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Loodusesõbra toimetus

Juhtkiri

nr 3/2013
Toimetus
peatoimetaja
Helen Arusoo
tel 610 4107
helen@loodusesober.ee

Loojangust
joonpilveni

TOIMETAJA
Mats Kangur
mats@loodusesober.ee
TOIMETAJA
Ulvar Käärt
ulvar@loodusesober.ee

E

i usu, et meie esiisad pilvede
ilule külmaks jäid – taevased
maastikumaalid on kõigil aegade
algusest peale vabalt käes olnud. Ei
jätnud esiisasid külmaks ka pilvede
kõrgus ja kuju: küllap nad mõistsid
põllult õigel ajal koju kiirustada. Pilvetundmise hinda nad teadsid.
Tänapäeval näeme, kuidas linnamees imetleb pilvi, maamees tunneb
pilvi. Ja kumbki ei tee seda päris hästi:
linnamees keskendub loojangule, maamees vaatab vihmapilvi.
Kas porgandirohija imetleb pilve
rulluvat väge? Või märkab taeva halli
küürus olekut?
Üksnes loojangunautijad on küll
natuke piiratud, aga veel piiratum on
täiesti asine suhtumine pilvedesse.
Elus luuletus, poeesia vägi taevas, mis
avaldub meie igaühe pea kohal, tahab
märgatud saada.
Kas pilvi on võimalik tundma
õppida? Palju neid on? Põhivorme
pole palju, kõigest kümme, alavorme
muidugi rohkem. Kõik planeet Maa
ümber tiirutavad kolloidsed süsteemid
on nüüdseks ära määratud, ilusad ladinakeelsed nimed antud ja ilmselt enam
ühtegi liiki juurde kunagi ei avastata,

TOIMETAJA
Juhani Püttsepp
juhani@emu.ee
keeletoimetaja
Signe Siim
signe@loodusajakiri.ee
uudistetoimetaja
Toomas Jüriado
tel 742 1186
toomas.juriado@el.loodus.ee
Reklaam
Elo Algma
tel 610 4106
reklaam@loodusajakiri.ee
Tellimine
tel 610 4105
loodusajakiri@loodusajakiri.ee
Väljaandja
Endla 3, 10122 Tallinn