaed avas 2. urbekuul renoveeritud palmihoone. Energiasäästlikumaks muudetud kasvuhoones
on nüüd paremad tingimused nii taimedele
kui ka külastajatele.
Palmihoone renoveerimine algas
mullu suvel. Renoveerimistööde ajaks
koliti välja 95% kollektsioonist. Suuremad,
juurtega krundis kasvavad taimed kaeti
tööde ajaks kaitsekattega. Renoveerimise
käigus eemaldati 2000 m2 vana klaaskatet
kaaluga 21 tonni, lõigati välja 2000 meetrit vanu torusid ja radiaatoreid, puhastati
ja värviti 22 meetri kõrguse hoone kandekonstruktsioonid. Palmihoone kaeti plastkatetega ja varustati eri tasanditel paiknevate tuulutusluukidega, samuti paigaldati
uus küttesüsteem. Kasvuhoones uuendati
ka suurem osa kasvupinnasest, puhastati
bassein, taimed istutati uutesse pottidesse
või uuendatud pinnasesse.
Palmihoone vanim asukas – 110-aastane kanaari datlipalm – pidas renoveerimistöödele hästi vastu. Puu on oma pika
elu jooksul üle elanud kaks maailmasõda
ja hoone pommitabamuse 1943. aastal.
TÜ botaanikaaia kasvuhoonetekompleks koos abiruumidega valmis 1809. aastal Johann Wilhem Krause projekti alusel. Palmihoone valmis 1984. aastal Ingrid
Mardi projekti järgi.
TÜ/Loodusajakiri

TOOMAS JÜRIADO

Eakas palm elas kasvuhoone
remondi kenasti üle

Tallinnas Müürivahe 12 asuvas Eesti
teatri- ja muusikamuuseumis (ETMM)
on kuni 6. pärnakuuni/juunini teisipäevast laupäevani üleval Tartu ülikooli
loodusmuuseumi ning ETMMi koostöös valminud näitus „Hingab ja heliseb”, mis tutvustab looduse ja muusika
omavahelisi seoseid, sarnasusi ja erinevusi. Külastaja saab käed-külge lahenduste, arvutimängude ning helinäidete
abil uurida ja võrrelda, kuidas on ajast
aega kasutatud loodust muusikas ning
muusikat looduses.

LASTEGA
LOODUSHOMMIKULE
Laupäeviti (üldjuhul korra kuus) ootab
huvikool Tartu Loodusmaja 4–8-aastasi lapsi koos vanema(te)ga loodushommikutele. Iga kord on valitud tore
teema, millega tegevused seotakse.
Üritus toimub Tartu keskkonnahariduse keskuse saalis Lille 10 algusega
kell 11 ja/või kl 13.
Pooleteise tunni jooksul mängitakse loodushariduslikke mänge
ning meisterdatakse koos vanematega midagi vahvat. Loodushommiku
tasu on 4 eurot lapse kohta, registreerida tuleb ette keskuse infotelefonil
736 6120.

PÄRANDKULTUURI RAJALE

TÜ botaanikaaia vanim elanik on
110aastane kanaari datlipalm.
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16. lehekuul/mail avatakse Lahemaa
rahvuspargis RMK Oandu looduskeskuses pärandkultuuri õpperada „Esivanemate pärandus metsas”.
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Julge
metskits
„Veebruari alguses Tartumaal
Tähtvere vallas koju sõites märkasin midagi ebatavalist. Nimelt
minu ees seisis tee peal kits,
kes ei kartnud isegi traktori
häält. Mõtlesin siis traktorist
välja minna, et vaadata, kas inimest kardab, aga no ei midagi –
ta lasi isegi endal peopesaga üle
pea tõmmata. Kitse viis Tähtvere valla jahiselts ära ohutusse
kohta. Paar päeva magas ta jahimeeste maja juures, kus teda
toideti. Siis ta lahkus teadmata suunas,” kirjeldab tavatut kohtumist Keven Ratnik.

Mis põhjusel võis see metskits nii käituda?

VASTAVAD ZOOLOOGID
Jüri Tõnisson:
Näeb see alla-aastane kevade alguse kohta välja üsna kobe
ehk suhteliselt heas seisundis. Talv on olnud seega soodne.
Et loom on inimese varjuga samal pildil, siis see näitab, et ta
tõesti talub inimest ja on ehk temaga ennegi kokku puutunud.
Kuna loom on päris üksi, siis nii noor ja üksik ehk käitubki
pisut tavatult, kui jäi näiteks hiljuti emata, kes „mõtles” ka
tema eest ning oli tallele A ja O.
Kodus kasvamist ei saa samuti välistada. Lootkem, et see
hälve pole püsiv, kogenematu kitseke suveni alles püsib ja
normaalse koha omasuguste hulgas leiab.
Tiit Randveer:
Võib-olla on see loom tõesti oma varase nooruse inimese juures veetnud. Ka hiljutine emata jäämine tuleb kõne alla, kuigi
on vähem tõenäoline. Ka haigused ja kurnatus on vahel põhjuseks, miks loom oma hirmu inimese ees kaotab. Pole haruldased juhtumid, mil näljane metskits on tulnud taluõuele.
Antud juhul pole see teemaks, ilmselgelt on tegemist isendiga, kes on terve ja heas toitumuses.
Uluki, olgu ta kuitahes nunnu, silitamine pole siiski arukas
tegu. See ei pruugi olla kummagi osapoole tervisele hää.

2020.
...AASTAKS EHK JUBA JÄRGNEVA VIIE
AASTAGA VÕIVAD LENDORAVAD TÄNU NEILE
SOBILIKE VANADE HAAVIKUTE PINDALA
KAHANEMISELE JA KILLUSTUMISELE
EESTIS VÄLJA SURRA. SELLISE JÄRELDUSENI
JÕUDIS PIKAAJALISTELE VAATLUSTELE JA
UURINGUANDMETELE TUGINEDES TARTU
ÜLIKOOLI ZOOLOOG JAANUS REMM.
novaator.err.ee

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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rändliike ning ühtlasi ohustada nende liikide esindajaid, keda on muidu ööpimedus
vaenlaste eest kaitsnud.
Inglismaal asuva Exeteri ülikooli keskkonna- ja jätkusuutlikkuse instituudi teadlased Kevin Gaston, James Duffy ning
Jonathan Bennie analüüsisid aastail 1992–
2000 meie Maast tehtud öiseid satelliidipilte ja jõudsid tõdemuseni, et kuigi 86%
maismaast jääb öösiti suhteliselt pimedaks, on uuritud perioodil luubi alla võetud

WIKIPEDIA

/

NEIL PALMER

Erinevad looduskaitsealad peaksid olema
paigad, kus loodus saab omasoodu olla,
kuid ühe hiljutise uuringu kohaselt on paljud sellised paigad valgusreostuse ees kaitsetud. Seda eeskätt just aina paisuvate linnade tõttu, mis oma valgustusega öötaeva
helendama panevad.
Mis selles siis halba on? Ikka see, et linnade tehisvalgus võib häirida öise eluviisiga loomi, rikkuda nende aja jooksul välja
kujunenud sigimisrütme, ajada eksiteele

Valgusreostuse all
kannatavad kõige
enam Euroopa, Aasia
ning Põhja- ja LõunaAmeerika kaitsealad.

Amazonase metsad jõuavad
üha vähem CO2 neelata

Lõuna-Ameerikas ligi 550 miljonil hektaril laiuvaid Amazonase
vihmametsi peetakse maailma rohelisteks kopsudeks. Hiiglaslik metsamassiiv, mis neelab arvestuste järgi igal aastal endasse
ligi 1,8 miljardit tonni ehk kolmveerandi maailma metsade
fotosünteesi käigus õhust seotavast süsinikdioksiidist, ei saa
selle tööga enam eriti hästi hakkama.
Nimelt Inglismaal asuva Leedsi ülikooli metsaökoloog Roel
Brienen tahtis ühes kolleegidega teada, kuidas kliimamuutused mõjutavad Amazonase metsi. Selleks võtsid nad kaheksas Ladina-Ameerika riigis uurimise alla enam kui 320 katselapil sirguvad puud, mille läbimõõdu ja biomassi üle on arvestust
peetud juba alates 1983. aastast. Neid andmeid analüüsides
leidis Brieneni uurimisrühm, et viimase kümnendi jooksul on
puude kasv pidurdunud ning samas on suurenenud ka igal aastal kuivanud puude hulk. Selle tulemusel suureneb Amazonases biomassi hulk praegu igal aastal hektari kohta keskmiselt vähem kui tonni võrra, mida on omakorda vähem kui pool
1990. aastate alguses lisandunud kogusest. Loodusesõber
12

piirkondades pimeduse osakaal kõikjal
vähenenud. Seejuures märgivad teadlased väljaandes Conservation Biology avaldatud uuringu tulemustes, et Euroopas,
Aasias ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas on
enam kui neljakümnel protsendil kaitsealadest valgusreostust märgatavalt enam. Nii
pakuvad teadlased, et tehisvalguse tõkestamiseks ning loodusliku pimeduse hoidmiseks tuleks kaitsealade ümber tekitada
n-ö pimedamad tsoonid. Loodusesõber

Keefiril on jogurtiga
võrreldes eeliseid
Tuntud toiduteadlase, paarikümne tervislikust toidust kõneleva
raamatu autori Michelle Schoffro Cooki väikesest kirjutisest tundub, et ingliskeelses maailmas on meie jaoks üsna tavapärane ja
jogurtiga võrreldes hoopis varasemast ajast tuttav keefir midagi
üsna eksootilist. Miks muidu alustab ta oma juttu hääldusjuhisega, kuidas selle toiduaine nimetust kokku lugeda.
Aga juba pealkirjas kinnitab Cook, et keefir on jogurtist kolm
korda tervislikum. Ehkki sellised arvulised väited tekitavad alati
nõutust, on faktid siiski selged. Cook kirjutab, et laialt on küll levinud teadmine jogurtis leiduvatest kasulikest elusatest mikroobikultuuridest, mis soodustavad seedimist ja parandavad seeläbi tervist, aga joogijogurtis on parimalgi juhul siiski vaid paari-kolme
probiootikumitüve; samas sisaldab mõnigi jogurtisort rohkem
suhkrut kui sõõrikud. See Cooki mainitud „kolm korda tervislikum”
põhinebki ilmselt just sellel, et keefiris leidub probiootikumitüüpe
vähemalt kolm korda rohkem kui jogurtis ehk kümme kuni kaksteist. Vähe sellest: keefir sisaldab ka mitut n-ö energiavitamiini ehk
B-rühma vitamiini, nagu tiamiini, foolhapet, riboflaviini ja biotiini.
Paljud inimesed on kindlad, et B12-vitamiini saab ainult lihast, ent
tegelikult on ka keefir selle vajaliku ja olulise toitaine hea allikas.
Pealegi soodustab keefir seedimist, sageli nendelgi inimestel, kellel
võib olla probleeme piimaga, sest piimasuhkru laktoosi kasutavad
ära keefiris leiduvad probiootikumid. Erialaajakirjades on ka väidetud, et keefir alandab kolesterooli ja veresuhkru taset.
Põhjalikumalt kirjutab Cook sellest kõigest oma uues raamatus „The Probiotic Promise: Simple Steps to Heal Your Body from
the Inside Out”. care2/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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SÕNUMEID MUJALT

Probleem
kaitsealadel –
valgusreostus

Albaania Vjosë, Kreeka Aoös on üks viimaseid suuri looduslikke jõgesid
Euroopas.

Vabaühendused püüavad päästa
Vjosë jõge paisudest
Urbekuu (märtsi) keskel avaldasid kolm
looduskaitse vabaühendust, Riverwatch,
EuroNatur ja EcoAlbania raporti, mis andis
avalikkusele teada Vjosë jõgikonda ähvardava ohu kogu ulatuse. Euroopa väidetavasti viimasele veel täiesti looduslikus
seisundis jõele olevat kavandatud 33 hüdrojaamade paisu, 27 Albaanias ja kuus
Kreekas, kus jõgi kannab nime Aoös.
Albaanias leiab see projekt üha suuremat vastuseisu. 272 kilomeetri pikkusel jõel, millest esimesed 80 kilomeetrit
voolavad Kreekas, ülejäänud Albaanias,
on kohati kuni kahe kilomeetrini avarduv säng. Nii jõgi ise kui ka tema lisajõed
on seni täiesti looduslikus seisundis. Teist
samaväärset jõge Euroopas ei ole.
Nüüd tahavad Austria ja Itaalia

kompaniid hakata hüdrojaamu rajama, esialgu Vjosë lisajõgedele. Ulrich Eichelmann
Riverwatch’ist ütleb selle peale, et sellega
rikutaks ka peajõgi – umbes samuti, nagu
sureb puu, kui talt kõik oksad maha laasida.
EuroNatur’i kõneisik Gabriel Schwaderer
lisab, et paisude tsunami tuleb peatada ja
päästa Euroopa looduse pärl. Albaanlased
on asutanud Vjosë sõprade ühenduse, mis
püüab luua rahvusparki, nii et jõe loodusest
oleks kasu kõigile jõeoru inimestele. Selleks
tuleb aga jõgi looduslikuna säilitada.
Vjosë kaitse on tegelikult vaid osa
suuremast rahvusvahelisest kampaaniast Balkani jõgede kaitseks. Sloveeniast
Albaaniani on teada kokku lausa 630 hüdrojaamapaisu ehitamise kavad.
balkanrivers.net/Loodusajakiri

Haruldane veelind näitas
ennast mõne sekundi
BirdLife International teatas märtsis, et
mullu hilissügisel õnnestus USA ja Kuuba
uurimisrühmal korraks näha maailma
haruldasimat veelindu, Kuuba Zapata soo
endeemi kuuba huiku (Cyanolimnas cerverai; inglise keeles Zapata Rail).
20. sajandi alguses kirjeldatud lindu
polnud juba üle nelja aastakümne nähtud ja lootused liigi säilimisest hakkasid kaduma. Ainus selle üliharuldase
linnu kolme munaga pesa kirjeldus pärineb Ameerika ornitoloogilt James Bondilt
(1900–1989), kes on läinud kultuurilukku
sellega, et samuti linnuhuviga kirjanik Ian
Fleming andis tema nime oma müütilisele
tegelasele, kuulsale spioonile 007. Huigu
käitumisest ja pesitsusökoloogiast ei teata
õigupoolest midagi.

Nüüd tehti julge ja võib-olla ka mõneti
kaheldava väärtusega otsus lõigata tihedasse sootaimestikku mõned lagedad triibud. Just ühte triipu lind mõneks sekundiks ilmuski. Sellega saab
ala muidugi senisest veel rangema
kaitse.
BirdLife/
Loodusajakiri

Fotole pole
kuuba huiku
keegi saanud;
illustratsioonina
kasutatakse ikka seda
Allan Brooksi vana joonistust.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Catherine Gill toob
portaalis care2
märtsi alguses avaldatud loos esile
mõne ühelt poolt
ehk veidi naljaka,
aga samas hariva asjaolu meie mitte just armastatud
naabri, prussaka kohta.
Nagu ämblikudki, on prussakad
suure osa inimeste jaoks õudusjudinaid tekitavad peletised. Ent teadjamad
oskavad tarakanidele omistada mõnegi
joone, mis näitavad, et nad inimesest
lõpmata palju ei erinegi või on vähemalt
väga vajalikud looduse aineringes.
Esiteks toonitab Gill, et sugugi mitte
kõik prussakad pole kahjurid. Maakeral
elavast umbes 4000 prussakaliigist kuulub sellesse kahetsusväärsesse kategooriasse üksnes 30. Suurem osa liike elab
metsades ja võsades, koobastes ja urgudes ning ei satu naljalt üldse inimese silma
alla. Teiseks meeldib prussakale olla tihedas kontaktis kõva pinnaga, kõige parem
lausa igast küljest. Just seetõttu poevad
nad väga kitsastesse pragudesse, on üpris
varjatud eluviisiga ega tiku päevavalguse
kätte. Kolmandaks on emasprussakas
väga hooliv ema. Tagakeha tipus paiknevat munakapslit kannavad eri liigid enamasti peaaegu kuni munade koorumiseni
või siis peidavad selle varjatud kohta.
Neljandaks on tänu Jaapani teadlaste jõupingutustele kindlaks tehtud,
et prussakad mitte ainult ei söö, vaid ka
naudivad toitu. Kaks professorit, Makoto
Mizunami ja Hidehiro Watanabe, leidsid, et neil putukatel tekib samasugune
refleks nagu kuulsatel Pavlovi penidel.
Enne seda kui prussakatele katsetes
suhkrutoitu anti, said nad tunda vanilli ja
piparmündi aroomi ning edaspidi tekkis
neil nende lõhnade peale süljeeritus.
Ja lõpuks kinnitab Gill, et prussakad on tublid keskkonnakaitsjad, mängides suurt rolli lämmastikuringes. Enamik
prussakaid toitub kõdunevast orgaanilisest ainest, millest satub nende organismi hulk lämmastikku. See jõuab
hiljem prussaka väljaheidete kaudu pinnasesse, kus saab tähtsaks toitaineks taimedele. Sestap oleks prussakate kadumisel ränk mõju metsade tervisele ja
seeläbi kõigile seal elavatele liikidele.
care2/Loodusajakiri

EWS

Viis silmi avavat
fakti prussakate
kohta

Kuulutame välja „Metsanotsu –
tõeline siga” lugude ja fotode
võistluse, mis kestab sügiseni ja
päädib näitusega Eesti loodusmuuseumis ja RMKs. Parimatele
auhinnad ajakirjalt Loodusesõber,
keskkonnaministeeriumilt ja Eesti
Jahimeeste Seltsilt. Ajakirja Loodusesõber ja Looduskalender.ee
fotovõistlusele on oodatud kõik
seni avaldamata metsseapildid. Nii
fotod, kus metssiga ise peal, kui ka
ülesvõtted kõiksugu tegevusjälgedest. Pildid on oodatud koos lühikese looga.
Vaata lähemalt
www.looduskalender.ee.
Lugusid ootame e-posti
toimetus@loodusesober.ee või
aadressil MTÜ Loodusajakiri
Endla 3, 10122 Tallinn.

VIHANE KULT?
TRIIN LEETMAA
Heinamaa servas kõndides märkasin
metssiga. Tema nägi ka mind, kuid
ei põgenenud. Hirmul on teatavasti
suured silmad ja hinge puges värin.
Käsi liikus alateadlikult vööl oleva
pussnoa poole. Tagantjärgi teeb
endalegi nalja, kuidas seisin väikese
metsseaga vastamisi, ühes tõstetud
käes binokkel ja teises löögivalmis
nuga. Tol hetkel jõudsin, aga täpselt
välja kalkuleerida, kuidas ründavale
loomale tera silma suunata. Filmides
tapetakse koletisi ikka nende silmi
läbi torgates. Siga otsustas lahkuda.
Sain piki heinamaa serva umbes
300 meetrit edasi minna, kui märkasin endast paarisaja meetri kaugusel kraavikaldal kasvava võsa varjus metssiga jooksmas. Loom oli
suur ja liikumissuund ei olnud mitte
14

minust eemale, vaid hoopis minu
poole. Taganesin kiiresti heinamaa
keskele. Kult spurtis võsa kaitsvast
rüpest paarikümne meetri kaugusele
heinamaale, lõi kihvadega vihaselt
õhku ja jooksis võssa tagasi, et hetk
hiljem jälle lagedale tormata. Liikusin ettevaatlikult kuldilt pilku pööramata selg ees maantee poole. Tema
jätkas oma demonstratiivseid rünnakuid. Peatusin poole kilomeetri kaugusel kivivarel ning suunasin binokli
kuldile. Loom ei näidanud rahunemise märke. Kindluse mõttes lahkusin heinamaalt.
Hiljem olen korduvalt metssigadega looduses kokku juhtunud, sealhulgas samas piirkonnas karja keskele sattunud, kuid kordagi pole loomad otsustanud rünnata. Esimene
kohtumine püsib aga meeles ja metssigu nähes on alati värin sees.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

KOMMENTAAR

PEEP MÄNNIL,
ULUKIUURIJA
Jutus pole kirjeldatud, mis ajal kohtumine toimus. Kui tegemist oli
varakevadega, siis oli see arvatavasti mitte kult, vaid emis, kellel olid
sellesama heinamaa servas olevas
tihnikus hiljuti sündinud pojad. Kuldil ei ole midagi kaitsta, emisel aga
küll. Kuldina võis see loom tunduda,
kuna oli üksi ja oli suur. Täiskasvanud emis on ka suur ning poegimise
ajal paistab olevat samuti üksi. Vastsündinud põrsaid kaitsvale emisele
on kirjeldatud käitumine väga iseloomulik. Tavaliselt sünnivad emisele põrsad aprilli esimeses pooles, aga see võib juhtuda ka varem,
märtsis, ning hiljem, mais või isegi
juunis.

MATS KANGUR

AASTA LOOMA LOOD

KIRJUTA MEILE
METSSEAST

Kevad on parim aeg
teha esimesi samme
linnumaailma tundmaoppimisel

Linnuhuvilisele on sellel teel abiks CD-d
„Laululinnurahvas” ja „Merelinnurahvas”.
Plaadiga kaasas olevast vihikust leiab
tutvustatavate linnuliikide lühikirjeldused.

Saadaval ka CD „Eesti Looduse helimaastikud”, hea võimalus tuua linnaelamisse mõnus linnukoor metsas,
varane hommik külatänaval või mõni
muu loodusmaastik koos kõigi seda
ilmestavate helidega.

Küsi plaadipoodidest
või telli e-poest kodulehel
www.loodusajakiri.ee
autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

SÖÖDAPLATS
SEAPIDAMINE
Aastas tassitakse metsa sigade
söödaplatsidele hinnanguliselt
4 000 000 kilo lisasööta, põhiliselt
teravilja ja kartulit. Kui tihti ja
mida metssigadele söödetakse,
erineb paikkonniti. See on
jahimeeste enda otsustada.
PEEP MÄNNIL,
LEO LÄTTI JOONISTUS
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TARMO SAMMAL

Mõned jahimehed viivad lisasööta
välja aastaringselt, ka suvel, teised
peamiselt talveperioodil. Ühed viivad korraga välja kümmekond kilo,
teised sadu kilosid. Seni pole püütud hinnata, milline võiks olla meil
keskmine aastane metsa viidud söödakoguse hulk, kuid erinevaid strateegiaid arvestades võiks see olla
suurusjärgus üks tonn tuhande hektari jahimaa kohta. See teeb kokku
umbes neli tuhat tonni aastas ja
kui arvestada, et meie metssigade
sügisene arvukus on suurusjärgus
40 000 looma, oleks see ühe sea
kohta umbes 100 kilogrammi aastas ja ligi 300 grammi päevas. Et
osa söödast naudivad ka paljud teised ulukid – metskitsed, punahirved,
karud, kährikud ja mitmed seemnetoidulised linnud – võib eelpoolmainitud kogus ühe sea kohta tegelikkuses mõnevõrra väikesem olla.
Meeletud kogused toitu aitavad
karmidel talvedel loomastikul – mitte
ainult sigadel – elus püsida. Ka mitmetele teistele liikidele, nagu näiteks
karule ja kährikule ning rasketel talvedel ka metskitsele, võib lisasööt
olla talve üle elamiseks ja enne sigimisperioodi olulise tähtsusega. Kui
karu ja metskitse toitmist võib vaadelda pigem kui positiivset tegu, siis
võõrliigi kähriku puhul pigem kui
negatiivset. Näiteks kevaditi on näh18

tud söödaplatsidel suure kärntõvekahjustusega kährikuid, kes lisasöödata ei oleks tõenäoliselt talve üle
elanud.
Lisasöötmise peamisi eesmärke
on jahipidamine. Kuna metssiga on
hästi manipuleeritav liik, kelle arvukus lisasööta andes kiiresti kasvab
ja kes püsib lisasööda abil paiksena,
on ta jahimeestele mugav saak. Ulukit ei pea mitte taga otsima, vaid lihtsalt ootama. Söödaplatsil on võimalik
suhteliselt hästi valida karja hulgast
laskmiseks sobivaim loom. Selleks on
enamiku söödakohtade juurde ehitatud ka kõrgistmed. Jahist tõuseb tulu
näiteks ka turismile. Välismaine kütt
ei ole meil sigade söödaplatsi serval
haruldane külaline, tihtipeale on ta
soomlane, kel oma kodumaal metssiga jahiks piisavalt ei ela.

METSSIGA LEVIKUALA
PÕHJAPIIRIL
Eestis elab metssiga oma levikuala
põhjapiiri lähedal. Ja ehkki meil elab
palju sigu – ligi 40 000 – kellest jahihooaja lõpuks jääb järele ligi 20 000
siga, ei tohi praeguse suure arvukuse juures unustada, et metssiga on
meile siiski üsna hiljuti (taas)tulnud
liik. Liik on meie aladel küll ka varasematel aegadel elanud, kuid 17.–19.
sajandil kestnud külmemal perioodil
puudus täielikult. Esimesed loomad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

sattusid siia 20. sajandi alguses. Rohkem uusi ja huvitavaid jälgi hakkas
metsadesse tekkima alles pärast viimast sõda.
Ehkki paar sajandit kestnud külmem periood on möödanik, on tõde,
et metssiga lisasöötmiseta meie laiuskraadil ka praegu hästi vastu ei peaks.
Kui sigu ei söödetaks, kaoks ta mitmetest elupaikadest, näiteks vaesema toidulauaga männikutest. Ilmselt jõuaks
siis ka hunt sea arvukust reguleerida
ja isendeid oleks kordades vähem.
Praegu on sigu paarsada korda rohkem kui hunte: võsavillemeid uitab
meil ringi 200, sigu 40 000. Suurusjärk räägib iseenda eest.
Soojad talved, nagu kaks viimast,
on olnud metssigadele soodsad ja
tänavune talv on poegimiseks lausa
ideaalne. Ent paar varasemat aastat
pole see sugugi nii olnud. Ilma toiduta, mida inimene jagab, oleks sellistel talvedel metssigade suremus
olnud väga kõrge, eriti noorte isendite hulgas. Lisaks avaldaks karm
kliima mõju ka emistele, sest põrsaid
sünniks vähem. Eestis ei leidu erinevalt lõunapoolsetest aladest piisavas
koguses looduslikke energiarikkaid
vilju, näiteks tammetõrusid ja pähkleid, sestap pole talveks võimalik ka
suurt rasvavaru koguda.

VÄHENE KOHASTUMUS
TALVEKS
Teised meie omnivoorid ehk kõigesööjad nagu mäger, pruunkaru ja
kährikkoer on kohanenud talvise toiduvaese perioodi üle elama taliuinakus olles, mil kogu energiakulu katab
eelneval toitumisperioodil kehasisese rasvana kogutud varud. Nii et
metssiga peaks meil tegema taliuinakut! Paraku metssigadel selline
kohastumus puudub ning nad on
aktiivsed ja peavad toituma ka talveperioodil. Siga ei suuda omastada
energiat ka tselluloosist, erinevalt
teistest sõralistest, näiteks hirvlastest. Seetõttu peab sea toit sisaldama
piisaval hulgal lihtsamaid süsivesikuid ning valku ja rasva.
Siiski, kohastumus nuumaperioodil talveks rasvavarusid koguda
on neil täiesti olemas, samuti võivad nad väga külmade ilmade korral lühiajaliselt energia kokkuhoiu
mõttes oma pesades paigal olla. Aga
ikkagi – talve üleelamiseks on neil
vaja rohkemat. Talvel leiab metssiga

PEEP MÄNNIL

2X
Klassikaline metssigade lisasööt on teravili.

oma loodusliku põhitoidu peamiselt
taimede säilitusjuurte või risoomide,
aga ka selgrootute näol pinnasest,
mis siis üles tuhnitakse. Mida külmem on talv ja mida sügavam lumi,
seda suurem on energiakulu, samas
kaob loodusliku toidu kättesaadavus
maapinna sügavalt külmudes. Metssigade seisund meie kliimas sõltub niisiis peamiselt kahest asjaolust – kui
palju nad suudavad omale rasvavaru
talveks koguda ehk siis suvisest-sügisesest energiarikka nuumtoidu hulgast ning talve iseloomust.

SIGADE AAFRIKA KATK
JA SÖÖDAPLATSID
Lisaks talvise suremuse vähendamisele ning mugavale küttimisvõimalusele on kolmandaks lisasöötmise
eesmärgiks vähendada sigade liikumisvajadust ehk hoida neid suhteliselt paiksena. Nii tuhnivad nad
ka vähem põlde. Söödaplats nimelt
koondab metssigu, pakkudes osa
päevasest toiduvajadusest, mistõttu
surve looduslikku toitu otsida kahaneb, väheneb ka otsimisele kuluv aeg
ja teepikkus. Nii on söödaplatside
juures mõju loodusele küll suurem,
kuid suuremat ala vaadeldes kokku-

Mõnikord võib metssea söödakoha lähedalt leida
pakendeid, mis viitavad loomadele nosimiseks viidud
toiduainetele: Fazeri saiad, kiirnuudlid vms. Foto on tehtud
RMK Kilingi-Nõmme jahipiirkonna alal.

võttes väiksem. Sigade Aafrika katku
puhul pole aga asi nii ühene.
Söödaplatside negatiivne mõju
väljendub selles, et ulukite koondumise tõttu on just neis kohtades võimalus erinevate nakkushaiguste ja
parasitooside levikuks tavapärasest
märgatavalt suurem. Metssigadele
mängivad söödaplatsid sigade Aafrika katku levikul looduslikus populatsioonis igatahes olulist rolli. Söödaplats on paik, kus erinevad karjad omavahel füüsiliselt kokku puutuvad, mis omakorda katku levikule
kaasa aitab, aga teiselt hoiab lisasöötmine loomi enam paiksena, kahandades seega katku leviku võimalusi
kaugematele aladele.
Eks lisasöötmisega olegi nii, nagu
paljude muude asjadega siin ilmas:
selles võib leida nii positiivset kui ka
negatiivset ning argumente leiab nii
lisasöötmise õigustaja kui ka selle
kritiseerija.
Praegu otsustab jahimees, palju
sigu sööta ja palju neid lasta. Mis
on omakorda hea, et riik seda valdkonda liigselt üle ei reguleeri. Siiski
on paljudes Euroopa riikides lisasöötmine piiratud ning võimalik, et
need reeglid kehtestatakse ka meil.
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ŠOKOLAAD JA PRÄÄNIKUD
„Mõned aastad tagasi juhtusin metssigade
söödaplatsil värskelt toodud šokolaadihunnikule,” meenutab Loodusesõbra toimetaja
Mats Kangur. „Tavaliselt leian sealt teravilja, leiba, saia, kartulit. Pidulauaks kaetud
söödaplats oli ahvatlev. Maitsesin ka, eriti
meeldis Kalevi valge šokolaad mustikaga.”
Metsades võib söödaplatsidel kohata
üllatavaid leide. On nähtud kohukesi metsas, aga ka pagaritooteid, õigupoolest ei
ole präänikud ja saiad söödaplatsil üldse
mitte haruldased: oleneb, mis tootjate või
turustajatega on jahimeestel sidemeid.
Metsseale need toidud halba ei tee, kuna
sea seedimine sarnaneb inimese omaga.
Šokolaadi metsast enam ei leia: „See
lõppes juba aastaid tagasi, kui andsime
jahimeestele oma tootmises tekkivaid ülejääke,” räägib Kalevi kommunikatsioonijuht
Ruth Roht. „Praegu lähevad tootmisjäägid utiliseerimisele, kuna me ei pea õigeks
maiustuste metsa viimist. Üheks põhjuseks on kindlasti see, et ei ole teada, kuidas
šokolaad ja muud maiustused mõjuvad
metsloomade tervisele.”
Otseselt keelatud see tegevus aga ei
ole ning seetõttu võib teiste firmade toodangut jahimeeste sõnul metsast leida
Šokolaad
metsseale.
üsna palju. Helen Arusoo
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On sead!
Lisa
Lisasööda
kogust ei ole Eestis riik
reguleerin
reguleerinud.
Paljudes Euroopa riikides
piirangu olemas ja võimalik, et tuleon piirangud
vik
vikus reguleeritakse lisasöötmist
ka Eestis.

Metssigade toiduks on taimede juured, risoomid
ja mugulad.
Osa toidulauast moodustavad
talvel ja sügisel tammetõrud.

Lisasööt
Iga metssiga
saab aastas
lisasööta keskmiselt

100 kg
× 10
20

1 tonn

Keskmise
suurusega seakari

söödateravilja
maksab keskmiselt

= 1t

lisasööta

130
eurot

See ei
olegi
aasta
peale
jaotatuna eriti
kallis

Metssea
levikuala
Euroopas
Eesti on metssea
leviala põhjapiiril
ja ilma lisasöötmiseta nad meie
laiuskraadil hästi
vastu ei peaks.

Lisasöödana
viiakse sigadele
peamiselt teravilja
ja kartulit.

Kartul

Mais

Nisu

Kümmekonna sea hulgas, kes söödaplatsi tonnist toidust ära elavad, on kesikud, põrsad, emised
ning kult, kes käib söödaplatsil omaette.

Küttimine
Metssigu elab Eestis umbes 40 000,
kellest jahihooaja lõpuks jääb järele
ligi 20 000. Järgmiseks kevadeks on
neid taas 40 000.
Seda juhul, kui jahimehed korralikult
laskmismäära täidavad, vastasel korral
sigade arvukus kasvab.

Kui

10 metsseast ...
... kütitakse 6

juurdekasv aastaga VÄIKE

... kütitakse

5

juurdekasv aastaga NORMAALNE

... kütitakse

4

juurdekasv SUUR
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MATI ROOSSAAR

Eelmise jahiseaduse alusel nägid korralduskavad ette soovitatavaid sööda
lisakoguseid, praegu neid pole.
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Miks siga tuleb õue tuhnima?
Eestis lastakse aastas kuni 20 000 siga
ja juhul kui jahimehed korralikult täidavad laskmismäära, ei tohiks siga häirima
tulla. Vastasel korral läheb siga ülekäte ja
tekitab konflikte, tuhnib õuesid ja hävitab
põllukultuure.
Vihased inimesed peavad rohkem
märku andma oma piirkonna jahimeestele, kui neil on sigadega probleeme!
Miks siga õuele tuleb? Siga tuleb võilillejuure ja vihmaussi pärast – õues on tavaliselt hea muld, kus leidub palju vihmausse, seetõttu tuhnivad sead selle ka üles.

Metssigade suremuse vähendamine ja
nende juurdekasvuvõime suurendamine
on peamine mõju, mida jahimehed lisasöötmisega taotlevad. Kui seda võetakse
arvesse ja selle võrra ka suuremas koguses sigu kütitakse, ei pruugi metssigade
arvukus kasvada, suureneb vaid nende
käive. Pahatihti ei reageeri aga jahimehed
arvukuse kasvule adekvaatselt, kütitakse
alla juurdekasvumäära ning arvukuse jätkuv tõus ja sellega suurenevad kahjustused ongi reaalsus. Inimesed saavad õigusega vihaseks.
JAAK SEPP

ELU ILMA METSSEATA
Loodus tõenäoliselt metssiga niipalju
taga ei nutaks kui inimene. Kui metskitsel läheb hästi, pole metssea olemasolu tähtis isegi mitte hundile.
Kui aga metskitsi oleks väga vähe või
üldse mitte, oleks poegi kasvatavatel
või iseseisvat elu alustavatel noortel
huntidel kindlasti palju raskem. Sellega seoses suureneks surve kariloomadele ning väheneks üleskasvatatud poegade arv.
Karu oleks samuti veidi kehvemas
seisus – kevadel ärgates oleks vähem
süüa nii raipeid kui ka värsket liha.
Teised loomad on lihtsalt liiga kiired
ning metsseapõrsas on pea ainuke,
kelle karu kinni suudab püüda. Hukkunud, suurkiskjate murtud või jahipraagina metsas olevatest metssigadest tunneksid puudust tegelikult
väga paljud loomad, alates tihastest ja
lõpetades kotkastega, alates karihiirest ja lõpetades karu endaga. Nende
vahele jääks suur hulk murelikke raipetoidulisi linnu- ja imetajaliike.
Ilves oleks metssea puudumise
üle pigem õnnelik. Metssiga on just
see, kes pahatihti tema murtud metskitse jõuga üle lööb ning sunnib teda
uut saaki otsima minema. Kitsede
vähesuse korral on metssea olemasolu muidugi hea ka ilvesele – hunt
sööb enam sigu, mistõttu jääb ilvesele enam kitsi.
Maaspesitsevatele lindudele metssea puudumine arvatavasti väga
suurt rõõmu ei valmistaks. Kindlasti
neid see aga ka ei kurvastaks. Tehtud
katsed tehispesadega näitavad, et
vähemalt metsise kurnade rüüstamises metssiga küll süüdistada ei saa.
Katsed teiste linnuliikidega jätkuvad.
Teatud aladel oleksid metssea olemasoluta rõõmsad kindlasti meie
kaitsealused käpalised. Vähemalt
lühiajaliselt.
Me võime oletada mida iganes,
kuid tegelikult ei tea me praegusest
elust ilma metsseata mitte midagi.
Ajalugu siin ei aita, kuna kogu ökosüsteem, sealhulgas ka inimene, on
viimase viiekümne aastaga kardinaalselt muutunud. Uurime, ennustame ja oletame edasi lootes, et meie
looduslik mitmekesisus ei kahane.
Vähemalt mitte metssea arvel.

KISKJAD SÖÖDAPLATSIL

ELU ILMA METSSEATA

Paljude loomade koondumiskohana
muutuvad söödaplatsid ahvatlevaks
ka kiskjatele, kuna nende läheduses
on saagi leidmise tõenäosus suurem
kui mujal. Tihti näeb kiskjaid üle söödaplatsi minemas ka looduskaamerast.
Niisiis toidetakse viljaga kaudselt ka
kiskjaid. Samas suurendab söödaplatside lähedane kisklus üldist kiskluse survet saakliigile. Nii võib loomade kõrge
kontsentratsioon provotseerida kiskjat murdma tegelikust vajadustest enam
saakloomi. Samuti suureneb söödaplatsi
lähedal tõenäosus, et näiteks ilvese murtud metskitse tarvitavad toiduks ka teised loomad, näiteks metssiga, mistõttu
tuleb kiskjal murda järgmine saak varem,
kui ta seda tavalistes oludes teeks.

... oleks igav: maakodu omanik peaks
ainult mutte siunama, jahikoertel ja
nende omanikel oleks palju lühem tööaasta, metsaomanikud oleksid põllumeeste peale kahjustuste puudumise
pärast kadedad, maaspesitsevate lindude sõpradel oleks üks lindude arvukuse vähenemises süüdistatav vähem,
looduskaamera huvilised peaksid talviti ainult hirvi vahtima, gurmaanid
peaksid enam kasutama alternatiivseid
„mitteökoloogilisi” lihasaadusi, teadlastel oleks üks liik vähem uurida, seakatk
poleks teema ei veterinaaridel ega ka
ajakirjanikel, aasta looma valijail oleks
üks võimalus vähem ... jne jne.
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KOMMENTAAR. Sigade Aafrika katku ohjamiseks on Eestis välja töötatud mitu
strateegiadokumenti, milles puudutatakse ka metssigade lisasöötmist. Tänavusel
talvel polnud lisasöötmist piiravat strateegiat mõtet rakendada – talv oli liiga pehme.

SEAKATK JA LISASÖÖTMINE
AGO PÄRTEL, VETERINAAR- JA TOIDUAMETI PEADIREKTOR
Enne kui septembris 2014 jõudis Lätist
sigade Aafrika katk Lõuna–Eestisse, oli
juba alanud tihe koostöö Veterinaar- ja
Toiduameti (VTA), Keskkonnaameti, jahimeeste ja seakasvatajate vahel, et valida
parim strateegia, takistamaks taudi pääsu
kodusigadeni ja ulatuslikku levikut metssigade populatsioonis.
Et nii Eesti kui ka Euroopa Liidu seadusandluses on küllalt põhjalikult sätestatud tegevused kodusigade kaitseks
ning ka juhuks, kui taud peaks seafarmi
jõudma, siis metssigade osas on Euroopas
kogemus üksnes Hispaanial, Itaalial ja Portugalil, kus sigade Aafrika katku diagnoositi eelmise sajandi 70.–80. aastatel ning
on tänaseks hääbunud (v.a Sitsiilias). Kindlasti ei ole sealsed tingimused üheselt võrreldavad meie oludega. Euroopa Komisjoni rakendusotsusega on Eestis, Lätis,

Leedus ja Poolas määratletud tsoonid,
kus kehtivad täiendavad nõuded kodusigade ja metssigade uuringuteks ning elusloomade ja liha liigutamiseks väljaspoole
neid tsoone. Lisaks nimetatule on valminud mitu strateegiadokumenti just metssigade küttimise ning lisasöötmise soovitustega. Eesti on tänaseks rakendanud
strateegias ette nähtud kitsendused suurulukite ajujahile ning koertega jahile taudistunud aladel, et vähendada metssigade
liikumist. Ka on korraldatud VTA ja jahimeeste seltsi lepingu alusel leitud katku
hukkunud metssigade korjuste kõrvaldamine, samuti kütitud ja positiivse diagnoosiga sigade kõrvaldamine.
Lisasöötmine on nende dokumentide
valmimise käigus enim vaidlusi tekitanud
teema. Strateegias on üheselt soovitatud
metssigade talvine lisasöötmine lõpetada,

säilitades vaid minimaalsed peibutussööda kogused. Paljude teadlaste hinnangul vähendaks see metssigade populatsiooni elujõudu ning vähendaks selle
arvukust, seega ka kontakte erinevate
pesakondade vahel ning seeläbi viiruse
levikut. Eelmine talv oli tavatult pehme
ning Eesti ekspertide hinnangul söötmise
piiramine sellisena oma eesmärki poleks
täitnud. Kindlasti ei ole ükski strateegia
kivisse raiutud ning Poola, Leedu, Läti ja
Eesti kogemus seda ka vajadusel korrigeerib. Hetkel saab tõdeda, et riigi rakendatud lisameetmed, jahimeeste ja seakasvatajate mõistev koostöö on hoidnud taudi
eemal kodusigadest ning vaatamata iganädalastele leidudele metssigadelt 7 taudistunud alal ei ole Aafrika sigade katk
plahvatuslikult levinud teistesse Eesti
piirkondadesse.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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LOODUSESÕBER VÕTAB ASJA KÄSILE

„Keegi põletab jälle kummikuid,” olen pidanud
igal kevadel kirbet põlemishaisu tundes
endamisi kiruma. Käes on taas kevad ja
suurpuhastuste aeg nii toas kui ka väljas,
kuid pahatihti ei jõua kraamimisjäägid
prügikasti või jäätmejaama, vaid lõkkesse. Nii
saavutatakse küll väliselt korras ümbrus, kuid
mürgitatakse keskkonda, ennast ja naabreid.

Keegi põletab
jälle kummikuid
GUNNEL KOBA
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MATS KANGUR

OLMEPRÜGI MATERJALID
ON MUUTUNUD
Nõukogude ajal põletati suur osa
prügist koduahjus või lõkkes ära,
mõtlemata tagajärgedele. See komme
püsib kas vanast harjumusest või
teadmatusest senini. „Kui vanasti
poes käies pakiti vorst ja juust paberisse ning piim oli klaaspudelis, siis
ei tekkinud sellist prügi nagu tänapäeval. Nüüd on prügi väga plastipõhine,” toob keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk
näite, kuidas olmejäätmed on muutunud.
Isegi kartongkarbid on tihtipeale
kiletatud, samuti
ühekordsed pappnõud, mida kiputakse lõkke ääres
süües otse tulle
viskama. Mis tahes
plasti põletamisel
paiskub õhku mitu mürgist ühendit, tekib toksiline kokteil,
mille mõju võib ilmneda alles aastaid hiljem, näiteks hormoonsüsteemi häire või südame-veresoonkonnahaigusena. Seguplaste ja kloori
sisaldavate jäätmete põletamisel tekivad näiteks dioksiinid, mis on äärmiselt toksilised ja püsivad keskkonnas
kaua. Kuigi PET-pudelite põletamisel ei eraldu kloori, tekib seal hulganisti teisi mürgiseid ühendeid, nii ei
soovita Marek Maasikmets keskkon24

nauuringute keskusest ka neid ega
üldse mingit plasti tulle visata, kuna
lõkkes ei saavutata kunagi täielikku
põlemist.

VANA VÄRVITUD LAUAJUPP
LÕKKESSE EI PASSI
Vana puitaed, värvitud lauad või
mööblitükid võtavad kindlasti hästi
tuld, kuid puidukaitsevahendite ja
värvi põletamisel lenduvad mürgised ühendid reostavad kõike ümbritsevat. Kui põlemisel tekkivad kahjulikud ained paiskuvad õhku ning langevad läheduses kasvavatele aiasaadustele, süüakse ohtlikud ained endale
lõpuks sisse. Kemikaalidega töödeldud puidu põletamisest tekkinud
tuhka ei tohi mingil juhul peenramaale viia, see sisaldab mitmeid mürgiseid jääkaineid, mis nullivad hoole
ja armastusega kasvatatud saaduste
väärtuse, ehkki kasvataja võib ise siiralt arvata, et see kõik on puha mahe.
Ka kaubaalused võivad olla millegagi
töödeldud, ehkki seda ei pruugi olla
silmaga näha.
KUI NÄED, SIIS ANNA TEADA
Keskkonnainspektsiooni laekunud
teadetest võib näha, et prügi põletatakse hoolimatult mitte ainult koduaedades, vaid ka ettevõtete territooriumil. Inspektsiooni avalike suhete
nõunik Leili Tuul saab juba möödunud kuu kohta üle Eesti mitmeid näiteid tuua ehitusprahi, plasti, rehvide,
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Lõkkes ei saavutata kunagi täielikku
põlemist. Kodune prügipõletamine
võib õhku paisata sama palju
dioksiine kui jäätmepõletustehas
paarikümne aasta jooksul.

kile, värviämbrite ja pakendite põletamise kohta ning murega tõdema, et
taolisi juhtumeid on igal aastal, eriti
kevadel, kui hakatakse oma aedu ja
majapidamist koristama. Keskkonnainspektsiooni valvenumbrile laekunud kõiki kaebusi kontrollitakse ja kui
rikkumine leiab tõendust, saab eraisikule teha trahvi kuni 1200 eurot ja
ettevõttele kuni 3200 eurot. Järelevalvet teeb ka kohalik omavalitsus, nii et
kõik kaebused inspektsiooni ei jõua.
Eelmise aasta kohta veel koondandmeid pole, ent 2012. aastal laekus inspektsioonile kokku 203 teadet, 2013.
aastal aga 228 teadet. „Loodame, et
inimesed on teadlikumaks saanud,
aga eks näeme. Koristushooaeg ja sellega kaasnevad probleemid seisavad
alles ees,” sõnab Tuul.

TEAVITUSTÖÖ IGAL KEVADEL
Eelmisel kevadel korraldas keskkonnaministeerium koostöös keskkonnaportaali Bioneeriga eraldi sotsiaal-

TARMO MIKSSAAR

kampaania, et teavitada inimesi jäätmete põletamisega kaasnevatest ohtudest. Valmis veebileht loke.ee, plakatid „Säästad või saastad” olid tänavapildis näha, tehti raadio- ja teleklippe
ning temaatilisi multifilme nii suurtele kui ka väikestele. Ka sel kevadel tehakse tele ja raadio vahendusel teavitustööd. Kampaania on rihitud kõige suuremale põletamishooajale, et jüriöö- ja volbrilõkked saaksid võimalikult prügivabad. Ministeerium teeb koostööd ka omavalitsustega, saates omalt poolt kohalikes väljaannetes avaldamiseks teavitusartikleid. Paraku ei tule kõik sellega kaasa
ja on tulnud ette isegi juhtumeid, kui
valla jaanitules põletatakse prügi.

PRÜGILÕKKE SUITSU MÕJU
• Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) – vähk
• Dioksiinid ja furaanid – immuunja hormoonsüsteemi häired, vähk
• Benseen – leukeemia
• Formaldehüüd – silmade, nina ja
kurgu ärritaja, hingamisvaegused, nahalööve, vähk
• Peened osakesed – hingamishäired, kardiovaskulaarsed häired,
südameinfarkt
• Vesinikkloriid – söövitava toimega
silmadele, nahale ja limaskestadele, hingamisteede ärritus ja
krooniline bronhiit
• Vesiniktsüaniid – närvi-, hingamisteede-, kardivaskulaarne- ja
kilpnäärmehäired
• Süsinikmonoksiid – vähendab
hapniku transporti veres

AIAJÄÄTMETE PÕLETAMINE
EI OLEGI NII SÜÜTU
ALLIKAS: KESKKONNAMINISTEERIUMI
Iga omavalitsus saab oma jäätmehoolKODULEHT WWW.ENVIR.EE JA
duseeskirjaga määrata, mida ja mis
WWW.LOKE.EE
tingimustel aia- ja pargijäätmeid võib
põletada. Mõnes omavalitsuses on
tuleohutuseeskirju järgides aiajäätKõrge õhusaaste ajal on ka suremus
mete põletamine täiesti lubatud, Tarsuurem. Kui õhk on põlemissuitsust
tus on igasuguste aiajäätmete põletapaks, ei ole selle eest kuhugi põgemine keelatud ja Tallinnas on lubaneda, kui ventilatsioon on selle sisetud põletada vaid oksi, kuid lehti ja
ruumidesse tõmmanud. Orru arvaokkaid mitte. Lehtede, kulu ja muude
tes ei piisa ainult eeskirjade karmistaaiajäätmete põletamine on Tallinmisest ega järelevalve tõhustamisest,
nas keelatud, kuna see tekitab rohkelt
vaid inimestele peab pakkuma reaalsuitsu ja saastab õhku. Samuti tekib
seid alternatiive, kuidas oma jäätmemärgade okste põletamisel häirivat
test suhteliselt lihtsalt lahti saada.
tossu ja saastet. Nii tuleb loota tervele
mõistusele, et põletataks ainult kuivi
oksi. Keeldudest ja käskudest astuVII ISE JÄÄTMEJAAMA
takse ikka üle ja nii pole Tartuski karKuigi jäätmeseadusest võib küll
midest nõuetest hoolimata õhk lõklugeda, et olmejäätmeid tuleb liigiti
kesuitsust puhas. Tartu ülikooli keskkoguda – sealhulgas aia- ja pargijäätkonnatervishoiu dotsent nendib, et ka
meid – ning kohalikud omavalitsutema naabruskonnas Tähtveres käib
sed peavad korraldama nende vedu,
kevaditi prahi põletamine. „Kohati on
ei ole sellega lehed-oksad hõlolukord isegi hullem kui talvel kütmatud, ehkki neid tekib
teperioodil,” on ta täheldanud. Isegi
eramajade piirkonkui see on ainult taimne materjal,
nas suurel hulgal igal
ei ole lõkkes põlemine siiski täielik
kevadel. Inimesja õhku paiskub peenosakesi, vingu
tele antakse üksnes
ja polüaromaatseid süsivesinikke
teada jäätmejaama
(lühend PAH). Mida halvemini põleb,
või kompostimisseda rohkem saasteaineid tekib
ning kui lehtede ja okste vahele
KU I NÄ ED EBA SEA DUSLIK KU
pannakse veel muud prügi, on
PRÜGI PÕL ETA MIST
erinevaid ühendeid kohe rohvõi
• Helista keskkonnainspektsiooni
kem. See paneb silmad kipiki.ee
kirjuta valve@k
tama, võib põhjustada hingaga
Võta ühendust kohaliku omavalitsuse
•
misteede põletikke, südameveresoonkonnahaigusi, koguni
ED JA
vähki. Eriti haavatavad on astKU HU VII A ERI NEVAD JÄÄTM
AD?
ASJ
D
NU
maatikud, lapsed ning vanurid.
UTU
MU
UKS
KA SUT
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uviia.ee
Abiks on kaardirakendus www.kuh

väljaku aadress
ning palutakse
oma aiapraht
sinna viia. Seesuguseid jäätmeid võetakse vastu sümboolse tasu
eest või päris tasuta, kuid transpordi
organiseerimine võib olla tülikas
ning kulukas. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütleb, et selline aadressi andmine ei ole korraldatud jäätmevedu
kitsamas mõistes, kuid seda võib
pidada korralduseks laiemas mõttes.
Ta selgitab, et kitsamas vaates võib
olmejäätmete vedu kohaliku omavalitsuse algatusel katta ka aia- ja pargijäätmete kogumise ja veo, kuid
laiemas tähenduses peab seadus silmas igasugust kohaliku omavalitsuse
reguleeritud teenusena osutatavat
jäätmete kogumist. Omavalitsus võib
aiajäätmeid koguda ka kevad-sügiseste kampaaniate käigus, ent Eek
möönab, et see elanikele tasuta teenus on omavalitsusele kulukas ja sõltub rahalistest võimalustest.
Üheks selliseks heaks lehekottide kampaania näiteks on Tallinnas Nõmme linnaosa, kus juba kaheteistkümnendat korda viiakse elanikelt tasuta ära kuni kümme 100-liitrist kotti aiaprahti. Nõmme linnaosa
vanem Tiit Terik möönab, et tegemist
on kulukaima ning logistiliselt keerukaima heakorralise ettevõtmisega,
kuid see on elanike seas hästi vastu
võetud ja muutub aasta-aastalt populaarsemaks. Sellega seoses on ka linnaosa õhk puhtamaks muutunud
ja kaebusi lõkketegijate kohta tuleb
vähem.
Prügi põletamise fenomeni on
raske mõista, alati pole küsimus jäätmete äraandmise korralduses,
ehkki kogumisringe peaks
rohkem olema ja tiheasustusega eramupiirkonnas võiks aastas korra aiajäätmete
äravedu elementaarne olla. Õhku
jääb ikkagi küsimus,
miks visata kummikud tulle, mitte prügikasti. Kuniks probleem
püsib, ärgem peljakem
prügipõletajatest keskkonnainspektsioonile või
kohalikule omavalitsusele
teada anda. Harigem ka
oma lähedasi!
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LOOMAAIA LOODUSKOOL

Täna hommikul
valmistab toidud
talitaja Janet.

Loomaaia külmikust maasikamoosi ei leia! Siin hoitakse
rohutuuste ja muud heinamaalt pärit kraami, mis südatalvel
paljude lemmikloomade toidulauda täiendab. Talitajad
teavad, kellele rohtu, kellele kaalikaid välja jagada.

Söödaköögis
MARIS LAJA, MATS KANGURI FOTOD

Kaks tundi enne laste loomaaia avamist pole päris selge, kes ennast kiiremini liigutavad – kas tühja kõhuga
loomad või hoopis talitajad, kes oma
lemmikute ninaesise eest hoolitsevad. Ootus on suur – nüüd saab süüa!
Talitajat nähes läheb lahti vilgas siblimine. Võõra sisenemisel ei teki loomakestel kunagi taolist elavat ootust.
Lasteloomaia vaba hing siberi
vöötorav Välk tormab tuhatnelja
avatud puuriuksest välja olemasolevaid palakesi haarama: poeb sisse
mõnda söödanõusse, leiab mahapudenenud tera või vaatab üle oma
26

kapi taha kogutud varupesad-salapaigad. Tema võib vabalt ringi joosta
ja võtta ise, mida tahab – Välk tunneb end siin täieliku peremehena.
Näppab ka teistele valmis pandud
rooga, kuid saab siiski ka oma oravatoidu kätte. Muidu orav mis orav, aga
pisem ja triibulise sabaga.
Teised peale Välgu peavad puuris
oma sööki ootama.
Rott kui kõigesööja armastab
maiustada ja tema maitse on päeviti erinev. Igal rotil on siinses rotikoduski oma tegu ja nägu – kes on
sale ja vilgas, kes mugav ja paks. Üks
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neist, nimega Isand, on end lausa
650grammiseks hiiglaseks söönud.
Talitaja Sirje soovitab rotti algajale
lemmikloomapidajale – ta on hästi
seltsiv, usaldav, mänguline – tõeline
sõber, kellel alati aega sind ära kuulata või kellega üheskoos diivanil
mõnuleda. Ja söögi suhtes on ta leplik, kuigi lihapala maitseb rohkem
kui taimne toit.
Sööki jagatakse igale loomale näo
järgi – kellele liha või kala, kellele
krõbedat kuivikleiba. Ka puhtaks
pestud peedid, porgandid, kaalikad
või peakapsas on oodatud kraam.

Siberi vöötorav Välk toidutopside
sisu uudistamas.

Rott nimega Isand sai ka korraks puurist välja
ja näksib õunaviilu selle katusel.

Laste loomaaias
on ligi 30 liiki
loomi, kellele igal
hommikul
hakitakse kõik
vajalikud juurviljad,
mille peale kulub
tund kuni poolteist.

LOOMAIA LOODUSKOOL
Loomaaia looduskool on õpilastele
koht, kus saab lemmikloomi tundma
õppida – olgu tegemist nende harjumuste, käitumise, sööda- või pesavajadustega. Siit tulevad teadmised ja tekivad küsimused – kas ma olen valmis
vastutuseks, mida ühe elusa looma
hooldamine nõuab.

NÄDALAKS TELLITAKSE:
On neidki loomi, kellele erisööki
muretsetakse – näiteks algselt Ameerikast pärit vees elav punakõrvilukilpkonn armastab väga kuivi
graanuleid, kus juba kõik vajalikud
vitamiinidki olemas, ja suurel kannuskonnalgi on päris oma menüü

vähilaadsetest ja veeloomadest.
Kevadine aeg on loomaaias põnev
ja ringides on veel loomasõpradest
huvilistele vabu kohti. Äkki uuriks
lähemalt? Ringiliikmele antakse
tasku ka looduskooli liikmekaart,
millega loomaaeda piletita pääseb!
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•

10 kg sööda- või suhkrupeeti
12 kg porgandit
2 kg kapsast
6 kg hiina kapsast
paar kilo õunu või pirne
3,5 kg hakkliha
saia ja leiba, kokku umbes 14 pätsi
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PILDI SÜND

VÄIKE-LEHELIND
KARL TAMMISTE
iis aastat tagasi ühel kaunil kevadõhtul, kui ma hoolega kevadisi linnuhääli
õppisin, peatas mu rattaretke metsateel
üks isane väike-lehelind. Panin ratta jalale
seisma ning liigi määrangu kinnitamiseks
lasin telefonist väike-lehelinnu laulu, järgmisel hetkel maandus lind ratta sadulal ning siis
lendas kuuseoksale, millel pildil ka seisab. Huvitatud konkurendist, kes enesehariduslikel eesmärkidel oli äratanud metsaelaniku tähelepanu.
Hiljem tegi lind veel mitmeid möödalende, et põhjalikult sissetungijat mõõdistada, kuniks otsustasin lahkuda koduteele, et ka tema saaks jätkata oma oluliste
tegemistega.
Foto sai loomapiltide noortearvestuses zürii
tunnustuse konkursil Looduse Asta Foto 2011.
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LOODUSESÕBER VÕTAB ASJA KÄSILE

Mida kujutavad endast toiduainetööstuses
kasutatavad sulfitid, kust neid leida võib ja mis
ohud nende sissesöömisega võivad kaasneda,
sellest teab tavatarbija vähe. Võib tulla
üllatusena, kui laialt neid toiduainetööstuses
kasutatakse, ja neid võib leida ka sealt, kust
kahtlustada ei osatagi. Näiteks kooritud
kartulite värskena hoidmiseks sööklaköögis.

E220 –
E228
Sulfitite abil
säilitatud toidud
GUNNEL KOBA , MATS KANGURI FOTOD

Toiduainetele lisatavad sulfitid kuuluvad sünteetiliste säilitusainete
gruppi, neid tähistatakse koodiga
E220–E228, õigupoolest on E220
vääveldioksiid ja kõik teised naatrium-, kaalium- või kaltsiumsoolad,
mis annavad toidukeskkonda vääveldioksiidi. Need pikendavad säilimisaega ja toimivad samal ajal ka antioksüdandina ehk takistavad oksüdeerumist – toiduaine ei tumene
õhuhapnikuga kokkupuutes, vaid
säilitab oma värvi. Niisiis tagavad
sulfitid lisaks toidu pikemale säilivusele ka hea kaubandusliku välimuse.

KASUTATAKSE LAIALT
Väävliühendeid kasutasid juba vanad
roomlased veiniteol, samuti sisaldavad tänapäeva veinid sulfiteid, mis
30

osaliselt tekivad loomuliku käärimisprotsessi käigus, kuid enamasti
lisatakse veinile sünteetilise ainena
juurde parema säilivuse huvides.
Magus valge vein sisaldab sulfiteid
oluliselt rohkem kui kuiv punane
vein.
Tervislikeks peetavad kuivatatud
puuviljad nagu aprikoosid, pirnid, viigimarjad, ploomid, rosinad ja välismaised õunad on enamasti töödeldud
E220 ehk vääveldioksiidiga. Sulfiteid
võib veel leiduda karastusjookides,
kartulitoodetes, tööstuslikult toodetud moosides, marmelaadides, konserveeritud mädarõikas, isegi taignas ja kastmetes. Tootjad on kohustatud pakendile sulfitite olemasolu
ära märkima, kui neid on tootes liitri
või kilogrammi kohta rohkem kui 10
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mg. Kõike, mis jääb alla
selle määratud piiri,
võib pidada sulfitivabaks. Näiteks kui
poes müüdav kartulisalat on küll tehtud sulfideeritud
kartulitest, kuid
kogu valmistoote
peale ei ületa
sulfitisisaldus
10 mg, ei saa
tarbija pakendilt säilitusaine
kohta mingit
aimu. Samuti ei
saa ostja pakendil oleva teabe
põhjal teada,
kui palju üks või
teine toode sulfiteid sisaldab. Kehtestatud piirnormid
on seatud vääveldioksiidi sisaldusele
kõikvõimalikest allikatest ja need normid on
toidugrupiti väga kõikuvad, isegi kuivatatud puuviljade eri liikide osas. Näiteks kuivatatud aprikoosides,
viinamarjades, viigimarjades ja
ploomides 2000 mg/kg, kuivatatud
õuntes ja pirnides 600 mg/kg, kuivatatud tomatites 200 mg/kg, kooritud
kartulites 50 mg/kg. Euroopa liidus ja
Ameerika Ühendriikides võivad piirnormid kohati erineda – näiteks kuivatatud aprikoosid võivad Ameerikas
koguni 3000 mg/kg vääveldioksiidi
sisaldada, mistõttu on need iseäranis
erksat värvi. Päevaseks ohutuks koguseks peetakse 0,7 mg ühe kilogrammi
kehakaalu kohta. Seega 60 kg kaaluva
inimese puhul on maksimaalne kogus
vääveldioksiidi 42 mg, kuid 20kilose
lapse jaoks on piir 14 mg. Niisiis võib
kuivatatud puuviljade söömisega kergesti soovitatud maksimumannuse
ületada.

HÄVITAB VITAMIINE
Sulfitid hävitavad B1- ja H-vitamiini
ning põhjustavad E-vitamiini defitsiiti, mistõttu võiks neid toidulisandina juurde võtta, kui menüüs
on sageli sulfiteid sisaldavaid toite.
B1-vitamiin on vajalik närvisüsteemi
ja lihaste normaalseks toimimiseks
ning õppimisvõime parandamiseks;
H-vitamiini ehk biotiini on vaja oma-

Ühed oranžid mõlemad,
kuid aprikooside kirgas
värv võlgneb tänu
sulfititele. Porgand saab
ilma hakkama.

korda foolhappe ja
B12-vitamiini tootmiseks, närvisüsteemi
töö reguleerimiseks, rakkude kasvamiseks ja uuenemiseks. E-vitamiin ehk
tokoferool pidurdab
rakkude vananemisprotsessi, soodustab
toitainete transporti
rakkudeni ja sel on
vähivastane toime.

ASTMAATIKUD
OHUS
Üldiselt peetakse vääveldioksiidi ja
sulfiteid suhteliselt ohutuks lisaaineks. WHO andmetel on üksnes 1%
inimestest sulfitite suhtes tundlikud. Sümptomid võivad olla väga erinevad: peavalu, maoärritus, lööve,
sügelev nahk, silmade, näo või kõri
turse, hingamis- ja neelamisraskused, kõhulahtisus, nõrkus. Otsest
seost sulfititega selliste reaktsioonide
korral ei pruugita näha, kuid kahtluse korral aitab selgust tuua provokatsioonitest paari kuivatatud aprikoosiga. Ülitundlikel inimestel soovitatakse võtta B12-, B6- ja B1-vitamiini toidulisandina juurde, see võib
aidata sulfititaluvust tõsta. Astmaatikud on sulfitite suhtes tundlikumad ja nende jaoks võivad need lisaained olla lausa eluohtlikud. Ameerikast on 70ndatest ja varastest 80ndatest teada nn salatibaari surmasid,
mis tabasid astmaatikuid, kes sõid
väljas einestades sulfitilahusega pritsitud kohapeal valmistatud salatit. Need juhtumid tõstatasidki sulfitite ohutuse teema laiemalt päevakorda ja enam ei ole salatite värskuse hoidmiseks sellised võtted lubatud. Tundlikud inimesed peavad
tähelepanelikult pakendeid uurima,
rohud käepärast hoidma ja kahtluse
korral tootjalt või teenindajalt lisainfot küsima. Paraku ei osata alati
isegi kahtlustada, eeskätt just väljas
süües.
SULFITID TEGID
PUNASETÄPILISEKS
Aasta tagasi, kui tartlanna Kadri Sõrmuse äsja kolmeseks saanud laps lasteaiast pärast lõunaund ära tuues
punaste täppidega kaetud oli, ei osanud ta menüü põhjal mingit allergiat
kahtlustada, tol päeval ei pakutud

midagi erilist
– vaid kartul,
hakklihakaste
ja tomat. Peagi
selgus, et lasteaias vahetati
äsja toitlustajat ja sellega seoses tulid
menüüsse sulfideeritud kartulid.
Lapsel polnud kunagi varem mingeid allergiaid esinenud, kuid varsti
olid punased laigud üle kere ja pöörduti lastehaiglasse, kust saadi abi,
ent mitte lööbe põhjustele jälile.
Kadri Sõrmus on lasteaia juhatajale
südamest tänulik, et ta seda lööbejuhtumit tõsiselt võttis ja asja uurima
hakkas ning nendib, et ise poleks ta
sulfideeritud kartulite peale osanud
tulla. Selles lasteaias enam sulfideeritud kartuleid ei pakuta.
Laialdaselt kasutatakse sulfiteid
kooritud kartulite tumenemise vältimiseks. Paljud toitlustusasutused ei
koori köögivilju kohapeal, vaid ostavad need sisse juba kooritud kujul.
Viljandimaal asuva köögiviljade
töötlemise ja pakendamisega tegeleva ettevõtte Foodtrade juht Kristel
Kesalo kogemuse põhjal tellivad toitlustajad kõige rohkem just sulfideeritud kartulit, kuigi nende tootevalikus on ka säilitusainevabad variandid täiesti olemas. Mõni kartulisort ei tumenegi kergesti õhu käes ja
vaakumisse pakendades lähtutakse
kliendi soovist. Kuigi Kristel Kesalo

Kahtluse korral
aitab selgust tuua
provokatsioonitest
paari kuivatatud
aprikoosiga.

sõnul eelistavad lasteasutused just sulfideerimata varianti, ei ole
see reegel. Vähe teada
on fakt, et paljud toitlustusasutused ja
lasteaiad-koolid ostavad kooritud kartulid
sisse, kuna neil
ei ole piisavalt
tööjõudu või hügieeninõuetele vastavaid tingimusi, et ise
koorida.
Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Zarina
Skvortsova selgitab: „Köögiviljade
koorimise juures on kõige olulisem ristsaastumise vältimine. Toiduvalmistamisega ühes ruumis koorimine on võimalik ainult juhul, kui
ruum on piisavalt suur ehk on võimalik ruumiliselt eraldada toiduvalmistamist ja koorimist või on võimalik kaks protsessi ajaliselt eraldada,
et üheaegselt ei toimuks kõrvuti toiduvalmistamine ja koorimine.”
Menüüs ei ole kunagi kirjas „sulfideeritud kartulid” ja see teeb tundlike inimeste elu keeruliseks, samuti
raskendab lapsevanematel lapse
allergia põhjusteni jõuda.
Foodtrade’i juhi Kristel Kesalo
sõnul saab tundliku maitsmismeelega inimene kohe aru, kui tegemist
on sulfideeritud kartuliga. „Sellel on
kergelt hapukas maitse ja peale tekib
nagu teine koor,” kirjeldab ta erinevust. See seletab tagantjärele, miks
mu enda lapsed lasteaias kartulit
süüa ei tahtnud, väites, et need on
imeliku maitsega ja kõvad. Selliste
kaebuste korral ei pruugi küsimus
olla sordis ega väheses keetmises.

ALTERNATIIVID ON OLEMAS
Hea uudis on see, et näiteks mahetootmise kuivatatud puuviljad sulfiteid ei sisalda, seetõttu on need
harjumuspäratult tuhmid või lausa
pruunikad. Ka kõik poes müüdavad
kooritud kartulid ei pruugi olla sulfideeritud, tasub lugeda märgistust.
Teadlikke valikuid!
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Piiriületuspaberid uuest ja
vanemast ajast Veclaicene
koduloomuuseumis.
Arvud 81–15 uuemal
dokumendil tähendavad,
et piiriületus oli võimalik
15 meetri pikkusel
lõigul Väike-Palkna
järve otsas paikneva
piiriposti nr 81 juurest.
Korneti Kurõmäe otsast paistab Kurõjärv ja selle tagant Jānise kodu, Mucenieki talu.

Roheliste rattaretk tähendab Vana-Laitsna eestlastele sajandi sündmust.

Prangli Jaan viipab meile
Korneti mäe otsast
JUHANI PÜTTSEPP, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD

Vanaisa Prangli Aadu tuli tsaariajal
Mulgimaalt elama Vana-Laitsna valda
Rõuge kihelkonda – kõneleb Veclaicene valla turismiarendusspetsialist Jā nis Prangels.
Pärast iseseisvate Eesti ja Läti riikide teket ja piiride paikapanekut
(vaidlused kestsid 1927. aastani) jäi
suurem osa Eesti Vana-Laitsnast aga
lõunanaabritele. Piirijoon sai kahe
naabri vahele nii sinka-vinka, et selle
öeldi olevat mäger maha vedanud.
Paljud Lätile jäänud valdade
(Laatre, Härgmäe, Hoomuli jt) elanikud jätsid kodud ja liikusid Eestisse,
Prangli Aadu jäi aga oma Mucenieki
(Püttseppa) tallu paigale. Jäid ka tei32

sed Vana-Laitsna eesti pered.
Kui Aadu 1924. aastal suri, maeti
ta vana kombe kohaselt Rõuge JaaniPeebu surnuaeda. Aadu pojast Juhanist sai aga juba Läti kodanik. Segadust sündis nimede, näiteks see, kes
oli enne Mölder, sai läti dokumentides nimeks Meldere.
Siiski ajasid eestlased oma asja
Veclaicenes edasi, käisid koos, säilitasid oma kooli. Saksa ajal istusid
Nurga Julius, Alfred Rebane ja Kaarel Mägi selle koolijonni pärast isegi
kolm kuud Valmiera vangimajas
kinni. Pärast sõda kohalike eesti kool
siiski kadus.
„Mina sündisin 23. aprillil
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1960 ja olen 75 protsenti eestlane,
sest mu emaema Olga oli lätlane,”
jätkab J ā nis. „Isa pani mulle ja õele
kompromissnimed, mis sobivad nii
eestlasele kui ka lätlasele: J ā nis ja
Maija. Ema Ilgaga kõnelesime kodus
läti keelt, isa Juhaniga võru keelt.
Olen eestlastele Jaan ja lätlastele
Jā nis.”
Tema õde Maija Bleiferte töötab
vallamajas vennaga samades ruumides kohaliku koduloomuuseumi
juhatajana.
Jā nis käis Veclaicene 8-klassilises
koolis, hiljem Ape (Hopa) keskkoolis.
Eestlane või lätlane, kes sellele
stagnaajal ikka nii väga tähelepanu

Jānis Prangels ehk Prangli Jaan Veclaicene koduloomuuseumis.

pööras. Küll aga siis, kui Jā nis
Sigulda lähedal ehitustehnikumis õppis, tulid Nõukogude
armee aastapäeval 23. veebruaril
kursusekaaslased teda õnnitlema.
Tegelikult pidasid nad seda tehes
muidugi silmas järgmist päeva, 24.
veebruari, meie vabariigi aastapäeva.
Õnnitlesid õiget meest. Jā nisestJaanist ongi kujunenud Vana-Laitsna
eestlaste eestseisja.
Kui Jā nis veel koolipoiss oli, kutsusid lätlased Eestimaale ekskursioonile minnes teda tõlgiks, pärast ka
giidiks kaasa. Ja nüüd juhtub ka vastupidist, tulevad eestlased Korneti
kanti, otsivad ikka Jaani üles, päri-

vad ühte, teist ja kolmandat. Näiteks:
„Kui palju Veclaicenes veel eestlasi
elab?”
„See on jälle üks peen asi, kes on
siin eestlane,” vastab siis Jaan.
Õde Maia Bleiferte teab, et kunagi
oli neid seal kuus protsenti. „Tuu olli
ammu joba. Nüüd om vähem, aga kes
seda täpselt tiid.”
Maial on näidata üks paarikümneliikmeline nimestik, kus mitmed
nooremad inimesed aga eesti keelt
enam ei kõnele. Nooremad põlvkonnad on sulandunud, vanemad ajapikku lahkunud. Jā nis teab ühte
juhtu, kus inimene oma surmatundi
ette aimates ületas Läti–Eesti piiri,

et ikka kodumaale maetud saada. Et
asjaajamine lähedastel kergem oleks.
Piir püsis taasiseseisvunud riikides
ikka kaunis kõvasti kinni. Jaan teab
üht lugu 1990. aastatest, kus piirivalvurid pidasid paariks päevaks kinni
üle piiri naabritele meepurki viiva
noormehe.
Kui 1990. aastate keskel startisid
Vana-Laitsnas esimesed europrogrammid, kutsus omavalitsus puutööga leiba teeniva Jā nise turismiarenguprojekti „Loodus ilma piirideta” juhiks. „Unistasime Piho Aigariga (Võrumaa turismiarendaja –
toim) siis, kuidas neid piire avada
ja ületada. Roheliste rattaretk oleks
nagu nende unistuste täitumine.
Päris sümboolne asi ja Vana-Laitsna
elus suursündmus.”
Loodus ei tunne Alū ksne ja
Haanja kõrgustiku vahel tõesti piire.
Suurejooneline vaade ulatub Korneti Linnamäelt (247 meetrit) 15 kilomeetri kaugusele Murati piiripunktini ja Suurele Munamäele. Pisikesele ja kaunile 33 meetri sügavusele
Väike-Palkna järvele (Eesti sügavuselt teine järv) naeratab Läti poolel
vastu pea kümme korda suurem ja
kaks meetrit sügavam Raipalu järv.
„Raipalu järve ümbruskonna maastikku iseloomustab eriline võlu mistahes aastaajal, ükskõik, kas puud on
kaetud lumevaibaga või lehed säravad erksates sügisvärvides,” seisab
ümbruskonna matkaradasid tutvustaval infotahvlil Korneti vallamaja
ees.
Vana-Laitsna vald, mis kaarti vaadates sarnaneb ühe suure kotiga
Eesti piirides, mis vaid suudpidi Läti
küljes püsib, saab nüüd vabamalt
hingata. Piirid on avanenud ja läinud
aasta augustikuus Vana-Laitsna eestlaste päeval matkasid huvilised Maija
Bleiferte eestvedamisel kuus kilomeetrit Luutsnikult Kornetisse. See
oli sümboolne retk Luutsnikus asuva
kunagise Vana-Laitsna vallamaja juurest Veclaicene vallamajani.
„Nüüd ei ole peaaegu vahet, kas
sõidad Rõuge, Võrru või Tartusse.
Kui mingit ehitusasja vaja, siis Võru
K-rauta, kui riidepoodi, siis Lõunakeskusesse,” märgib Jā nis.
Oma seitsmeaastasele tütrele Kadrile (läti kirjapildis Kadrija) õpetab Jaan aga ikka võro
keelt. „Võib-olla saab temast kunagi
ühiskonnategelane.”
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LOODUSEGA SINA PEAL

HAANJA MEHE

ALVAR
VODI
KODU ON MÕTSAHN
JUHANI PÜTTSEPP, INGMAR MUUSIKUSE FOTOD

Me sõidame sinna, kus Emajõe luhal
või Järvamaa rabaservas (teisisõnu –
lauskmaal) sirgunud inimesel kõrvades suure kõrguse pärast plõksuma
hakkab.
Tee pöörab Haanja kuplite vahel
Uue-Saaluse (Vahtsõ-Saalusõ) poole.
Veel üks käänd ja olemegi kohal.
Õue astub vägeva juuksepahmakuga mees. Soeng meenutab hiiglaslikku narmassambliku puhmast.
Teate küll neid hallikaid samblikuniite, mis puhta õhuga paikades kuuseokstelt pikalt alla ripuvad.
Saame tuttavaks: Alvar Vodi.
Haanjameeste nõukoja (Haanimiihhi
nõvvokua) liige, metsahoidja. Haani
lastele ka järjepidevuse hoidja, kes
avab mõteteuksi kodupaiga põliste
väärtuste juurde.
Isaliini pidi on tal nimeliselt
teada oma esivanemad üheksas põlves, kõik nad on elanud Haanjas.
Albert Ivask kirjutas 1976. aastal
raamatus „Haanjamaa” nõnda: „Kui
alles mõnikümmend aastat tagasi
peeti haanjalasi kinnisteks, võõraid
umbusaldavaks ning vähesallivaiks ja
omaette nokitsevaiks, mistõttu neid
vahel isegi pilgata püüti, siis praegu
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võib haanjalaste kohta ainult head
rääkida.” Ei saa meiegi oma külaskäigu põhjal vastupidist väita. See
marjakook, mille Alvari tütar lauale
kandis, viis ka keele alla.
Olgu öeldud, et me jutuajamine
Alvariga kulges enamjaolt haani keeles. „Haani on täitsa eraldi võro
vähemus.”
Ka Albert Ivaski järgi on haani
keel täiesti erinev naabermurrakutest, just Haanjamaa eraldatuse tõttu, ja milles esinevad näiteks sõnad „tsipakõnõ” (natukene),
„küdsämä” (küpsetama) ja „jürämä”
(närima).
Mida Alvar kõneles haani keeles,
see on allpool enamjaolt kirjas eesti
keeles. Mõned haanikeelsed jutukatked ja sõnad aitas näitlikustamise
huvides sobivasse kirjapilti siluda
Võru instituudi töötaja Urmas Kalla.

VÄLLÄMÄE LEGENDID
Istume hakatuseks kööki laua taha.
Alvar pakub meile „Liptoni-tsäid”,
kibuvitsamaitselist. „Muud mul ei
ole!”
Kui ulatame tutvustuseks Loodusesõbra ajakirja, imestab haan-
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jalane, et lugu temast on juba enne
kui intervjuu toimuda saanud, „ära
trükitud”. Kui taipamatute külaliste
näod arusaamatuses pikaks venivad,
selgitab Alvar, et haanimeeste naljad on mitme otsaga ja kõik oleneb
sellest, kust otsast sa kinni hakkad.
„Peaaasi, et naerda saaks!”
Hea küll, rüüpame tsäid, kõneleme Haanja uhkusest. Mitte Suurest Munamäest, vaid 302 meetri kõrgusest, järsunõlvalisest Vällamäest,
mille metsasele küürule ärimehed
1990. aastate teisel poolel suusakeskust tahtsid rajada.
Loen raamatust „Mees, kes puutus põtra” ette tollest Vällamäe kultuuristamiskatsest inspireeritud
teksti: „Teatakse, et nendel metsastel mäekuplitel elavad nõiad, kes ei
näita end mingil muul viisil kui vaid
ududena. Teatakse veel, et udud tõusevad mägedele siis, kui nõiad vihastavad, ning vihastavad nad siis, kui
inimesed mägedelt puid lõikavad.”
Albert Ivaskil seisab kirjas, et kui
Vällamägi „tossab” (aurab), siis tuleb
paari päeva pärast vihma. Teine
legend pajatab lisaks, et tossu ajab
siis, kui nõiad saunas käivad.
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Kui kaitse paigale peale panna,
võib paik saada vähemgi kaitstuks,
koorub meie vestlusest välja loodushoiuline paradoks. Suusanõlv jäi
siiski 1990. aastatel rajamata ja loodetavasti jääb ka edaspidi?!
„Vällamägi ei taha tuud kammajaad! Legendi näütäse, et om tähtsä
kotus,” võtab Alvar teema kokku.
Huvilistele Vällamäele teed juhatades
on ta kõnelnud, et seal vajunud iidsetel aegadel kaks rakkes härga koos
vankriga maa sisse.
Haanja kooli lapsedki saavad
igal aastal osa legendidest, mida
Alvar neile jutustab. Nõnda, kildhaaval kujunevad paigatunnetus ja
koduarmastus.
Vällamäe jalamil asub Eesti kõige
kõrgemal paiknev ja kõige sügavam
raba – 17 meetrit. Liptoni-tsäi lonksude vahel arutame turba kasvamise
kiiruse ja viimase jääaja teemadel.
Kas Vällamäe raba oli juba olemas,
kui jää sealtmailt taandus?
(Soouurijate käest saame hiljem
teada, et sealkandis taandus jää siiski
juba 14 500 aastat tagasi ja setetest
on leitud 13 900 aasta vanuste soontaimede jäänuseid – toim.)

MÕTSAHN MÕTSA SÄÄDUSE
Tee joodud, tõmbab Alvar säärikud
jalga ja ütleb, et maja on talle vaid
selle jaoks, et riided selga panna ja
välja minna. „Mu kodo om mõtsahn!”
Lapsena kondas ta Trolla ja
Plaani ümbruse metsades. Käis
ümber Plaani Külajärve. „Ümbre
järve käüt ja sis nakkas mõts kah
miildüma.”
Vodi elumaja vundamendi sisse
„sai kratsitus” aastaarv 1975 ja sellest
ajast on Alvarile koduks saanud sealsed metsad. Vanaisa näitas lapselapsele kätte vanad talupiirid, piirikivid.
Hiljem sai Alvar teada, et rist kivil
näitab kätte ka sihisuunad.
Tee, mitte enam see, mis topsis,
vaid juba see, mille peal astuda saab,
kannab meid Vodi talu tagamaadele. Saatjaks Egiptuse vaarao nimekaim koer Ramses. „Mõistus mõlemal peas.”
Inimene käib oma rada, nagu elajaski – et oleks jälg väiksem, märgib me võõrustaja, metsas meelsasti
üksi uitaja. „Ütsindä, sis olõt ütsindä,
kambaga sis olõt kambaga.”
Vasakut kätt jääb rida kuuski.
„Neid on 24, hea meeles pidada,”
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Vodi talu varikus. Haanja Lujapuusli
on sugulane Seto Pekoga.

märgib Alvar.
Tema tähelepanekud ja mõtted
tunduvad linnameestele üsna eripärased, nagu kuskilt selle maailma
kõrvalt tulevad, aga tundlikult ikka
sedasama maailma selgitavad, selle
sisemisi reegleid märkavad.
„Millised reegleid sa lastele metsas õpetad?”
Alvar selgitab, et inimeste reeglid
ei ole metsas tegelikult olulised. Aru
tuleb aga saada sellest, et metsal on
omad seadused. Kui sellest juba aru
saad, on hea.
Kõva mees ei tohi metsas olla.
„Väega kõvva hellü ei tii.”
Lastele tarkuse edasi andmist
peab aga Alvar ülioluliseks ja seejuures „üle nuka ei saa lasta”. Tuleb
lapsi innustada ja toetada. „Näitad kuuske, aga laps ütleb, et see on
kadakas. Siis ütled jah, ma tahtsingi
järgmisena küsida, mis puud need
Saaremaal kasvavad.”

LUJAPÄIV
Lujapäevaks on hakatud nimetama kirikuteenistusi Setu Pankjavitsa kirikus
seal asuva „Luja puusli” järgi ja seda
on peetud neljapäeval, teisel nädalal
pärast suvistepühi.
Ilmselt on Looja pühakuju kummardatud kui karjakaitsjat. Lujapäev
on ka „lammastõpühä”, samuti linakülvi
tärmin.
MALL HIIEMÄE „PÄIV EI OLE PÄIVÄLE VELI”
(LÕUNAEESTI KALENDRIPÄRIMUS)
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Astume üle veesooniku ja jõuame
mustikametsa. „Mõtsmustika nagu
nad on.”
Selgub, et Alvaril on plaan jänesekapsa-kõdusookuusikusse mustikatihe koht tekitada – nagu katseala.
„Üte kotta päält on parõmp korjada
ku mõtsa müüdä joosta.”
Põõsaid ta juurde ei kavatse istutada, küll aga raiub mees metsa
natuke hõredamaks. „Praegu on siin
täius 0,6. Ükski metsakasvatusraamat ei ütle aga, millise täiusega võiks
olla mustika kasvukoht. Liiga hõredaks ei saa ka võtta.”
Alvarit huvitab, kui palju hakkavad mustikad saaki andma, kui inimene natuke „avitas”. „Mustikas piät
esi tulõma.”
Metsakasvatust õppis Alvar Vodi
Luua koolis, kus tema ajal töötas
veel eestiaegseid õpetajaid, kes andsid edasi oma suhtumist ja hoiakuid,
haridust ja ka haritust.
Kas mustikametsa mingit majandamistoetust ei kavatse taotleda?
„Kui raha makstaks, siis võtaks
töö mõnu ära.”
Mis siis saab, kui mustikas tulema
hakkab?
„Lapsed lubasid sööma tulla, aga
enne suhu ei tohi panna, kui kõik
marjad on ära kaalutud, üle loetud.”
Mis siin metsas veel kasvab?
„Siin kasvab palokat ka – ehk siis
pohla.”

KOBRASTE RAIELANGIL
Tagasi sammudes uurib Alvar fotograaf Ingmari käest, kas „ka metsas
hulkuda meeldib?”
„Meeldib!” Ingmar vihjab oma lahutamatule kaaslasele
fotoaparaadile.
„Pead kalli fotoaparaadi soetama,
et metsas hulkuda!” muheleb Alvar.
Ületame Koreli oja, mis tuleb
ülalt Puustusjärvest ja läheb alla
Vodi järve.
„Lähed seda oja kallast mööda,
jõuad viimaks Võru bussijaama,”
õpetab Alvar. „Inne tuud markõtit näe, ku suurõs mu ujakõnõ om
kasunu.”
Vodi järve ääres paistab kobraste
kõrge pesakuhil, mille ülemise korruse korterites Alvari teada rästikud
elavad.
Järve kaldal paikneb aga kobraste
raielank. „Kopra näritud puu põleb
sama hästi kui saega lastud puu.”

Kobraste langetustöö paikneb
järve sihtkaitsevööndis. Inimesel seal
raiuda ei lubata, kuigi Alvari tahtis
järve kallast avada. Kobras aga tuli
ja laskis puud maha. „Mina kobrast
sisse ei toonud, ta ise tuli.”
Alvari meelest peaks iga kord
eraldi küsima: milline mets oleks
paigas vajalik.

LUJAPUUSLI KAITSE ALL
Kui roheliste rattaretk kevadel
Haanjasse jõuab, paneb Alvar võibolla Haanimiihhi nõvvokua rõivad
selga ja läheb osalejaid tervitama.
Need on linased tikanditega rõivad,
milles muinasaja joont. „Uhke pittu
minna ja uhke ka sitta laudast välja
visata.”
Sõitke mõistusega, leidke aega
loodust nautida, eriti need, kes kiiresti sõita tahavad, soovitab Alvar
rattaretkelistele ja jutustab loo Misso
kooli õpetajast, kes õpilastele võidujooksu korraldas, esimesed kolm
auhinnalist kohta aga pärast välja
loosis.
Ise unistab Alvar jalgrattasõidust
piki Norra rannikut – ja aastas teeb
ta kolm kanuumatka. „Alla tolle on
tunne kehv.”
Jõuame Vodi talu varikusse. Varik
võib tähendada püha metsa, paika,
mis on pakkunud varju. Varikus asub
tsõõrikplats, kus „käüti kuuhn, tetti
tuld”.
Vodi talu varikus seisab Lujapuusli, tammepuust kuju, „kirvõstõga raot”.
Haanjalased seltsivad setodega,
kel on viljakusjumalus Peko, keda
kujutab ka puunukk. Haanja rahval
on siis Lujapuusli.
Istume varikus, arutame kevade
ja suve märkide üle. Millal võiks saabuda nurmenukuaeg, millal hakkavad õitsema lõhmused?
Sookurg teeb eemal häält. Esimest korda kuuleme teda sel kevadel,
arutleme omavahel. Loeme kevade
märke, aga teist inimest peame ka
märkama ja märke teises inimeses.
Vahel võib see isegi tähtsam olla kui
looduse nägemine.
Kui minema hakkame, vaatab Alvar meile järele, mitte ei
keera selga. Ta teab, et sedasi jäävad nii lahkujad kui ka järgiviipaja
rõõmsateks.
„Tõsõ kõrrani, sis kui trehvämi, ja
ku ei trehvä, sis kohki iks trehvämi.”

Alvar ja Ramses metsateel. Kõike ei saagi märgata.
„Piisab sellest, mida ma märkan enda jaoks.”
Vodi metsas. Laanepüü jäljed. Alvari kummikujälg. Ramsese käpajälg.
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LOODUS KODUS

Näitleja ja lavastaja Andres Dvinjaninovi
kodumaja õuest avaneb suurepärane vaade
ümberkaudsetele metsadele ja põldudele. Kui heita
pilk maja lähiümbrusse, hakkavad kevadpäikeses
sillerdaval lumel esmalt silma pisikesed
ümmargused kassikäpajäljed. Kui üks neid jälgi
tippivatest kõutsidest näitab oma roostepunast
kasukat peagi maja taga aias, magab teine
õndsat und elutoapõrandale pandud lambanahal,
laskmata end ühestki uudistajast häirida.

Tere tulemast,

PUNANE KASS!
HELEN ROHTMETS, LAURI KULPSOO FOTOD

Mõlemad punakarvalised kõutsid
ilmusid Andres Dvinjaninovi perre
omal algatusel ning ikka selleks, et
jääda. Otsa tegi kaks ja pool aastat
tagasi lahti Roosteks ristitud hiirekuningas. „Olime teda juba mitu aastat oodanud, sest majas oli meeletult palju hiiri. Ja siis ta tuligi. Ühel
augustiõhtul, kui õues möllas äikesetorm, kuulsime läbi paduvihma kräunumist. Maja taga kivil istus läbiligunenud ja end peaaegu hääletuks
kräununud kass,” meenutab Andres esmakohtumist väikese ja kõhna
Roostega, kes kosus uue pererahva
lahkust maitstes mõne kuuga korralikuks kassimürakaks.
Uues kodus „peremehetseda”
sai Rooste aga üksnes poolteist aastat, kui välja ilmus konkurent – isakass Miski, keda eristab oma eelkäijast vaid väheldasem kasv ja suurem valge manisk. Lahkelt võeti
vastu temagi. „Andsime talle süüa
ja lootsime, et ta jääb. Öeldakse ju,
et kuldne kass toob rikkust,” muigab kõutside peremees, kelle sõnul
jätkuks keldris põlluvilju rüüstavaid
hiiri veel kolmandale ja neljandalegi kassile. Näib, et kõutsid saavad
aru, mida neilt oodatakse, ning too38

vad kinnipüütud hiiri peremehelegi
näha. „Mina siis muidugi kiidan,”
kinnitab Andres.

KIISU TAHAB TUPPA
Erinevalt pelgliku loomuga Miskist, kes ei ole saanud oma nooruses ilmselt inimeste lähedust nautida ega tunne sellest nüüdki suuremat puudust, kipub Rooste vägisi
tuppa. „Alguses ta lausa rippus aknaraami küljes ja tegi meeleheitlikku
häält, kas te siis tõesti ei näe, kohe
tulevad rebased! Tõsi, siinkandis on
neid palju. Nüüd istub ta sageli köögiakna taga ja koputab käpaga vastu
klaasi, nagu mõista andes – halloo!,
teie olete sees, aga MINA jäin (tõenäoliselt kogemata?) välja! Alguses
mõtlesin, et ta on näljane, aga tegelikult tahab ta lihtsalt tuppa,” räägib Andres. Arukal ja õppimisvõimelisel Roostel lastaks ehk tiheminigi
siseruumides patseerida ning pehmel
mööblil mõnuleda, kui peremehel
ei oleks kassiallergiat. „Tuppa tulles
teab Rooste täpselt, kus ta tohib olla
ja kus mitte. Minu allergia tõttu ei
või ta olla toolide ega diivanite peal.
Ta võib olla ainult põrandal ja sellest
arusaamiseks läks tal aega umbes
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kolm kuud. Öeldakse, et kassi ei saa
kasvatada, aga mina vaidlen vastu –
teda sai. Ta saab suurepäraselt aru,
missugustele tegudele võib järgneda
„tõlkimatu sõim serbo-horvaadi keeles”, ja millistele mitte,” muigab ta,
lisades, et Miskil on tubaste käitumisnormide õppimisel veel kõvasti
arenguruumi.

KÕUTSIDE VÕIMUVÕITLUS
Miski õueelueelistusest hoolimata
otsustas salongikiisuks pürgiv Rooste
uustulnukale ühemõtteliselt selgitada, kes on majas kõige tähtsam
kass. Iga kord kui Miski Rooste haardeulatusse sattus, kargas too uustulnukale turja. Kuna peremees teda
riiukiskumise eest nahutas, tegi arukas kass sellestki kiirelt omad järeldused. „Umbes kümne korraga oli
Roostel selge, et niimoodi teha ei
tohi. Räägitakse küll, et kaks isakassi
ei saa koos elada, aga huvitaval kombel meie omad nüüd saavad,”

räägib Andres. Aeg-ajalt saab noorem kass Roostelt ikka üle turja,
kuid seda vaid juhul, kui suuremal
ja tugevamal kassil on kõht tühi või
eriliselt paha tuju. Üha sagedamini
peesitavad kõutsid koos maja terrassil, küll üksteisest mõõdukas kauguses, ja imede ime – söövad mõnikord
koguni samast toidukausist. „Mulle
meenutab see natuke suhtlust Venemaaga. Ühel päeval sööme ninad
koos ühest kausist – meie müüme
neile piima, sealt tulevad meile turistid ja kõik on hästi tore. Järgmisel
päeval mõtleb suurem ja tugevam
aga järsku, et oot!, sellise väikese igerikuga on ju lausa piinlik asju ajada,
kui äigaks talle õige korra vastu
koonu. Muidugi sekkuvad selle peale
„kõrgemad jõud” – NATO ja Euroopa
Liit, ning edastavad minu näol selge
signaali, et niimoodi ikka ei tohi
väiksemat kiusata,” muigab kasside
peremees. Mõistagi ei tähenda kakluste vähenemine, et Rooste oleks
hakanud Miskit eriliselt armastama.
Vana kõuts on armukade ja vihastab
iga kord, kui pererahvas näib „väikest igerikku” temale eelistavat. „Kui
läheme perega jalutama, tahavad
kassid kaasa tulla. Koha meie seltskonnas võidab see, kes jõuab kiiremini reageerida. Kui Rooste on kiirem, tuleb kaasa tema ja Miski jääb
koju. Kui võidab Miski ja Rooste saab
aru, et tal puudub võim seda olukorda muuta, on ta äärmiselt solvunud. Ta pöörab meile demonstratiivselt selja, jalutab minema ega
näita sel päeval enam nägugi. Täpselt samamoodi – väikese lapse kombel, solvub ta siis, kui keegi võtab
Miski sülle.”

PERE KESET LOODUST
Nagu kassid ikka, luusivad Rooste ja
Miski enamuse ajast ringi omapead.

Maja köögiukse taha süüa nuruma
või kummalegi kõutsile eraldi kuuri
alla ehitatud pessa puhkama tulevad nad siis, kui ise heaks arvavad. Kõige pikemalt on Rooste kadunud kevaditi. „Siis elab ta täiel rinnal. On nädalakese ära, tuleb koju
katkiste kõrvadega ja mõtleb veidi
aega elu üle järele. Kodus võib ta ju
kõva mees olla, aga naabruses on
mitu veel suuremat musta-valgekirjut kõutsi,” räägib Andres, kelle
sõnul jagunevadki ümberkaudsed
kassid kasukavärvilt punasteks ja
musta-valgekirjuteks.
Pikemaid tiire teevad kassid ümbruskonnas muulgi ajal ning kui üks
neist on mitu päeva kadunud, valutavad kodused südant – äkki on rebased kiisu kinni pistnud? „AlamPedja looduskaitseala lähedus tekitab mõnikord tunde, nagu elaksime
loomapargis. Meie majalähedasest
kruusateest läheb üle metsloomade
käigurada. Olen seal näinud jõe
poole minemas metssiga kolmeteistkümne põrsaga ja kahte karujõmpsikat, arvukatest kitsedest, rebastest,
jänestest, nirkidest, nugistest ja kährikutest rääkimata. Kui keegi meist
käib linnas, on alati asjakohane
küsida: mis loomi sina täna nägid?
Muidugi meeldib selline asi lastele,
kellel läheb uue elukohaga harjumiseks alati veidi rohkem aega. Kui
poeg mulle ühel päeval ütles, et „issi,
mulle meeldib siin, sest siin on nii-

palju loomi ja linde,” siis tegi see tuju
ikka väga heaks.”

KASS PEAB KODUS OLEMA
Ehkki kassid tulid Andrese juurde ise
ja ootamatult, ei kujuta ta elu ilma
nendeta enam ette. „Nad on osa siinsest idüllist. Kui nad on pikalt ära
olnud, siis rõõmustame nende tagasituleku üle. Eriti olulised on nad laste
jaoks, kes saavad nendega mängida
ja neid sasida. Mulle on jäänud seniajani hinge minu enda kolm lapsepõlvekassi,” ütleb ta ja lisab mõtiskledes, et tegelikult tekitab kassi kohalolu kõigis pereliikmetes kuidagi eriliselt mõnusa ja turvalise tunde. „Imelik on võrrelda kassi kamina või klaveriga, aga ta loob täpselt samamoodi
majja isemoodi õhustiku. Kui võtad
kassi ruumist ära, on see täiesti teine
ruum. Koos kassiga läheks justkui elu
ruumist välja, tundub, et midagi on
puudu,” selgitab Andres, kelle hubane
maja on ümberkaudsetele kodututele kiisudele edaspidigi valla. „Kuna
siinkandis on palju suvilaid ja teadupärast visatakse osa suveks võetud kassipoegi sügiseti metsa, võib
minust ühel heal päeval saada – tõmmates paralleeli „Naksitrallide” raamatuga – umbes kahtekümmet kassi
pidav „kassionkel”,” ütleb ta naerdes ja tõstab põrandalt üles seal seni
vaikselt lesinud Rooste, kes käivitab
peremehe süles kohe oma kähehäälse
nurrumasina.

Profiseeria pesakastid lindudele
• Saksa puitbetoonist pesakastid on eluaegsed
(min 25 a) ja sobivad lindudele paremini kui
puidust kastid. Kerge paigaldada ja hooldada
• pesakastid väikelindudele, kuldnokale,
pääsukestele ja kakulistele jt
• pesakastid ja talvekorterid nahkhiirtele
www.rodoaed.ee • rodoaed@gmail.com • tel 501 6742
www.facebook.com/kasvuhooned
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TAN VÕI PRUUKI VÕRO KIILT
Raamaturoti küsimustele vastab vastse
Eesti-Võru sõnaraamatu ilmumise puhul
üks selle autoritest Urmas Kalla (pildil).
EESTI-VÕRU SÕNARAAMAT

„Luuduma” ja „luudus” on teineteist toetavad sõnad, need vihjavad, et loodus on kogu aeg loomises selleks, et püsida.
Mitte ükski asi looduses ei saa
olla omaette. Sa võid mõttes luua
kuuse, aga see on ainult kuuse pilt.
Kuusk saab olla ainult koos maaga,
mis teda toidab ja uueks loob.

Üle 20 000 märksõna
Koostanud Mariko Faster, Laivi Org,
Urmas Kalla, Sulev Iva ja Triin Iva
Võro Instituut, 2014
856 lk

Kuidas kõlab võro keeles ajakirja
nimi „Loodusesõber”?
Sõber on „sõbõr”. Vastsema keele
järgi oleks ajakirja nimi „Luudusõsõbõr”, vanema keele järgi „Loonasõbõr”. Sõna „loodus” tähendab võro
keeles „lootus”.
Mida tähendab „loona”?
Ühes Setu rahvalaulus leiduvad read:
„Küll ma iks mõista loonatarka ...”
Maausulistel, maavalla koja kodulehel on see iidne sõna „loond” võetud
taas tarvitusele looduse kohta. Loomise-sõna ise on meie keeles vanem
kui Piibel, sest loomisest on kõneldud ka enne seda.
Mida luuakse ja kust luuakse?
Kõige kindlam looja on kana, tema
loob muna. Vili loob pead, heinakuhja luuakse, ka kuud luuakse.
Meil on kõnekäänd „hakkab
looma”. See tähendab, et nagu iseendast loob. Kuskil on midagi juba
olemas, selle asja moodi, mis peab
lõpuks välja tulema. Ja saab natukene selle sünnile kaasa aidata.
Luuakse seal, kus on juba midagi
olemas. Loomine käib ruttu ja on
täiesti teistmoodi, eriline sündmus.
Muna ju erineb vägagi kanast ja viljapea kõrrest.
Kahtlen, kas vanemas eestikeelses Piiblis on olemas sõna „loodus”.
Pigem on seal oluline, et kogu maailm on loodud, on „loodu”. Võru keeles aga on uudissõna „luuduma”,
nagu seal leidub palju muid enesekohaseid tegusõnu.
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Kui rikkalt saab võro keeles loodust kirjeldada?
Võro keel looduspilte ei maali. Küll
ta kõneleb asjust, millega inimene,
põllupidaja või karjakasvataja kokku
puutus.
Rahvalauludes teretatakse küll
puid: „Tere kuusi, korgõ meessi!”
Edasi jutustab aga laul ikka sellest,
kuidas neid puid kasutada saaks.
Võru keele kõnelejad ei ole elanud päris metsaelu. Ka Jaan Kaplinski raamat „Mõtsa ja tagasi” kõneleb sellest, mida ta metsas käies nägi.
Mets on just see koht, kus käiakse.
Mets avaneb meile ikkagi vahekorras
koduga.
Mitmetest võrokeelsetest puunimedest on saanud sageli esinevad
perekonnanimed. Lõhmus (pärn),
kõiv (kask) ...
Ka petäi (mänd), pähn (samuti pärn),
jallai (jalakas) ... Huvitav lugu on
sõnaga „kukk”, mis Lõuna-Eestis on
tähendanud „käbi”. Nõnda on ilmselt
priinime „Kukk” antud Lõuna-Eestis
ka selle tähendusega.
Mägra kohta ütleb võrokene
„kähr”!
Ja mägraurg on „kährihaud”. Kahjuks on nüüd kährikkoer tulnud ja
sõna endale võtnud, nõnda et mõnigi
Võrumaa jahimees ütleb isegi mäkrade kohta „mägrä”. Räägib võro
keelt eesti keele sõnadega.
Musträhn on võro keeles „kärg”
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ja roherähn „meltsas”. Ilvese kohta
on öeldud „ilvessusi” ja soos kasvav villpea on ilvese kõrvatuti järgi
„ilveshain”. Nõnda võib perekond
Ilves olla oma nime saanud hoopis
villpea järgi, kui nende esivanemad
elasid soo veeres.
Raudkulli ja kanakulli kohta käib
võro keeles sõna „haugas”, mis on
omakorda laen germaani (vahest langobardi) keelest.
Mida võro keel eesti kirjakeelde
andnud on?
Raamatutes kahjuks ei kirjutata:
„Lõuna-Eestis on ülekaalus kõivuja pedajametsad”, kuigi ametlikult
on mõlemad sõnad ka kirjakeelde
laenatud.
Küll aga on käibes sõna „kakk”
öökulli kohta. „Kakk ikk raal” tähendab „öökull nutab remmelgal”.
Oled ise õppinud Tartu ülikoolis
bioloogiat ja filosoofiat ...
Tegin diplomitöö lindude sügisrändest üle Peipsi oma kodukandis Mehikoormas. Kõige sagedasem
rändaja oli muidugi metsvint, keda
tema laulu pärast ka metsavahiks on
kutsutud. „Siist-siist mõtsast ei tohi
võtta mitte üts pirrutikk.”
Sõnaraamatut sattusin koostama
tõesti sellepärast, et olen bioloogiat õppinud ja pärit Võrumaa teisest

RAAMATUROTT
Tiina Kaljundi ja Tiit Kändler

KÕRVEMAA–PANDIVERE–
ALUTAGUSE
Sarjast „Siin- ja sealpool maanteed”
Solnessi Arhitektuurikirjastuse OÜ,
2014
208 lk

nurgast (Mehikoorma on isegi praegune Tartumaa) kui teised koostajad. Töötan aga Võru Instituudis keelespetsialistina – panen tekste ümber
võru keelde, annan nõu.
Siis tead ehk öelda, kuidas käib
võro keele käsi?
Võru keelt on tõrjutud juba Hurda ja
Kreutzwaldi aegadel, põhjendusega,
et peame tugevdama ühist eesti keelt
ja seda mitte killustama.
Minu seisukoht on, et hoida tuleb
seda, mis on, ja tuleb seda edasi
anda. Edasine on juba järgmiste põlvede asi.
Eri Võru nurkade murrakuid ei
pea küll jõuga või instituudi abiga
hoidma. Inimesed liiguvad nõnda
palju ja laialt, et ühe pere laste vanemadki vaevalt enam samalt murrakualalt pärinevad. See aga on just võimalus keele rikastamiseks. Ise hoian
küll oma Mehikoorma kandi keelt,
mida jääb järjest vähemaks ja vähemaks, aga mu tõmme selle poole
süveneb järjest enam ja enam.
Peaasi on sõnavara alles hoida,
samuti grammatika ja ütlemise
mõnu. Selles suhtes on ilmunud
sõnaraamatust kindlasti abi.
Loodusega seotud sõnu selles raamatus vaatasid üle ka vetikateadlane
Erich Kukk ning metsamehed Kaido
Kama ja Kalle Eller.

Kunagise reisijuhtide sarja uuestisünd
on andnud meile juba
teise raamatu. Teaduskirjanik Tiit Kändler ja
arhitekt Tiina Kaljundi
on materjali kogumiseks teinud suhteliselt
lühikese ajaga tohutu
töö. Koos rännates
on eksitud teelt kõrvale – kõikjale vähem
tuntud radadele ja lausa
kolgastesse.
Teejuhid viivad lugeja jalutama looduslikesse paikadesse, metsadesse ja
rabadesse, solistama allika veerde ja
ujuma kohalikku järve, andes selleks ka
lähiümbruse kaardi või teejuhised. Ronitakse kõrgele ja vaadatakse kaugele.
Vaadeldakse kohalikku elu mitte ainult
silmaga nähtavas mastaabis, vaid ka sügavalt ajalukku suunatud pilguga.
Isiklikud külastused ja vestlused kohaliku pärandi kultuurikandjatest säilitajatega ning traditsioonide taaselustajatega
leiavad raamatusse tee mälestustena.
Mõisad ja lihthooned, papid, köstrid ja kirikuõpetajad, varemed, teadlased, kohalikud muidu tuntud kanged mehed ja naised – kõik saavad mainitud. Mida muud
on üks maa, kui selle kohavaimuga seotud
inimeste askeldamised ja toimetamised
muutuvas kultuuriolustikus.
Ohtralt on originaalset ning arhiivist
kaevandatud pildi- ja kirjamaterjali, mis
annavad külastatavatele paikadele asisema kuju.
Olen erinevatel põhjustel ja aegadel
külastanud enamikku raamatus mainitud paikadest ja ometi leidsin õige vähe
objekte, milliseid reisijuhis kajastatud ei
ole.
Kusagilt peab alustama, nendib üks
autoritest, ja on, millest pajatada.
Kasutan raamatust nopitud Anton
Hanseni sõnu, millised tema sai oma õpetajalt: „Õpilastelt nõuti nende kirjatöös järjekindlalt selgust, lihtsust ja loomulikkust!”
Reisijuhi autorid oleksid võinud sel kohal
korraks peatuda ning oma teost nende
põhimõtete järgi vaagida. Raamatus esineb kohati ülipikki lausekonstruktsioone,

mis paraku ei lisa lugemisele elavust ja
mahlakust ning muudavad teose in situ
kasutamise raskepäraseks. Leidub ka hüplikkust ja häirivaid lausekordusi, ühe ja
sama mõtte pea samakujulist väljendamist lähestikku asetsevates alalõikudes.
Käesoleva taskuformaadis trükise
entsüklopeediline tulpadeks jaotamine
ja tekstikirja väiksus kipub lugejaskonnast välistama vaegnägijad ja tugevate
prillide omanikud.
Seetõttu meenutab teos kohati
Tootsi peenart, kus kasvas väärt kraami,
kuid mille ülesleidmisega võis probleeme olla.
Vähem võib olla rohkem, lihtsam on
arusaadavam ja materjal kolme eraldi
raamatuna, uuesti toimetatult ja kujundatult töötaks ehk suurepäraselt.
Raamat sobib – eellugemiseks – valimaks, kuhu minna ja mida huviväärset
otsida.
Sügavamale kultuurihuvilisele on toodud hulgaliselt viiteid algmaterjalidele.
Teos on kaasaegne, kasulik lugeda ning
silmaringi kõigiti avardav.
Andrus Okas,
rännuhuviline hobifotograaf

Jüri Kamenik

EESTI PILVEATLAS
Sarjast „Roheline Eesti”
Varrak, 2015
360 lk
Varasematele eesti autorite pilveatlastele, mis Raamaturoti riiulis leidusid
(Heinrich Aruksaar „Väike
pilvede atlas”, 1964; Milvi
Jürissaar, Piret Pungas
„Pilveaabits”, 2006) on
saabunud tõhusamast
tõhus täiendus. 1964.
aasta väikesetiraažilisest raamatust on saanud haruldus, 2006. aasta
klamberköites väljaanne aga levis üksnes
looduskeskuste vahendusel.
Nüüd saab noore ilmateadlase Jüri
Kameniku abiga tuleval suvel südamerahuga selja vastu aidaust või heinakuhja
toetada, tema raamatu kätte võtta ning
pilvedele piltide järgi nimesid ja tekkepõhjuseid otsida.
Raamatu teeb sümpaatseks lähenemisnurk. See pole professori loeng hiirvaikselt kuulavale auditooriumile, vaid
võimalus autoriga koos mõelda, pilveavastusretkedele kaasa minna.
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KÖÖGIFÜÜSIKA
Ikka juhtub, et kaotame omale kuuluvaid asju – kindaid, mütse, salle,
mänguasju ja mõnikord isegi mõtteid. Võib juhtuda, et kadunud asjad
tulevad välja kapi ehk diivani alt või kodu koristades. Kuid on üks selline
asi, mida kaotame igas sekundis, igas tunnis, päevas ja aastas.

MUUDKUI KAOB JA KAOB
AARE BAUMER, MATS KANGURI FOTOD
See on soojus, mis kaob meie
käest ümbritsevasse külmemasse
keskkonda.
Ükskõik mida kasulikku ja tarvilikku me teeme, muundub see „hea”
soojus lõppude lõpuks niinimetatud
jääksoojuseks ja hajub ilmaruumi
laiali. Ja tagasi me seda ei saa.
Jääb üksnes võtta kasutamiseks
uus portsjon soojust ning sellega
toitu valmistada või tuba kütta. Ja nii
liigubki soojus kuumematelt kehadelt
külmematele juba üle kolmeteistkümne miljardi aasta.
Aga kui prooviks seda järelejäänud ehk jääksoojust ikkagi millekski
inimesele kasulikuks muundada?
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Elektrit oleks vaja küll ...
Alustame sellest, et mitusada aastat tagasi elas Eestis üks Johann Seebecki nimeline mees. Täpsemalt
siis aastail 1770–1831. Haritud inimese jaoks oli teadustöö XIX sajandil parim, mis võis juhtuda. Eksperimenteeriti kõigega ja peaaegu iga töö
viis uue teadmiseni. Ja mis võiks olla
veel huvitavam, kui proovida, kuidas
mõjutab soojus erinevaid aineid ja
kas selle juures ka elektril ehk magnetismil oma osa on. Need viimased
olidki üle-eelmise sajandi tähtsaimad
uurimisobjektid.
Juhtuski nii, et eksperimentaator
Johann nägi, kuidas tundlik kompassi-

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

nõel kaldus laual kõrvale tavapärasest
asendist, kui kaks omavahel kokku
puutuvat erinevat metalli olid vooluringi ühendatud ja nende temperatuurid erinesid üksteisest. Uh kui keeruline lause! Oh kui lihtne tulemus!
Sellest ajast on möödunud 194
aastat ja kaasaegne selgitus tolleaegsele eksperimendile kõlab järgmiselt:
kui ainetes on olemas vabad laengukandjad, siis liiguvad need loodusseaduse järgi kuumemalt alalt külmemale. Nii tekibki lihtsast temperatuurierinevusest meile kõigile tuttav elektrivool. J. Seebecki avastust
saame nüüd katseliselt oma kodus
järele proovida.

Kuidas tekib
temperatuuri
erinevustest
elektrivool?

SELLEKS ON MEIL VAJA:
• ühte külmakotti
• traati
• kahte Peltier' elementi (saab Oomi
poest)
• väikest mootorit (saab Oomi poest)
• ja selle otsa propellerit (saab ka Oomi
poest)
• kahte vahvat plekist teetopsi.
Mõned nendest asjadest võivad
maksta rohkem kui ema ja isa sulle
taskuraha annavad. Ära heida meelt
ja proovi füüsikaõpetaja ka kampa
saada. Ehk on kooli õppevahendite
sahtlis just sulle sobivaid materjale!

Kõigepealt ehita väike alus propelleriga mootorile. Siis liidame kõik
juhtmed kokku nii, et tekiks järjestikühendus. See tähendab, et ühe Peltier' elemendi punane juhe ühendatakse kokku teise Peltier' elemendi
musta juhtmega ja need omakorda
mootoriga. Nii saame kõrgema pinge
ja mootor hakkab pöörlema kiiremini.
Nüüd ühendame mootori elementide külge ja … eee ... midagi ei
juhtunudki.
Justnimelt, meil on vaja veel temperatuuride erinevust ning mida suurem see on, seda rohkem energiat
saame. Võtame külmakoti külmkapist
välja ning paneme lauale. Kotile asetame kõrvuti kaks Peltier' elementi ja
nende peale plekist teetopsid. Valame
kuuma (!) tee või kohvi topsidesse ja
naudime propelleri kiirest pöörlemisest tekkinud mõnusat tuulekest.
Kui mootor hakkab aeglasemalt
pöörlema, siis on see temperatuuride
ühtlustumise tulemus. Valame aga
kuuma vett topsidesse juurde ja keerame külmakotil uue koha ette.
Head katsetamist!

1. Mitu viu liiki
elab Eestis?
2. Kes või mis on
ELMO?
3. Mis ühikutes
hinnatakse
autode keskkonnasõbralikkust?
Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number.
Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: toimetus@loodusesober.ee

Võitja saab kingikotist valida kas Loodusesõbra CD „Ürgne kaja”,
Tallinna Loomaaia perepileti, ühe „Looduse raamatukogu” sarja
raamatu: „Roheliste rattaretked 25”, „Sammud omas Eestis”, „Hunt”
või RMK seenelise abimehe koos noaga ja märkmiku.

Radokuu/urbekuu õiged vastused
1. Pildil on kassikakk.
2. Põhjamaade luik on ökomärgis.
3. Toorleivakesi kuivatatakse temperatuuril
mitte üle 41–48 kraadi.

LOOSIÕNN NAERATAS LIISI VALBILE.
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MATS KANGUR

Nuputa!

AJA LUGU

ÜKS NÄDAL MÄRTSIS 2015
JÄÄB AJALUKKU MITME
TÄHELEPANUVÄÄRSE SÜNDMUSE POOLEST

JÜRI KAMENIK

17.–18. MÄRTSI/URBEKUU
VIRMALISED
Virmalised ilmusid kohe pärast päikeseloojangut ja olid viimase 20
aasta ühed tugevamad. Midagi sarnast meenub 2005. aastast. Sellise
ulatuse ja intensiivsusega virmalisi tuleb ette kord 20–30 aasta jooksul. Virmalised ulatusid meil seniidist lõuna poole ja olid nähtavad
Vahemere põhjarannikuni! Ilmusid mitme lainena ja näha olid pea
kõik värvused, sh violetsed ja punased, isegi kollased. Kõige vägevamad
olid need öösel kella 1–2 vahel, kui
neid kirjeldati nagu tugevat plahvatust taevas. Pärast kella kahte
praktiliselt kadusid. Ka järgneval
ööl olid virmalised üsna tugevad,
kuid kiudkihtpilvede tõttu halvasti
vaadeldavad.
OSALINE PÄIKESEVARJUTUS
Järgmine võimas sündmus oli suurefaasiline päikesevarjutus 20. märtsil.
Saatuse tahtel oli see küll ainus lauspilves päev kogu nädala jooksul, kuid
enamasti oli tegu kõrgkihtpilvedega,
mistõttu paljudes kohtades oli varju44

tus vaadeldav. Osaline päikesevarjutus algas kell 11.00 ja lõppes kell 13.17
(Tartus). Selle ajaga liikus kuuketas
üle Päikese, kusjuures kõige suurem
osa päikesekettast (77,7% läbimõõdust ja 73% pindalast) oli kaetud kell
12.09. Täielik päikesevarjutus jäi Eestist umbes 1500 km loodesse: Atlandi
ookeani põhjaossa, Fääri saartele ja
Teravmägedele. Kuu kattis seal Päikese peaaegu kolmeks minutiks (täpsemalt 2 min 47 sek).
Sellega võrreldavat päikesevarjutust saab Eestis järgmine kord näha
25. oktoobril 2022.

TULEVASED
PÄIKESEVARJUTUSED
EESTIS:
• Täieliku päikesevarjutuse üht vormi –
rõngakujulist päikesevarjutust – saab
Eestis näha 21. juunil 2039.
• Täielikku täielikku (sõna peabki korduma!) päikesevarjutust, kui Kuu
katab 100% Päikese pinnast, on Eestis järgmine kord nähtav 16. oktoobril
2126 Virumaal (viimati Eestis 22. juulil
1990 Loode-Eestis).

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

SOOJALAINE
Kolmas erakordne asjaolu oli ebatavaliselt (rekordilähedane) õhurõhk
ja ülikõrge õhutemperatuur: 16.
märtsil ulatus õhurõhk Narvas peaaegu 1053 hPa (rekord 1057,2 hPa 21.
november 1993 Narva) ning õhutemperatuur 15.–20. märtsini enamasti
üle 10 kraadi, kusjuures 18. märtsil oli Tallinnas koguni üle +15 °C
ehk ilm jõudis omadega lehekuusse.
Kõnealune kombinatsioon – ülikõrge õhurõhk ja õhutemperatuur –
on väga ebatavalised, sest rohkem
rõhub ehk suurem õhurõhk on ikka
siis, kui õhk on kuiv ja külm ehk
suurema tihedusega.
Üldiselt olid kaks eelmist kuud
ebatavaliselt soojad. Saartel ja mitmel pool Lääne-Eestis klimaatilist
talve ei tulnudki, vaid eeltalv läks
üle kevadtalveks või otse varakevadeks, mil lund polnud. Ainult kõrgustikel sulas lumi märtsi keskpaigaks. Enamasti olid urbekuu lumesajud lühikesed ja vähemärgatavad, rohkem vaid kuu lõpukolmandikus. Uut püsivat lumikatet siiski ei
tekkinud.

Virmalised Hiiumaal.
ARGO NURS

Lõoke toob
lõunasooja.
Esimesed
põldlõokesed
olid urbekuu
algusesks kohal.

Esimesed
rästikud päikest
võtmas 24.03.
Jõelähtmel.
MARIANNE VAINOLA

MATS KANGUR

Urbekuu
keskpaigas nähti
hallhaigruid
pesapaikadesse
naasmas.

Kevadine
seeneharuldus
limatünnik.
15.03. Põlvamaa.
LIIDIA RÕBAKOVA

MATS KANGURR
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EIKE VELLEND

KAISU KARU

VAATA IMET

Kevad südames. Armuavaldus
lilleõie vahendusel ei kuulu üksnes
inimlooma kommete hulka. Isane
kuldnokk nurmenukuga.

Korralik jahiauto on kirglikule kütile tarvilik
riistapuu. Nirk on usin ja uudishimulik pisike kiskja.
Peab jahti hiirtele, lindudele ja ka kõigele muule,
mis liigub ning jõud üle käib. Autoveljest välja piiluv
tegelane oli arvatavasti varblasejahil, sest pikalt sõidult
tulnud autode iluvõre vahelt on varblased värsket
putukavalikut maitsma õppinud. Ju pani terane nirk
seda tähele ja käib siis seal omakorda linde passimas.

MATS KANGUR

Sinililled ei ole alati sinised.
Lillel on tihti roosakad ja lillad
õied, harvem kohtame valgeid.
See rohekas õis on aga ka oma
õiekujult üldse erimoodi juhtunud.

VAATA VIGA!
Raamaturott närib närviliselt vurre
ega tea, mis marjad kasvavad
Sammalhabeme habemes. Jõhvikad,
väitis ta eelmises Loodusesõbras.
Lugeja Kaie parandas: naksitralli
Sammalhabeme puhmas kasvavad
pohlad. Koos põdrasamblaga
(Islandi samblik), nagu looduseski.
Lastekirjanik Eno Raua klassikus
on kirjas nii: „Sammalhabe noppis
habemest mõned pohlad ja pakkus
oma uutele tuttavatele.”
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HEIKO KRUUSI

5X

ROHELISTE RATTARETK 2015

KUIDAS ELAD,
HAANJAMAA?
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VASTSELIINA (1)
Kaardil leiame kõrvuti kaks Vastseliinat:
Vana-Vastseliina ja Vastseliina aleviku. Miks
neid kaks on? Eks süüdi ole sõjad. Pärast
Vana-Vastseliinas asuva linnuse hävimist
Põhjasõjas kolis kihelkonna keskus mitu
kilomeetrit eemale Piusa jõe ülemjooksu
poole. Asustuse tähtsus jäi võrreldes linnuse hiilgeaegadega tagasihoidlikuks, ent
praegugi elab siin tugev kogukond, umbes
700 inimest, alevikul on oma gümnaasium,
muusikakool ja erisugused seltsid. Paikkonnale annab tuge taas ka Vana-Vastseliina,
kus viimastel aastatel on turism tänu linnuse varemetele rajatud atraktsioonidele
oluliselt elavdunud.
Rattaretk stardib aleviku keskväljaku
äärest, kus üle tee pargis näeme Vabadussõja mälestusmärki, mille ajalugu ei erine
paljudest omasugustest. Pallase kunstikooli skulptori Martin Saksa loodud haavatud sõdurit kujutav taies avati sügisel
1931. II ilmasõja järel, 1948, pronkskuju õhiti
ja veeti Nursi lähistele võssa. Kuna teol oli
kohalikke pealtnägijaid, asuti kuju päästma.
Talupojad toimetasid selle ööpimeduses
minema ja peitsid kartulihaua põhja, kuhu
see jäi aastakümneteks. Järgmine sõnum
taiese kohta saabus alles 1988, kui Rõuge
mehed otsisid oma vabadussammast ja
kaevamise käigus sattusid juhtumisi Vastseliina pronkssõduri peale. Vastseliina mälestussammas taasavati 1988. aastal.
Vastseliinast veidi edasi sõites näeb
barokse ilmega Katariina kirikut, kus väärib tähelepanu kohalike orelimeistrite
vendade Kriisade valmistatud pill ning
arvatavalt Tartu kunstniku Woldemar
Friedrich Krügeri altarimaali. Kirik kerkis
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1772 vana puukiriku kohale, enne Põhjasõda asus kohalik kirik hävinud Vastseliina
linnusekabelis.
Enne käänakut Külaoru poole võiks liikuda 400 m otse edasi. Kohe tee servas
on kaks üksikut puud: esimene kask, teine
kuusk. Tähelepanuväärne on just kuusepuu, kuna loodus on talle andnud lausa
kuus haru: nimeks Lalli lühterkuusk või ka
Vastseliina kuusk.
Kaagu kandis möödume mitmest väikesest veekogust, mille ametlikes nimedes
kajastub kohaliku võru keele mõju: kõigepealt näeme Kõovarigu lumpi, siis tulevad
Kaagu lumbid ja seejärel, sõtkudes järgmisest tõusust üles, saab samal ajal kiigata
vasemale Pedäjämäe lumbile. Selliste veesilmade rohkus on kindlasti üks Haanjamaa
eripära.

LOOSI
Paremal pool teed möödujatele kenasti
näha olev maakividest ehitis ja võimsate
puudega park reedab, et kunagi oli siin
Loosi mõisakeskus. Maja paistab tagasihoidlik, korduvalt ümberehitatuna on see
kohalikke teeninud nii kontorina, kui kauplusena, maja algne ilme pole teada.
Loosi mõisast umbes paar kilomeetrit
edasi peidab teeservas kasvav tihe kuusehekk Loosi koolimaja, mille ehitamist kavandati 1930. aastatel, aga avati alles 1949.
Koolitunde peeti siin aastani 2000, selleks
ajaks oli laste arv vähenenud sedavõrd, et
otsustati kool sulgeda.

KÜTIORG (2)
Jalgrattal Tüütsmäele väntamine on suur
vaev, kuid pärast seda ootab ees lihtne tee
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allamäge Kütiorgu. Kuigi hoog hakkab suurenema, tasub siiski teha peatus Toborna
pettäi juures. Iseäralikult maantee kohale
kummardunud vana mänd on iidne hiiekoht. Puu on ka looduskaitse all. Pärimuse
järgi näitavat Toborna mänd täiskuuööl
suunda, kuhu on peidetud Vastseliina lossist pärit kuld.
Sügaval Kütiorus keerab rattamatka
teekond kunagiste veskite juurde. Oru
põhjas voolava Iskna oja kaldal tegutses
neid omal ajal päris mitu. Isknale oli hea
veskit ehitada suure langu tõttu: 13,2 meetrit kilomeetri kohta. Oja lähtub Vaskna järvest, voolab kogu Kütioru pikkuses ja viib
oma veed Noodasjärve. Möödume ratastel kõigepealt Küti alaveskist Alaveski järve
ääres, seejärel Mäeveskist samanimelise
paisjärve kaldal ning siis Tohkri veskikohast. Neist on Mäeveski töökorras olnud
kõige kauem: 150 aastat. Veski viimane
mölder Aleksander Zupsmann, pool aasta
juba manalamees, on tuntud ka ekraanil:
veskist ja veskimehest valmis 2012 dokfilm
„Veskimees”.
Kütiorg, mille põhjas Iskna oja voolab ja
mainitud veskid töötasid, on Eesti üks lummavaim omalaadsete seas. Järsuveerulise,
kohati kuristikulaadse oru on siia uhtnud
viimase mandriliustiku sulavesi. Ürgorg on
peaaegu 5 km pikk ja 250–600 m lai, selle
suurim sügavus ulatub 65 m.

KAVADI JÄRV JA
UUE-SAALUSE PARK (3)
Kavadi järv on üks Eestimaa kauneimaid,
mistõttu on tegu hinnatud puhke- ja ka
suvekodude piirkonnaga. Uue-Saaluse
mõisahäärberist selle kaldal pole eriti
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midagi alles, vaid hunnik telliskive ja väike
müürijupp, ent von Maydellidest mõisnikele on järve kaunidus nii mõndagi võlgu:
umbes 170 aastat tagasi paisutati siin
Iskna oja ning kujundati mitmest väikesest
soojärvest suurem veekogu. Nõnda tekkis
põneva kaldajoone ja arvukate saartega
kaunis veepeegel, millel on neli saart: Hõdsosaar, Väike Hõdsosaar, Lehesaar ja Vabrikusaar. Viimane on oma nime saanud
seal asunud piiritusevabriku järgi. Viiendast, Järvesaarest, on saanud poolsaar.
1932 kohendati kehvas seisus mõisamaja
koolimajaks, kuid paraku käisid piirkonna
lapsed siin haridust omandamas vaid paar
aastat, sest hoone katus oli kokkuvarisemise äärel.

VÄLLAMÄGI
Võru–Haanja maantee ääres on pisike Peräjärv. Sellenimelisi leidub Võrumaal veel teisigi, ent see siin on tuntud Vällamäe järgi.
Ka maanteele on järsunõlvaline ja kõrgete
kuuskedega mägi kenasti näha. Tegu on
suhtelise kõrguse poolest Eesti kõrgeima
künkaga: tema jalamilt Peräjärve äärest
kuni tippu on ümmarguselt 80 tõusumeetrit. Vällamägi on Haanjamaa kõrgustikule
tüüpiline moreenkattega mõhn, nõlvad on
kuni 40kraadise kaldega, mistõttu on suuremate vihmavalingute ja lumesulaveega
erosioonioht.
Künka kirdejalamil asub väike siirdesoolapp, kus on turbalasundi paksus lausa
17 m. See on teadaolevalt tüsedaim turbakiht Eestis, tavaliselt ulatub meie soodes
turbakiht 10 m. Siinne pisut üle hektari suurune soolaik mõjub ümbritseva kõrge kuusiku keskel müstilise ja ürgsena.

SUUR MUNAMÄGI (5)
Haanja rahvamaja juurest suundub rattaretk Trolla poole, et teha ring peale Eestimaa lael Suurele Munamäele. Ring algab
tõusuga 279 m kõrge Savimäe põhjanõlvale. Pingutava pedaalisõtkumise ajal tasub
uudistada ümbruskonda, mis on tüüpiline
Haanja looduspargi pärandkultuurmaastik oma heinamaade, metsasiilude, talude
ja tiikidega. Üksiti kaunistab seda maastikku
Vaskna järv, mis on üks suurimaid Haanjamaal ja kõrgemaid Eesti järvi: veepinna tase
on 243 m ümp. Eestis kõige kõrgemal asuv
järv on aga Tuuljärv: 257 m ümp, mis jääb
matkamarsruudist umbes paarsada meetrit eemale. Tuuljärv ja Vaskna järv on kenasti
näha ka Suure Munamäe vaatetornist.
Kuigi Haanjamaa on vaatamisväärsuste
ja vaadete poolest lausa miljonär, käiakse
kõige sagedamini Eestimaa lael Suurel Munamäel. Suure Muna kohviku juurest ootab ees
41meetrine tõus. Kõrgeim tipp asub 317,2 m
kõrgusel üle merepinna. Vaatetorn oma 29,1
meetriga tõstab meid 346 m ümp.
Suur Munamägi väärib igati oma nime:
kõrgusjoontega kaarti uurides tuleb tõdeda,
et ongi munakujuline! Selliseks on küngas
vormitud viimase mandriliustiku taandumise
ajal, kui liustiku sulaveed kuhjasid Haanja
kõrgustikule peamiselt kruusast ja liivast
koosnevat moreeni.
Vaatetorni ümbruski väärib uudistamist,
näiteks tasub üles otsida kirjaniku ja loodusõpikute autori Juhan Kunderi kivi. Teadaolevalt oli see rändrahn tema üks lemmikkoht. Suure Munamäe lael leiab veel
teisegi kivist mälestusmärgi. Vaatetorni esise
platsi serval seisab tahvel Alar Siku ja teiste
tema ekspeditsiooniliikmete nimedega.

Võrumaalane Alar Sikk on esimene eestlane,
kes jõudis maailma kõrgeima mäe, 8488 m
kõrge Džomolungma (Mount Everesti) tippu
22. mail 2003.

ORELIMEISTRID KRIISAD
Võttes suuna Eestimaa kõrgeimast kohas
Rõuge poole, kulgeb tee esiti varjulise metsa
vahel. Haanjale omast külamaastikku saab
taas nautida Kokõmäel, kust ühest talus on
pärit orelimeistrite Kriisade mitu põlvkonda
meistreid. Talukoht jääb otse tee äärde ja on
viidaga varustatud.
Põlvkonna orelimeistrite kätetööd saab
uurida ja ehk isegi pilli kõla kuulata ka paaris
rattaretke teekonnale jäävas kirikus: Rõuges
(orel valmis 1930) ja Vastseliinas (valmis 1911).

RÕUGE ÜRGORG (4)
Mandrijää sulamisveed uuristasid kõrgustikku
arvukalt orge, millest mitmed järgisid juba
varem reljeefi lõikunud ürgorge. Üks selline
on Rõuge ürgorg, mille pikkus on nüüdisajal
umbes 9 km ning sügavus kuni 75 m.
Kitsastest lisaorgudest ehk tsoridest
on tuntuimad Ööbikuorg ja Hinni org, mis
mõlemad on sügavad ja kitsad. Ent neid
on veel seitse, lisaks kuuluvad ürgoru järvistusse ka seitse veesilma, neist kuulsaim on Eesti sügavaim Rõuge Suurjärv.
38 m sügav koht asub järve keskpaigast
pisut kagus. Märkimisväärne on aga kõigi
seitsme järve maksimaalne sügavus, mis
jääb vahemikku 12–38 m.
Rattaretke esimese õhtu laager ehitatakse Rõuge ürgoru pervele, kus asub ka
vaatetorn (mis praegu on paraku suletud),
kiigeplats, laululava ja muinasküla. Tõmbenumber on ka siinne tsori: Ööbikuorg, mille
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ÖÖBIKUORU IME –
VESIOINAD
„Vesioinas varustab veega kogu
meie talu majapidamist – muud veevarustust pole meil olnudki,” selgitab Tindioru turismitalu peremees
Jüri Johanson. Esimese vesioina ehitas Jüri isa Fridedrich Johanson 1939.
aastal, see lööb oru põhjast 30 meetri
kõrgusele veepaaki 5 kuupmeetrit vett ööpäevas ja rohkem majapidamises pole seni vaja läinud. Teise
vesioina lisaks ehitas Jüri ise, see
varustab mäe otsas asuvat puhkemaja ja muid ehitisi ümbruses. „Soovi
korral võime aidata ka teistel ehitada vesioinast.” Laagriplatsil tutvustab Jüri Johanson kõigile huvilistele
vesioina tööpõhimõtteid.

põhjas voolab Tindi oja. Järsust orupervest
immitsevaid allikaid on siin rohkelt, kohati
võib märgata lausa roosteseid pinnaselaike,
mille on tekitanud rauarikas põhjavesi.

VESIOINAD (6)
Vaatamisväärsuseks on siin ka lakkamatult
vett purskavad vesioinad. Sellist kummalist
nime kannab leiutis, mis suudab voolava
vee jõul pumbata vee päris kõrgele: vesi
tõstetakse üles hüdraulilise löögiga. Tindioru talu, mis laagri serval paikneb, pole
50

muud veevarustust tundnudki: esimese
vesioina ehitas talumees Friedrich Johanson oru põhja 1939, et varustada üleval oru
pervel asuvat talu. Vesi juhitakse 30 m kõrgusel olevasse veepaaki. Teise rajas poeg
Jüri Johanson 2002 ning see pumpab vee
talu tiiki, samuti varustab veega puhkemaja
ja selle kõrvalehitisi.
Kohas, kus Ööbikuorg suubub peaorgu, asub kõrgem küngas. Tegu on Rõuge
Liinamäega, kus on teada vana asulakoht.
Tõenäoliselt rajati asula siia mõni sajand
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enne linnust, mis toimis kaitserajatisena
kuni 11. sajandini.
Liinamäe juurde alustati 2010. a suvel
rauaaegse muinasmaja ehitust. Eksperimentaalarheoloogid võtsid kõigepealt ette viikingiaegse savipõrandaga rõhtpalkhoone ehituse, mille juures kasutati ainult tolleaegseid
töövahendeid ja -võtteid. Rajatise puhul on
eeskujuks olnud Rõuge linnuse lääneosas
1955. a väljakaevamiste käigus avatud hoonepõhi. Tulevikus kerkib Ööbikuoru serva
terve muinastalu kompleks.
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RÕUGE (8)
Vaadet Rõuge ühelöövilisele klassitsistlikule kirikule, üle ürgoru ja järvede, peetakse üheks Võrumaa sümboliks. Vaadet
on tuhandeid kordi pildistatud ja joonistatud. Praegune kirikuhoone on ehitatud
pärast Põhjasõda, ehitis pühitseti 1730 rukkimaarjapäeval, mistõttu kannab pühakoda
ka Püha Neitsi Maarja kiriku nime. Kirikus
saab kuulda Kriisade orelit.
Kiriku vastas teisel pool teed leiab
Rõuge kandi ja Eesti ajaloo ühe olulisema
mälestusmärgi. Vabadussõja ajal 1919. a
kevadel käisid Rõuge ümbruses ägedad ja
verised lahingud. 1926 koguduse pastori
eestvõttel rajatud pronkssõduriga ausammas on mälestus kõigile neile vabaduse
nimel võitlejatele. II maailmasõja lõpus, 1945.
a sügisel lasid punaarmeelased ausamba
õhku ning matsid selle lähedale maasse.
Ööpimeduses kaevas kohalik kunstnik
Aksel Ollmann, koos abiliste August Kirchi ja
Osvald Kimaskiga 2 m pikkuse ning 320 kg
kaalunud kuju välja ning vedas hobuvankril
Ollmanni taluõuele, kuhu see kohe ka uuesti
maha maeti. 1988 hakati mälestussammast
otsima ning Ollmanni lesk Linda juhatas asukoha kätte. Kuju restaureeriti ja avati uuesti
sama aasta porikuus.
Tähelepanuväärne on ka Rõuge ürgoru vastasveerul seisev Eesti Ema monument, mis rajati siia 2010 rahva annetuste
toel. Kuju idee autor on võrumaalane ja kirjanik Hans Sissas ning skulptorid Ilme ja
Riho Kuld.

HINNI KANJON (7)
Maanteest umbes 400 m kõrvale jääb
Eesti ainus kanjonilaadne org: Hinni kanjon.

See on Rõuge ürgoru üks arvukatest tsoridest. Hinni on lõikunud sügavale Devoni liivakivisse, mistõttu saab kanjoni imetleda
erivärviliste kihtidega kõrgeid liivakivipaljandeid. Neid kuni kuue meetri kõrguseid
Devoni seinu on umbes paarisaja meetri
ulatuses.
Oru põhjas voolab selgeveeline Enni
oja ja sälkoru pervel on ristirästi pikali langenud puid.

NURSI
Juba enne Hinni kanjoni teeotsa võib
tajuda, kuidas maastik polegi enam künklik ja rahutu, vaid suisa harjumatult lame.
Tegu on Haanja kõrgustiku äärealaga ning
peagi laskub maastik Võru–Hargla nõkku.
Teisel pool Võru–Valga maanteed ulatub
maastiku absoluutkõrgus vaid kõigest 100
m, levinud on liivatasandikud, kus enamasti
kasvavad männikud.

SÄNNA JA PÄRLIJÕGI (9, 10)
Läbi Sänna voolab kaunis ja tugevasti looklev Pärlijõgi, mille vett on siin mõisa ajal
kasutatud ka veskite tööks. Viimastel aastatel on Sänna mõis kuulsust kogunud mõisahoones tegutseva kultuurimõisa ja leiutajate külakooli järgi, mille on asutanud
ning mille tegevust veavad Hendrik ja Kadi
Noor. Tähelepanu väärib Taevarada, mida
läbi matkates saab aimu päikesesüsteemis
paiknevate planeetide vahemaade suurtest mõõtmetest. Mõisaaegseid hooneid
on Sännas säilinud palju, lisaks veskile ka
näiteks puidust häärber aastast 1875 enamvähem algkujul.
Teise mõisaaegse vesiveski ehk
Mäeveski leiab teisel pool Valga–Võru

maanteed. Nagu Alaveski juures, on ka siin
paisu kõrvale rajatud kalapääs, et mitmed
kalaliigid (forellid, harjus, tõugjas) saaksid
kudemisrändel ülesvoolu liikuda.
Teisel pool Pärlijõge Sänna–Rõuge
maantee ääres tasub heita pilk peale otse
maantee ääres olevale Kunnasilla liivakivipaljandile ning koobastele. Need on Pärlijõe ürgoru ainukesed koopad, kus saab
uudistada Ülem-Devoni liivakivi. Siinsed
koopad on tõenäoliselt inimene ise uuristanud: perenaised kasutasid selles leidvat valget liiva näiteks puuanumate ja põrandate
pesemisel.

PÄHNI METSAD (11)
Kaugu küla juures siseneb matkamarsruut
suurde metsalaama, mistõttu järgnevad
umbes 6 km saab rattalt vaadelda erisuguseid metsakooslusi, lageraielanke ja võsaseid noorendikke. Ka järgmine peatuspunkt
Pähni on keskendunud metsandusele. Siin
on riigimetsa majandamise keskuse looduskeskus, metsamuuseum ja õpperajad. Alates
2006 on Pähnil ka looduskaitseala, mis hõlmab üle saja aasta vanuseid metsi, enamasti
on tegu palu- ja laanemetsadega. Haruldasematest linnuliikidest on siin nähtud metsist, musträhni ja must-toonekurge. Looduskeskuse juurest otsi üles Pähni ristimänd!

PAGANAMAA
Krabi juures jõuame tagasi Haanja kõrgustiku alale. Siin asub kuulus Paganamaa, mis
on kohalikelt elanikelt oma nime saanud
põnevate pinnavormide järgi, mida seostati
Vanapagana tegutsemisega. Küngastikule
on omased pikas ja laiad lainjate lagedega
kõrgendid ehk vaarad ning ürgorus olevad

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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sügavad järved, samuti „liivakraavid”, sulglohud ja üldine salapärane olustik. Uhkeim
pinnavorm on 40–45 m sügav Eesti–Läti
piiriks olev Piiriorg, mis jääb matkamarsruudist pisut kõrvale.

tegu on kastellitaolise planeeringuga
kompleksiga. Tõenäoliselt rajati mõis
keskaegse linnuse kohale: see asub kõrgemal neemikul, mida toona ümbritses kolmest küljest vesi. Praegune peahoone koos tiibhoonetega on ehitatud
18. saj keskel ning 19. saj. Eesti vabariigi
sünni järel võõrandati mõis selle viimastelt omanikelt von Glasenappidelt ning
peahoone kohandati koolimajaks. Esimene kooliaasta algas siin 1934 ning haridust antakse lastele Rogosi mõisahoones
tänini, praegu üksnes 1.–3. klassile.

KORNETI MÄED (12)
Teisel pool Paganamaad on Läti, kus
Haanja kõrgustik jätkub Korneti küngastikuga. Kõige kuulsaim koht on siin Drusku
linnamägi (Drusku pilskalns), mis ulatub
246,6 m ümp ja on jalamilt 80 m kõrge,
küündides meie kõige kõrgema suhtelise
künkani – Vällamäe kõrguseni. Otse teel on
võimalus tõusta linnamäe kirdepoolsele
osale, mis ulatub 223 m ümp. Kühm on
lage ja selle otsast avanev vaade hingemattev: imetleda saab põhjas ja kirdes paistvat
kodumaad, hea ilma korral tabab silm kauguses kuusemetsa vahel ka Suure Munamäe valget vaatetorni. Meie kõrgeim mägi
jääb siit linnulennult 14 km kaugusele.
Korneti kandis elab üksjagu eesti juurtega inimesi. Pärast Eesti vabariigi sündi
asuti paika panema Eesti-Läti vahelist piiri,
mis mõnes kohas kujunes üksjagu vaevaliseks ettevõtmiseks, lõpptulemusena jäi
suurem osa lõunanaabritele ja vaid kolmandik maast Eestile. Eelnevaid aegu meenutab Vana-Laitsna vallamajaks ehitatud
hoone, mis asub Ruusmäe poole suunduva teeharu ristmikust pisut edasi. Puithoone on võrdlemisi heas seisus, kuna see
on olnud kasutusel ja ka praegu tegutseb
majas Luutsniku raamatukogu.

ROGOSI KASTELLMÕIS (15)

NOPRI TALU PEREMEES
KUTSUB MAALE ELAMA
Nopri talu peremees Tiit Niilo on
olnud Missomaa pilootprojekti „Tule
maale” üks eestvedajaid. „Elama tuli
25 pere, neist 11 on jäänud paigale,”
selgitab Niilo 2012. aastal alustatud
projekti tulemusi. „Meie mõte on, et
pered koliksid maale elama. Maal on
konkurentsivõimelisi ettevõtteid küll
ja küll, aga inimesi on puudu. Mitte
tööjõudu – robotid võivad mu lehmad
ära lüpsta – vaid inimesi on puudu.
Lasteaia teenus ei seisa kolme lapse
peal. Kogukonnal pole kasu sellest,
kui maa on suvalise kinnisvaraomaniku käes. Eestimaa privaatsed nurgad on ju erilised, üsna pea leiavad
välismaalased need üles, aga seda
tegelikult ei ootaks. Sest nõnda ei teki
toimivaid kogukondi. Soov oleks ikka
ise juga juhtida, mitte lubada kõigel
minna isevooluteed. Võimalused selleks on praegu head.”

Rattaretke teise päeva laager asub
Rogosi mõisas, mis on Eestis ainulaadne:
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NOPRI TALUMEIEREI JA
TSIISTRE LINAMUUSEUM (13)
Misso vallas kõlava nimega Kärinä külas
tegutseb Nopri talumeierei, mis on oma
ehedate piimatoodetega tuntud üle Eesti.
Peab paika ütlus, et Nopri piimal on just
õige piima maitse ja taluvõi on selline, nagu
olema peab. Õige hapupiima maitset võib
olla tänapäeva noored ei teagi. Nopri talupoest saab sularaha eest meelepäraseid
piimatooteid kaasa osta.
Alates Noprist liigume mööda Setu Külavüü kultuuriloolisel teel, oleme Setumaal.
Kärinäs ja selle naaberkülas Tsiistres jääb
tee äärde kauneid taluõuesid ja hooldatud põllulappe: selline vaheldusrikas ja
kena külamaastik on rattasõiduks suurepärane! Prastuli talus Tsiistre tee ääres
alustas mõned aastad tagasi tegevust linamuuseum. Huvilised saavad teada, kuidas
linaseemnest saab kangas, kuidas linaõli
pressitakse ja milline on olnud linakasvatuse ajalugu Eestis. Muuseumi juures on
ka lina näidispõllud, mistõttu maksab siia
tulla tagasi nii õitsemise kui ka koristuse

ORELIMEISTRID KRIISAD (17)
16

ajal, et näha sinetavat linavälja või siis
hakki asetatud linapeosid.

KIRIKUMÄE JÄRV JA
TATIVETIKAS
Kirikumäe järv on Haanja kõrgustiku üks
suuremaid: tema pindala ulatub 61 hektarini. Tegu on poolhuumustoitelise järvega,
mistõttu on tema vesi pruunika värvusega.
Järv on oma nime saanud põhjanaabriks oleva Kirikumäe künka järgi. Veel Liivi
sõja ajal asunud sellel mäel õigeusu kirik.
Üks pärimuslugu pajatab, kuidas kiriku kell
kukkunud järve põhja, mistõttu võib nüüd
pimedatel tugeva tuulega öödel kuulda
kellahelinat.
Kuigi Kirikumäe järve juures on hea liivase põhjaga ujumiskoht, võib siin soojadel
perioodidel sageli tunda saada vees vohavat tativetikat. See on mikrovetikas, kelle
rakud paiskavad välja limajoa, kui millegagi
kokku puutuvad. Nahale sattunud lima on
väga hästi tunda: nahk muutub libedaks.
Tativetika lima pole õnneks mürgine ega
tekita üldiselt ka ärritust, nii et Kirikumäe
järves ei tasu suplust karta.

MIIKSE KIRIK
Mööda Miikse oja kulgeb Setumaa piir
ning Miikse asula on juba ehtne setude
asuala. Setumaa on omalaadne kultuuripiirkond, suurim erinevus ülejäänud Eestist
on nende õigeusu traditsioon, samuti keel
ning taluarhitektuur.
Talgukorras, sügaval okupatsiooniajal,
1952 valminud kirikut käidi ehitamas öösiti.
Meeksis asuv pisike kirik sai nimeks Ristija
Johannese õigeusukirik. Kirik on tehtud puidust ja kaetud laudisega, viimati

Esimese põlvkonna orelimeistritest
vennad olid Tannil, Jakob ja Juhan.
Neist kõige ettevõtlikum oli Tannil, kes asutas firma „Orelimeistrid
vennad Kriisad”. Esimene orel valmis 1886 Pressi koolimajja tarvis. Ka
kolme venna pojad lõid kaasa orelite
ehitamises ja parandamises. Usin oreliehitus käis kuni 1940, mil puhkes II
maailmasõda, mis viis pere eri maailma otstesse laiali. Teise põlvkonna
orelimeistritest jätkas tööd Eestis Tannili poegadest noorim, Eduard Kriisa.
Kolmanda ja neljanda põlvena jätkab traditsioone tänapäeval Eduardi
poeg, 1940 sündinud Hardo firma,
kus tegutsevad ka tema pojad.

17

renoveeriti hoonet 2013.
Miikse kiriku lähedal, teisel pool teed
otse Miikse oja kaldal asub ohvrikivi Jaanikivi. Kunagi asus selle juures ka Miikse Jaanikivi tsässon. Väikesed pühakojad ehk
tsässonad on setude usukombestiku ühed
tähelepanuväärsemad rajatised. Ühte sellist on võimalus näha mõned kilomeetrid
edasi Pelsil.

MEREMÄE VAATETORN (14)
Meremägi ulatub 203,7 m ümp. Selle kõrgeim koht ei asu siiski seal, kus kõrgub vaatetorn, vaid mõnevõrra kagus, metsa kasvanud heinamaaosal. Tee äärde rajatud
vaatetornist on Setomaa lausa peapeal, siit
näeb ära Petseri kloostri kuplid ja Pihkva
järve.

KRIISADE ORELID
KIRIKUTES:
Rõuge (17), Vastseliina, Kaarma, Sangaste, Rakvere Kolmainu ja Pauluse
kirikus, Türi, Paide, Suure-Jaani, Rapla,
Jõhvi. Ruhnu kirikus asub nende
kõige uuem, 1991 valminud kirikuorel.

VASTSELIINA LINNUS (16)
Vastseliina võimsast linnusest on tänapäeval alles müüririismed ja tornide osad, kuid
seda enam kajastavad need sündmusi, mis
ajaloo vältel siin aset leidsid.
Ajalooallikate põhjal on teada, et linnust asuti ehitama 1342 ning asupaigaks valiti looduslikult hästi kaitstud Piusa
ja Meeksi jõe vaheline kõrgend. Vastseliina pidi olema täienduseks tugipunktide ahelas: Kirumpää– Gaujiena–Gulbene–
Rēzekne–Daugavpils. Peagi sai Vastseliinast
Vana-Liivimaa tugevaim kindlus. Linnusekabelis juhtunud väidetava ime tõttu sai
Vastseliinast ka tuntud palverännakute
paik. Tänapäeval on siin võimalik taas osta
indulgentse.
Kuulus linnus seisab varemetes alates
Põhjasõjast, kui Peeter I väejuhi Šeremetjevi sõdurid selle hävitasid. Napilt mõned

aastad varem, veel Põhjasõja eel, oli linnuses külalisena viibinud ka Peeter I ise.
Pärast Eesti taasiseseisvumist alustasid kohalikud entusiastid linnuse puhastamist võsast ja muid töid, 2007 avati külastajatele konserveeritud kirdetorn. 2011.
aastaks tehti korda kõrtsihoone: siin on
keskaja muuseum ja keskaja toitude restoran, käsitöökojad; kirdetorni on rajatud vaateplatvorm. Viimaste aastate jooksul on iidne linnusekoht aina populaarsust
kogunud ning muutumas oluliseks turismikohaks Võrumaal.
Tekst: Katro Palo
Fotod: Heiko Kruusi
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Kas teadsite, et vana
Võromaa asub kahes riigis ja
osa sellest on Lätis? Korneti
Liinamägi (eesti k Linnamägi,
läti k Drusku pilskalns) asub
Võrumaa Haanja valla
Piilardi külast linnulennult
1,1 km edelas, Lätimaal
Veclaicene (Vana-Laitsna)
vallas. Vana-Laitsna vald
oli enne 1920. aastat Rõuge
kihelkonna osa ja võrokeste
ajalooline asuala. Sestap on
Korneti Liinamägi maarahva
ehk vanade võrokeste
ehk oandilaste maalinn.

VÕROKESTEL ON LÄTIS OMA MAALINN
AHTO KAASIK
Korneti Liinamäge võib selge ilmaga
näha Suure Munamäe vaatetornist
edelas. Kahe mäe tippude vahe on
15,7 km. Maad mööda jõuab Kornetisse kõige otsemat teed läbi Paganamaa. Seal asuvast Krabi külast on
kruusateed mööda Kornetisse 8 km.
Esmapilgul tundub heinamaine
mägi ehk ilmetu, kuid mida kõrgemale rändur tõuseb, seda ülevamaks
muutuvad tunded. Liinamäe tipust
avaneb imekena avar vaade mägedele, metsadele, põldudele, teedele
ja majadele.
Kui kõndida edela suunas kulgevat rada mööda edasi metsa, kerkib maapind veelgi ning jõuate Liinamäe tipus asuva vana maalinna
vallini. Liinamäe kõrguseks antakse
246,6 m. Mäe suhteline kõrgus kõrvalasuva Korneti (teise nimega Pilskalni) järve pinnast on 82 m. Pea
sama palju kui Vällamäel jalamilt.
Mis tunne võis olla seista siin linnusevallil tuhat või paar tuhat aastat tagasi, lasta pilgul lennata üle
koduse maa ning näha lähenemas
vaenuvägesid?
Eesti arheoloogid on linnamäge
54

mitut puhku uurinud, viimati 2007.
aastal, kui leiti savinõude kilde. Kaevamisel võetud söestunud puidu
proovid näitasid, et inimene on siin
toimetanud juba eelrooma rauaajal.
Kõikjal, kus meie esivanemad on
elanud, on hoitud teatud kohad puutumatuna. Nii leidub pühi paiku ka
Korneti ümbruskonnas.
Liinamäe kõige kõrgemas tipus
linnuse hoovis asunud varem püha
allikas. Rahvapärimus kõneleb, et
kord kevadel pesnud üks rumal
naine allikas oma lapse musti rõivaid. Allikas saanud seepeale pahaseks ja läinud seepeale Võnnu

KOHALEJÕUDMISE ÕPETUS
Maad mööda jõuab Kornetisse läbi
Paganamaa Krabi külast läbi sõites.
Kruusateed mööda läheb Kornetisse
vaid 8 kilomeetrit. Korneti teeristis
asuv pruun silt kirjaga „Drusku Pilskalns” (Drusku linnamägi) osutab paremale. Sõitnud asfaltteed mööda vaevalt pool kilomeetrit, leiate paremat
kätt tee ääres teabetahvlitega parkla
ning vasakut kätt tõuseb jalgrada
Liinamäele.
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(Cē sise) maalinna.
Liinamäe kõrval asuval Kuremäel on kasvanud neli vana jumalate
tamme, mille juurde kohalikud elanikud käisid ande viimas. Viimane
tammedest hukkus 1920. aastatel,
kui selle õõnsusse tehti tuli.
Teisel pool Korneti järve, Liinamäest poolteist kilomeetrit lõunas asub Maarjamägi, mille madalamat osa kutsuti Jumalatemäeks. Mäe
tipus on kolm kivi. Nende ümber oli
viie meetri ulatuses puutumatu ala
veel siis, kui mujal mäel juba maad
hariti. Ühte neist kividest nimetatakse Maarja (läti k Maara) kiviks.
Kivil olevaid lohke on hilisemal ajal
peetud Maarja jalajälgedeks ja vanakurja istumiseasemeks. Paika peetakse pühaks praegugi ja nii võib
kivil näha münte ning puude okstel
anniks jäetud paelu.
Puutumatu oli ka Korneti järve
see osa, kus asus suur kivi. Seal ei
ujutud ja sealt ei püütud kala. Kivil
on nähtud kalasabaga tüdrukut kammimas kauneid heledaid juukseid.
Üks karjatüdruk olevat näinud seal
näkineidu veel 1940. aastal kahel
aastal järjest.

ROHE

SAVVUSANN –
KOHALIK
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valt kuumust salvestuda. Selle
kuumaks kütmine võib aega
võtta ligi kuus
tundi. Suits
aetakse enne
saunaminekut leiliruumist
välja ja saunaskäigu ajal enam juurde
kütta ei saa.

2X

Kuni mullu hilissügiseni oli Eestimaalt maailma silmapaistvamaid kultuuri- ja loodusnähtusi ning -objekte
hõlmavasse UNESCO pärandi esindusnimekirja arvatud setude leelo,
Kihnu kultuuriruum, laulupeod ja
arhitektuurimälestisena Tallinna
vanalinn. Aastavahetuse eel aga kandis võrumaalaste aastaid kestnud töö
lõpuks vilja ning meie teiste üleilmse
tähelepanu ette tõstetud väärtuste
kõrval leidis koha ka Vana-Võromaa
suitsusaunakombestik.
„Suitsusaun on võrokesele paik,
kus saavad puhtaks nii ihu kui ka
hing. Sauna kütmine, vihtade tegemine, saunas leilivõtmine ja terviseparandamine on meie taluperede
tavapärase eluringi osa. Saunaga on
seotud ka sellised teadmised ja oskused nagu saunaehitamine, puude
tegemine, liha suitsutamine,” võtab
suitsusaunakombestiku olemuse
lühidalt kokku Haanjamaal asuva
Mooska talu perenaine Eda Veeroja.
Just tema oli see, kes tuli välja mõttega, et erilised ja ehedad suitsusaunaga seotud traditsioonid võiks kuuluda UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.
Suitsusaun on traditsiooniline
saun, mille kütmisel tekkivaid suitsugaase ei juhita küttekoldest korstna
kaudu välja. Kerisekivid on küttekolde kohal, leegid kuumutavad kive
vahetult ja suits tõuseb otse läbi
kerise ruumi. Keris peab olema suhteliselt suur, et kividesse saaks piisa-

HEIKO KRUUSI

ULVAR KÄÄRT

Ehk siis nagu kohalikus keeles sauna kutsutakse:
„Tulõ, iho ja heng saava puhtas!”
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2015. aasta roheliste rattaretkest osavõtjate
teed viivad mööda Võrumaa ristipuudest,
samuti Pähnil RMK looduskeskuses
asuvast ristipuude teabetoast.

RETKELINE,
MÄRKA RISTIPUUD!
MARJU KÕIVUPUU
Kus tasuks silmad lahti hoida, et
mõnda ristipuud näha?
Kui sõidate Krabilt Pähni teed ja
Pähni looduskeskusest edasi Valga–
Võru maantee suunas (või vastupidi),
siis jääb teele üks selle piirkonna silmapaistvamaid ristimände, Pähni
ristimänd.
Miks lõigatakse vanal Võrumaal
puu tüvesse ristimärk?
Oma lapsepõlvest mäletan aastat
1968, kui olid ühe sugulase matused. Peierongiga Saru Mäepõrust teel
Hargla kalmistule või Harglõ pääle,
nagu meie kandis on kombeks öelda,
peatuti põlises Saru–Hargla ristipalus,
et lõigata männipuu tüvesse valusvalev ristimärk. Tunnistuseks, et üks
siitkandi hingelistest on läinud kalmuliste maile. Ma ei mäleta, et meile,
lastele, oleks eraldi seletatud, miks
sellist kommet – ja nagu paljusid teisigi, mis matuste juurde ilmtingimata
kuulusid – vajalikuks peeti. Lihtsalt
nii oli mäletamatutest aegadest olnud
tavaks ja sestap oli see tarvilik, õige
ning hea. Teadmised ja seletused ühe
või teise kombe täitmise vajalikkusest
ning tähendusest sugenesid ajapikku,
koos vanuse ja elukogemusega.
Matustel puusse ristilõikamise
kommet võib seletada kui eelkrist56

likku uskumust hingede ja puude (teisisõnu – inimese ja looduse) religioossete suhete kaudu; hirmuga pahatahtliku surnuhinge „valel ajal” koduskäimise ees, mida aitab „kinni hoida”
ristimärk; nõukogude ajal kirikliku
matuse puudumisel tekkinud tühikut rituaalides või lihtsalt kohalikku,
põlvest põlve pärandatud kommet
kui niisugust, mis väärib järgimist ja
austust.
Tänapäeval on matustel puusse
ristilõikamise komme säilinud üksnes
Kagu-Eestis, peamiselt Vana Võrumaa

RISTIPUID RATTARETKEL

1
2

Ristimänd Pähnil lõunapausi paiga kohas.

Kellel on aega varuks, võib
sõita Matsi ristis üle Valga–
Võru maantee Vana-Roosa suunas, et näha väga haruldasi ristikaski, võru keeli – ristikõive.

3

Nursis (sõita üle Valga–Võru
maantee veidi Valga suunas) näitab pruun viit paremale
suurele küla ristimännile, mis on
võetud ka looduskaitse alla.

4

Üksikuid ristipuid võib märgata teel Rõugest Hinni kanjoni suunas sõites, aga selleks peab
olema üliväga treenitud silm!
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territooriumil. Mujal Eestis ja kaugemalgi on ristilõikamise komme erinevatel põhjustel 19.–20. sajandi jooksul
hääbunud. Ristidega rituaalselt märgistatud puud võimaldavad tekkida
ka nn vanametsadel, hoides alal vanadele metsadele iseloomulikku liigivõi elurikkust. Suhteliselt haruldast
kolmvarvas-rähni kohtasin elus esimest korda paar suve tagasi Saru ristipalus, kus ta – üllatus-üllatus! – püüdis augustipäikeses endale kõhutäiteks liblikaid, ja tuleb tunnistada, et
üsna edukalt. Nii mitmedki ristipuud
on „elanud” just seetõttu kauem, et
nende tüved kannavad siitilmast lahkunute riste.
Uurijana tõdesin mõni aeg tagasi,
et see on natukene skisofreeniline
küll, kui ma näen puu peal värsket risti ja uurija minus ütleb: oh mis
kena, kommet järgitakse. Samas teine
pool ütleb minus, et üks inimene on
kogukonnas jälle vähem, üks elu on
elatud. Kurb on, et nii mõnedki ristimetsa-tukad või ristipuud kannavad
seda tunnismärki, et küla ongi tühjaks jäänud. Sest eks ristlõikamine,
nagu iga teinegi komme, saab elus
püsida üksnes siis, kui kohapeal inimesed elavad, ja mitte ainult vanad
inimesed, vaid ka noored ja tugevad
pered, kes kohalikke kombeid au sees
peavad ning neid on lastele ja lastelastele edasi pärandavad.

Kõrgustik, mis haarab Eestis pindalaliselt ligi 820 km2, ei piirne üksnes
Kagu-Eesti nurgaga, vaid ulatub idasuunas ligi 20 km ulatuses Venemaale
Irboska suunas ning veel ulatuslikumalt lõunasuunas Lätti. Lätis
tuntakse kõrgustikku Alūksne nime all, Venemaal Irboska lavamaana.
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HAANJA KÕRGUSTIK –
ALVAR SOESOO
Haanja kõrgustik on üks Eesti kuulsamaid ning samas kõrgeim pinnamoe suurvorm. Tihti ei teata aga, et
Haanja kõrgustik on samas ka Baltimaade kõrgeim kuhjelise saarkõrgustiku pinnavorm ja Eesti suurimate
absoluutsete ja suhteliste kõrgustega reljeefi suurvorm. Läänes, loodes ja põhjas piirneb kõrgustik Võru–
Hargla nõoga ning kirdes Irboska
lavamaaga. Nii nagu looduses ikka –
riigipiir ei piira ei geoloogilisi kivimikomplekse ega ka maastikulisi alasid
ja Haanja kõrgustikku jagavad lausa
kolm riiki. Kõrgustiku kogupindala
on ligikaudu 2500 km 2, seega Eestisse jääb sellest kolmandik.
Tänavune looduskaitsekuu on
pühendatud Eesti väärtuslikele
maastikele ja alates suvest hakatakse
välja valima Eesti rahvusmaastikku,
nominent peaks selguma vabariigi
100. aastapäevaks. Haanja kõrgustik
võiks olla üks rahvusmaastiku kõige
tõsiseltvõetavamaid kandidaate,
kuna selle mitmekesisus on kahtlemata üks Haanja kõrgustiku peamisi
väärtusi ning sellel on oluline koht
rahvaste identiteedimääratlustes.

KUIDAS TEKKIS HAANJA
KÕRGUSTIK?
Puurimiste käigus on leitud siit vähemalt nelja eriaegse jääaja moreene,
mille vahel esinevad liustiku sulaveesetted – liivad, kruusad ja savid.
Neist setetest on olulisimad fluvioglatsiaalsed (liustikujõe) liivad ja
kruusad ning limnoglatsiaalsed (jääjärvelised) liivad ja savid. Maastikuliselt domineerivad irdjääs väljasu-

HEIKO KRUUSI

ÜHINE SUURVORM VENEMAA JA LÄTIGA

Kas Haanja võib saada Eesti rahvusmaastikuks? Maastikuline suurvorm
jaguneb tegelikult enam-vähem võrdselt kolme riigi vahel. Vene osa on
madalam ja ehk ka pisut suurem kui Lätisse jääv, Eesti osa kõrgeim – meie
Suur Munamägi on kõrgustiku kõrgeim.

lanud setteist kuhjunud moreenkünkad ja moreenkattega liustikujõelised mõhnad, kõrgustiku servaaladel
levivad lainjad orgudega liigestatud
moreenitasandikud, liustikujõelised
delta- ja sandurtasandikud ning jääpaisjärve liivikud. Suurte küngaste
laed ulatuvad enam kui 250 meetrit
üle merepinna ning nende suhteline
kõrgus jääb 25–88 m vahele.
Haanja kõrgustiku kuhjas mandriliustik olemasolevale, algselt kuni
160 m kõrgusele Ülem-Devoni liivaja lubjakivist aluspõhjakõrgendikule
kvaternaari jäätumiste kestel. Pinnakatte setete paksus ulatub kõrgendikul 180 meetrini.

Nõlvu liigestavad arvukad uhtorud ehk tsorid, mille sügavus ulatub 8–20 meetrini. Kõrgustikult lähtuvad radiaalselt kunagise mandrijää
sulamisvee äravooluga seotud orud
nagu Kütiorg, Pärlijõe ja Piusa org.
Lisaks arvukatele väiksematele orgudele liigestab piirkonna reljeefi suursugune Rõuge ürgorg, mis on iidne,
jääaja-eelne org, mis lõikunud ligi
60 m sügavuselt Devoni aluspõhjakivimisse. Suur osa praegu näha olevaid setteid ja maastikke on seotud
just viimase, 12 000 aastat tagasi alanud mandrijää taganemisega. Seega
on Haanja kõrgustik maastikuliselt
väga kirev.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

57

K

HEIKO KRUUSI

Suur Munamägi on Eesti ja kogu Baltikumi kõrgeima
tipuna meie üheks vaieldamatuks rahvuslikuks uhkuseks.
Unepealt teame, et selle kõrgus üle merepinna on 318
meetrit. Ent viimasel ajal moodsa tehnikaga tehtud
mõõtmiste tulemused kinnitavad siiski, et see enamikule
pähe kulunud õpikutõde ei pea siiski päriselt paika.

UUED MÕÕTMISED
ON SUURELT MUNAMÄELT
KÕRGUST VÕTNUD
ULVAR KÄÄRT
Meie mägede, seal hulgas prominentsete Haanja tippude kõrgustega seotud arutelud puhkesid pärast seda,
kui Maa-amet avaldas uued lennukil kasutava laserkiiretehnikaga ehk
nn LIDAR-seadmega saadud mõõtmistulemused. Esimese hooga koorusid neist välja kohe avalikkuses hulga
elevust tekitanud andmed.
Nimelt Suure Munamäe puhul selgus, et varasema ametliku kõrguse
318,1 meetri asemel sai LIDAR-seade
mõõtmistulemuseks hoopis 317,4
meetrit üle merepinna. Täpsustamise
järel on täna Suure Munamäe kõrgusena Eesti põhikaardile kantud 317,2
meetrit, mida on endisest 90 sentimeetrit vähem.
Suurest Munamäest üksnes kahe
ja poole kilomeetri jagu põhja poole
jääv Vällamägi, mis on suhtelise kõrguse poolest Eesti kõrgeim küngas,
osutus uue mõõtmise järgi samuti
mõnevõrra madalamaks – 303,9
meetri asemel 301,2 meetri kõrguseks. Hetkel Eesti põhikaardile märgitud 301,4 meetrit näitab, et mägi
on varem teada olnust 2,5 meetri
võrra madalam. Tsärdsomägi kaotas
kõrgusest aga 4 meetrit, olles nüüd
274,4 meetri kõrgune.
Samas on osad Haanja mäed ka
kõrgemaks muutunud. Näiteks Ollõmäe on tänu LIDARile juurde saanud
koguni 6,4 meetrit – endise 273,6
58

asemel on nüüd kaardil kirjas 280
meetrit.
Maa-ameti topoandmete büroo
juhataja Olev Veskimäe viitab, et lennukil kasutatava LIDARiga saadud
tulemused on teatava üldistusega
ning kõige paremini saab mäe kõrgused teada ikkagi kohapeal mõõtes.
Millised asjaolud võivad siis LIDARi
ära petta? „Mõõtmispunktid paiknevad juhuslikult hajusalt ning seetõttu võivad kõrgemate pinnavormide tippudes olla mingid väiksemad
rajatised, millelt teadaolevat kõrgust
arvestatakse, kuid mõõtmispunktid pole seda nähtust kindlalt eristanud. Samuti esineb mitmeid segavaid
asjaolusid, mis konkreetse tulemuse
täpsust võivad mõjutada, näiteks
kui mõõtmispunkt peegeldub tagasi
mõnelt pisirajatiselt – prožektorilt või
prügikastilt –, mida maapinna hulka
ei loeta, kuid mida pole õnnestunud
andmetest välja filtreerida,” selgitab
Veskimäe.
Täpselt nii on ka Suure Munamäe puhul olnud. „Pärast laiemat
avalikku arutelu kontrolliti täpsemalt üksikute laserpuntide väärtusi
ja paiknemist mäe tipus ning aeropiltidelt selgus, et ilmselt on kõrgus
317,4 meetrit (LiDARiga saadud tulemus – U.K.) ekslik ning saadud pigem
üksikut ajutist pisirajatist arvestades,” osutab Veskimäe. Nii ongi hetkel Eesti põhikaardil mäe kõrguseks
317,2 meetrit.
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SUURE MUNAMÄE
MUUTLIK KÕRGUS
Huvitav on fakt, et tegelikult on Suure
Munamäe kõrgus aja jooksul pidevalt
muutunud. 1936. aasta Eesti entsüklopeedia 7. köites on mäe kõrguseks
märgitud 317 meetrit. 1975. aasta Eesti
Nõukogude Entsüklopeedia 7. köite
ja 1996. aasta Eesti Entsüklopeedia
9. köite kohaselt on mäe kõrgusena
kirjas 318,1 meetrit üle merepinna.
Samas on varasemalt ametlikest andmetest läbi käinud ka 317,6 meetrit.
Veskimäe sõnul võivad viimati mainitud numbrid tugineda 1950. aastate
lõpus ja 1960. aastatel tehtud mõõtmistele, mil Haanja kõrgustikul viidi
läbi suuremahulisi geodeetilisi ja geoloogilisi töid.
Eraldi väärivad märkimist ka 1996.
aastal Ants Torimi juhitud Tartu
Observatooriumi töörühma mõõtmistööd Suurel Munamäel. Just nende
tööde käigus asetati mäe otsas kõrguva vaatetorni jalamisse sokli kõrgusele seinareeper numbriga 400.
Reeperi kõrgusena fikseeriti toona
317,743 ning maapinna kõrgusena
läks kirja 317,143 meetrit.
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TIINA TROŠKIN

LAURI KULPSOO

SIIN KÕNELDAKSE VÕRO KIILT
PIRET PAPPEL
Loen üsna tihti oma sõpradele korrektuuri ja mõnikord annan ka keelenõu. Pilk palutakse peale visata väga
erinevatele tekstidele. Osa neist jõuavad mingisse väljaandesse ja laiema
lugejate seltskonna ette. Mõnikord
palutakse üle vaadata ka tarbekirju.
Miks ma seda teen? Ilmselt tuleb
see üsna kenasti välja, kuigi mul pole
siiani mingit filoloogilist haridust.
Ja mis seal salata, eks mulle meeldib ka. Lugemine on suur luksus ja
kohati kordades meeldivam kui ise
kirjutamine.
Ometi on selles komade nokkimises ja trükivigade parandamises ka
midagi kentsakat, kui mõelda sellele,
et oma päris emakeeles kirjutan üsna
vaevaliselt. Olen seda proovinud teha
vaid mõned korrad ja alati on lühikese tekstijupi kirjutamiseks kulunud
põrgulikult kaua aega.
Nimelt on mu emakeel võru keel.
Olen sündinud Võrus. Kooli läksin
1980. keskpaigas ja kogu kooliaja elasin samuti sügaval Lõuna-Eestis. Inimesed minu ümber kõnelesid sujuvat ja voolavat võru keelt, kuni ühel
hetkel enne kooli hakati minuga eesti
kirjakeeles rääkima.
Polnud midagi hullu ja mulle
meeldis koolis. Vähemalt tagantjärgi
hinnates. Keelevahetus last ei seganud. Ja eks tolle ümberõpetamise
põhjus oli lihtne. Murde kynõlõmine

ja kidur kirjakeeleoskus võis kehvemal juhul tähendada tasandusklassi
sattumist. Kes seda ikka oma lapsele
tahaks?
Mäletan ähmaselt, et paaril klassikaaslasel oli sellega pisut tüli. Ei
midagi erilist ega ahistavat, kuid
murdekeelsed sõnad roogiti üsna
kindlakäeliselt välja.
Nii oligi võru keel midagi sellist, mida räägiti kodus ja mille kuulmine tähendas seda, et olen tuttavas
ja turvalises keskkonnas. Põhja- või
Lääne-Eestist lõuna poole sõites tõid
koduse tunde ikka kõigepealt maastikku ilmuvad künkad ja seejärel ka
murdekeele kuulmine. Aga linnakeeleks kõlbas võru keel ikka ainult
Võrus või Põlvas, turu peal ja poes
müüjaga rääkida.
Mäletan, et esimest korda raadiost võrukeelset saadet kuuldes
olin üsna üllatunud. Tundus kuidagi
puine ja punnitatud ja hoopis teistTereq hummogust! Tere hommikust!
Tereq õdagust! Tere õhtust!
(Kykkõ) hüvvä! Kõike head!
Hüvvä aigo! Head aega!
aiteh, aitjumma = ait’um(m)a, aitäh
ratas, jalgratas – mõlemad sõnad
kasutusel
tikõ pini – kuri koer
Võrumaa „tere” on natuke järsema
lõpuga kui põhjapoolne tervitus!

moodi kui see, millega ise harjunud
olin.
Teadsin küll, et Võrumaa eri nurkade keel on erinev. Punane sõstar
võib olla nii hõrak kui ka verrev jaanimari. Teistmoodi sõnad ei ajanudki
segadusse. Pigem oli midagi häirivat
häälduses ja olemises. Siiani ei oska
täpselt põhjendada, mis see oli. Võibolla lihtsalt jahmatus, et keegi külavahekeeles raadiosse lobisema tükib?
Või siis arusaamine, et kõneleja on
samasugune kui ma ise ja tema igapäevakeeleks oli häälduse järgi otsustades siiski pigem eesti keel? Ei tea.
Samasugune üllatus tabas mind
ka siis, kui nägin esimest korda uues
kirjaviisis võrukeelset teksti. Ülakomade ja q-tähtede rohkus pani teksti
veerima ja ega ma enne sotti saanudki, kui üritasin teksti lapse kombel poolvaljusti endale ette lugeda.
Nii ma siis harjun uuesti oma
emakeelega. Ilmselt kestab harjumine elu lõpuni. Avastan pidevalt
midagi uut. Olgu see siis mõni vana,
aga mulle seni tundmatu sõna või
hoopis mingi uue aja nähtus või ese,
millele keegi nupumees on võrukeelse tähenduse leidnud.
Raadiot ei kuula siiani, küll aga
loen Uma Lehte. Ja Võrumaale sattudes katsun ise jutu kohalikus keeles
üles võtta, paludes „Rääku-i muqkaq,
kynõlõq iks võro keelen!”
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Enamik eestlasi on käinud Haanjas Suurel
Munamäel ning imetlenud kaunist vaadet
torni tipust. Pilku põhja poole suunates näeb
paari kilomeetri kaugusel üle maastiku
tumedamat metsast seljandikku – Vällamäge.

VÄLLAMÄGI –
LOODUSLIK
PÜHAPAIK
AHTO KAASIK
Vällamäel kasvava metsa keskmine
vanus olevat 120 aastat ning siin on
ümbruskonna vanim metsamaa.
Haanja ümbruskonna suhtelise lageduse taustal torkab Vällamäe metsa
suurus silma nii 1930. topokaartidel
kui ka 1850. aastate mõisakaartidel.
Mingil põhjusel on jäetud mets siin
rahule.
Kohalikelt elanikelt võib praegugi kuulda, et Vällamäe mets on
püha ja seal raiuda üritanud meestel
on läinud ajast aega haprasti. Värskemad nimelised hoiatuslood pärinevad lausa paarikümne aasta tagant.
Mäge hoidvat metsaesä ja metsavaimud. Vällamägi on looduslik pühapaik ehk põlisrahva kaitseala, kuid
Lõuna-Eestile omaselt ei ole seda
hiieks nimetatud.
Eelmise sajandi keskpaigast on
Vällamägi ka riigi kaitse all. Eesti
taasiseseisvumise järel peatus mäel
60

aga mitut puhku ärimeeste silm,
kes soovisid metsa maha võtta ning
panna kaunid nõlvad suusasõprade
abil raha teenima. Et sellistele rumalatele katsetele lõpp teha, kuulutati
Vällamägi 1995. aastal Haanja looduspargi sihtkaitsevööndiks, kus
majandustegevus ei ole lubatud. Nii
mühab põline mets Vällamäel meie
kõigi rõõmuks tänagi edasi.
Puuhiiglaste ja metsavaimude
kõrval tuleb siin olla tähelepanelik
ka väiksemate olendite suhtes, kellest mõned on liigiti ka looduskaitse
all. Põhiliselt Vällamäe lõunaosas
madalamatel aladel kasvab kellukaline tähk-rapuntsel. Mäest põhja pool
asuvas Perä-, Vahe- Külä- ja Mäe-Tilga
järves elutseb aga saarmas. Mäe edelaservas maantee lähedal on nähtud
kahkjaspunast sõrmkäppa.
Mäel on tähistatud 2,2 km pikkune matkarada. Selle ääres tutvustab 13 teabetahvlit Vällamäe metsi,
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metsaelanikke, siirdesood ja pärimusi. Poole kilomeetri kaugusel
parklast, mäe kaguservas väikse välu
ääres asub lõkkekohaga matkamaja,
kus saab riigimetsa majandamise
keskuse loal ööbida. Maja juures asuvast allikast võib joogivett võtta.
Haanimaal (nagu põliselanikud
tavatsevad öelda) mägedest puudust pole. Vällamäe ümber on hulk
künkaid, millel toredad nimed. Mäe
tipust kilomeetri raadiuses põhjapoolt alustades ja päripäeva vaadates asuvad: Väike Vällamägi, Kahruhavvamägi, Ristimägi, Suumägi,
Tilga mägi, Palomägi, Suur Palomägi,
Ristimägi, Kunnimägi, Reedigemägi,
Hardomägi, Suurõpõllumägi, Rebäsemägi, Maasilla mägi, Varõsõjalamägi,
Tsiamägi, Maasikamägi, Ristimägi,
Katsumägi, Kõomägi, Kukumägi ja
Jaanimägi. Tegelikult on mägesid
rohkemgi, aga nende kõigi nimesid
teavad ehk üksnes kohalikud.
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VIHMAGA MÄE
PÕHJAKÜLJELE VARJU!
JÜRI KAMENIK

Esimene Eestis. Eesti
aladel taandus jää
Haanja kõrgustikul
14 500 aasta eest. Nii
on see ka esimene
kant Eestis, kus
taimestik sai hakata
kasvama ning
loomad leidsid süüa
ja linnud pesapaiga.
Võimalik, et just siin
süütasid inimesed
pärast jääaega
esimese lõkke. Seni
küll pole siit veel nii
vanu inimtegevuse
jälgi leitud.

ROHE

Mis juhtub, kui rattaretkel sajab
vihma? Kõrgustikule läheneb niiske
õhumass, mäed on aga õhumassile takistuseks ja kuna õhk ei saa
minna maa sisse, peab see järelikult
minema kas üle või ümber.
Piisavalt märkimisväärne kõrgustik mõjutab õhu liikumist niipalju, et
osa õhku on sunnitud üle kõrgustiku
minema.
Et midagi mõjutada, peab mäe
kõrgus jalamist olema vähemalt
50–100 meetrit. On seaduspärasus, et
iga 100 meetri tõusu kohta suureneb
tuulepealsel nõlval aasta keskmine
sademete hulk umbes 10% ja väheneb samavõrra tuulealusel küljel. Et
keskmine õhu liikumissuund Eestis
on edelast kirdesse ja kuna Haanja
kõrgustiku mäed küünivad jalamilt
üle 50 m, võiks jämedalt hinnates
sademete hulk lõuna- ja läänenõlval
suureneda 5–10% .
Praktikas tähendab see seda, et
kõrgustiku põhja- ja idanõlval sajab
märksa vähem just kevadel ja suvel,
kui suureneb rünksajupilvedega seotud sademete hulk. Tõepoolest, kõrgustiku tuulealusel küljel võib varju
leida hoovihmadega äikeselisel päeval. Kõrgustiku laed on siis rünksajupilvedega kaetud ja hoogsademete tugevus väikseim – need suunatakse justkui kahelt poolt kõrgustikust mööda. See kehtib siiski vaid
hoovihmade korral. Laussademete,
mis on seotud kihtsajupilvedega,
ajal on efekt väiksem ja võib jääda
märkamatuks.
Et ilma mõjutada, on vaja kõrgustikku, mille läbimõõt peaks
olema kümneid kilomeetreid nagu

INGMAR MUUSIKUS
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Kas Haanja kõrgustiku Suur Munamägi ja Vällamägi
on piisavalt kõrged, et hoida kinni pilvi? Jah, on.
Rattaretkel võib vihmasabina korral õnne proovida
mägede põhja- või idaküljel varju otsides.

Kui on kuiv ilm, siis langeb temperatuur 100 meetri kohta ligi
1 °C, aga kui on vihmane (niiskusest 100% küllastunud ilm), siis
oluliselt vähem (0,4–0,8 °C).

TUULEPEALNE
NÕLV
Õhumass
läheneb kõrgustikule.
Kuna õhk ei saa minna läbi
pinnase, peab see liikuma üle või
ümber mägede.
Et õhul on omadus kerkimisel jahtuda ja
laskumisel soojeneda, on tuulealusel nõlval,
kus õhk laskub, kuivem ja soojem.

TUULEALUNE
NÕLV
Seda tuntakse
adiabaatilise jahtumise või soojenemisena,
sest õhumassil pole erilist
soojusvahetust ümbritseva keskkonnaga – niisiis peab paisumiseks tehtav töö
tulema siseenergia arvelt, mis kajastub
temperatuuri languses.

Haanja kõrgustikul ongi. Pindalaliselt väga väikese, kuid kõrge objekti
puhul, nagu Eesti kõrgeima (tehis)
mäe puhul Kohtla-Järvel (jalamilt üle
120 meetri), liigub õhk hõlpsasti mäe
ümbert mööda ja õhumassi tõus on
liiga väike.
Eesti kõrgeim looduslik pinnavorm Vällamägi (jalamilt 84 meetrit), on küll palju madalam, aga
mõjukam, kuna kuulub Haanja
kõrgustikku.
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1920. aasta rahvaloenduse järgi elas
Vana-Laitsna vallas rohkem eestlasi
kui lätlasi, ometi tükeldati vald nii, et
kaks kolmandikku läks lätlastele. Üle
viiesaja protestiallkirja, mis saadeti
tookord valitsusele, ei päästnud 122
piiri taha jäänud eesti majapidamist.
Tänaseks elab siin 2001. aasta
rahvaloenduse järgi 36 eestlast.

VECLAICENE EHK
VANA-LAITSNA EESTLASED
KÜLLO ARJAKAS
Tallinna Linnaarhiivi juhataja

Tsaari-Venemaa ajal kuulus VanaLaitsna vald Liivimaa kubermangu
Valga maakonda ja Rõuge kihelkonda. Siin on alati olnud segaasustus, aga massilisemalt tuli siia eestlasi juurde talude päriseksostmise
aegadel 19. saj lõpupoolel.

OSA VALLAST LÄKS LÄTILE
Eesti ja Läti omariikluse tekkega kaasnes võimuvahetusi ning valla poolitamine. 1919. aastal tungisid Eesti väed
Põhja-Läti aladele. Vana-Laitsna vald
tunnistati Võrumaa koosseisu, ametiasutused võtsid üle valla territooriumil olevad mõisad: Vana-Laitsna koos
karjamõisaga, Romeskalna ja Korneti
mõisad. Asjaajamiskeeleks sai eesti
keel, vallavalitsuse töötajad oskasid mõlemat keelt, koolides jätkus
töö eesti ja läti keeles. Sisuliselt kehtis Eesti sõjaline okupatsioon, mille
vastu tekkis lätlastel rahulolematus.
Vabadussõja järel olid need alad
Eesti-Läti piiri korraldamisel Valga–
Valka kõrval teiseks tõsiseks vaid62

luskohaks. Märtsis 1920 kutsuti kahe
riigi erimeelsusi lahendama Briti
kolonel Tallents. Ta ise piirialadel ei
käinud ja otsustamise ajaks ei leitud
Vana-Laitsna valla kohta korralikke
kaarte. Kolonel Tallents tegi mitmeid faktoreid arvestades nn poliitilise otsuse, poolitades Valga linna
ja otsustades seejärel kogu Eesti–
Läti piiri, mis hakkas kehtima 17. juulil 1920. Vana-Laitsna vald tükeldati.
Vaidlusalune territoorium jagati mittekristlikult: kolmanik aladest (põhjapoolne osa) jäi Eestile, kaks kolmandikku aladest Lätile, kus peagi
Korneti eesti kool 14.05. lehekuul.
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moodustati Veclaicene vald. Tallentsi
otsustega kaasnes rahulolematus
mõlemas riigis.

EESTI SELTSID VANA-LAITSNAS
1920. aasta rahvaloenduse järgi elas
vallas 1092 eestlast ja 885 lätlast.
Valla eestlaskond läkitas Eesti valitsusele 520 allkirjaga protesti, rõhutades, et 122 eestlase talud ja teised
majapidamised on jäänud piiri taha.
Valitsus protestile tähelepanu ei pööranud. Läti Vabariigi ajal kujunes
eestlaskonna keskuseks selts ja kool.
Alū ksne Eesti Seltsi osakonnana

Tsiruli piiripunkt Riia–Pihkva teel.

loodi 22. aprillil 1928 Veclaicene
Eesti Selts, mis võttis hiljem nimeks
Vana-Laitsna Haridusselts „Koit”.
Seltsi hing kuni surmani oli Julius
Nurk (surn 1983). Seltsi kuulus kuni
sadakond liiget. Korraldati pidusid,
teatriõhtuid ja põllumajandusteemalisi loenguid, peeti plaane hankida
krunt ja ehitada hoone, kus tegutseks ka eesti kool. Suursündmuseks
kujunes 1937. aastal Veclaicene valla
eestlaste grupile Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ekskursiooniga
Tallinna – seda räägiti hiljem lastele
ja lastelastele. Tulijaid võõrustas soojalt Välis-Eesti Ühing, kes organiseeris külalistele võimaluse jälgida tribüünilt aastapäeva paraadi.
Seltsi viimane üritus toimus
19. mail 1940. Eesti organisatsioonid korraldasid Lätis Eesti kultuuri
päevi. Peeti kõnesid, plaatidelt kõlasid eesti ja läti orkestripalad ning
koorilaulud plaatidelt, demonstreeriti nelja Eesti lühifilmi. 1940. aasta
pöörde järel lõpetati seltsi tegevus.

VAIKNE HÄÄBUMINE
Kui enne sõda tegutses Vana-Laitsna
vallas kaks kooli eestlastele (Kikre

Slokase tollipunkt enne Teist maailmasõda.

ja Paiki) ja kaks kooli lätlastele. Osa
eesti lapsi käis Rõuge kihelkonnakoolis, kus asus ka lähim eestikeelse
jumalateenistusega luteri kirik. Valla
jagamisel läks Kikre kool Eesti koosseisu, eestlastele jäi Paiki algkool. See
kool viidi 1920. aastate lõpul üle Korneti mõisa hoonetesse ja nii muutus
kooli nimi. Kooli üleviimine ei sobi-

EESTLASED LÄTIS
Eestlased on praeguse Läti aladel elanud u 2000 aastat, ent kaks põlist
rühma on välja surnud. Latgale maakonnas elasid nn Lutsi keelesaarel Lutsi
(Ludza) eestlased, kelle arvukuseks
1850. aastatel hinnati 800–3000. Koiva
(Gauja) jõe piirkonnas elasid eestlased ehk leivud, keda 1868. aastal oli u
2000. Viimane leivu Anton Boks suri
20. aprillil 1988.
Läti aladel elas 1897. aasta rahvaloenduse järgi u 17 000 eestlast. Seoses I maailmasõja (1914–1918) sündmustega siirdus neist suur osa tagasi
Eestisse. 1920. aasta suvel korraldati
Läti Vabariigis esimene rahvaloendus. Lätis elas ühtekokku 8701 eestlast,
neist Valkas ja maakonnas 4146, sh ka
Vana-Laitsna eestlased.

nud eestlaskonnale, see asus asualast
eemal ja kehvade teeoludega. Hiljem viidi kool üle veelgi kaugemale,
Kroonlaitsnasse, mistõttu paljud
vanemad panid oma lapsed läti kooli.
Kuna eesti koolis õpilaste arv langes,
taheti see sulgeda. Seltsi Koit liikmed
kogusid kooli kaitseks allkirju.
1931. aastal avas Veclaicene vald
Romeskalni mõisas 6-klassilise põhikooli. Sinna koondati lapsi väikestest
ümberkaudsetest koolidest, sh eesti
lapsi. Siin moodustati eesti klassid,
kus lapsed õppisid eesti keeles kuni
4. klassi lõpetamiseni. Kaua aega töötas Veclaicene eesti 4-klassilise algkooli ainsa õpetajana Linda ValgeLepik (snd 1911), kes kõiki aineid õpetas eesti keeles. 1952. aastal eesti algkool suleti. See oli Läti NSVs üks viimaseid rahvuskeelseid algkoole, mis
veel töötas. Eesti kooli sulgemise
järel saatsid vanemad oma lapsed –
vastavalt perekonna ja kodu orientatsioonile – kas Võrru või jätkati õpinguid Lätis Ape ning Alū ksne koolis.
1990. aastatel elas Veclaicenes
eestlasi, neist enamik üpris eakad.
2001. aastal elas siin 36 eestlast,
neist 33 olid Läti kodakondsusega.
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Rattaga Eestimaad avastama!

Vaude Florica

Vaude Advance

Vaude Craggy

Rattasärk naistele

Suurepärase haarduvusega rattakindad

Lahedad rattasõidupüksid meestele

- Materjal blokeerib 97,5% UV kiirtest
(UPF 40)
- Elastne pael allääres hoiab selja
kaetuna
- 3 tagataskut
- Sportlik lõige

- Põrutust vähendavad geelelemendid
peopesas
- Silikoontrükised peopesal tagavad hea
nakkuvuse
- Võrgust siilud ventileerimiseks
- Fliisiga pöidlaosa näo pühkimiseks

- Eemaldatav õmblusteta istmepolster
siseküljel
- Stretšpaneelid istmikul ja reie siseküljel
- Materjal blokeerib 98% UV kiirtest
(UPF 50+)
- 5 taskut

Vaude Aqua Back

Vaude Karakorum

Vaude Road I

Veekindel rattakoti komplekt
tagumisele pakiraamile

Mahukas kolmeosaline
pakiraamikott

Juhtrauakott kaarditaskuga

- QMR kinnitussüsteem - sobib
enamikele pakiraamidele
- Koti siseküljed on tugevdatud
plastikust plaatidega
- Eemaldatav õlarihm koti kaasavõtmiseks
- 100 % veekindel

- QMR kinnitussüsteem
- Pealmine osa kasutatav ka seljakotina
- Kaks küljekotti koos lisataskutega
- Koti peal reguleeritavad rihmad
varustusele
- Vihmakate

- Klick-fix kiirkinnitus
- Eemaldatav õlarihm
- Helkurdetailid
- Vihmakate
- Eemaldatav kaarditasku

Tallinn - Järve, Ülemiste ja Rocca al Mare keskus;
Tartu Lõunakeskus; Pärnu Keskus

Tule kohale,
saad teada

Kus on Eesti
sügavaim org

Kes Hinni kanjoni
seinad täis sodis

Kuidas töötavad
Ööbikuoru vesioinad
Kõrgeim mägi jalamilt –
Vällamägi –
on ka looduslik pühapaik

Miks Lätis Kornetis
elas vanasti palju eestlasi

Sänna taevaraja
planeetide vahemaad

Suure Munamäe tipp –
kui kõrge see tegelikult on

Kas Lätist näeb
Suurt Munamäge

Veclaicene/Vana-Laitsna
valla Läti–Eesti ajalugu
Mida arvavad piirivalvurid
Eesti riigipiiri kaitsest

Kaitsepolitseinik
Eston Kohveri
röövimispaik

Sigade Aafrika katku
teekonnast Eestis

Telli Loodusesõber koju, nii toetad ajakirja ilmumist!
Enne 30.05 tellimuse vormistajatele raamat
Roheliste rattaretked 25 või Hunt TASUTA.
Raamatu saab kätte MTÜ Loodusajakiri toimetusest
aadressil Endla 3, Tallinn
või posti teel, sel juhul lisandub arvele postikulu 2 eurot.
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Telli www.loodusajakiri.ee või telefonil 610 4105.
Raamatu valik teata või lisa kodulehel selgituse lahtrisse.

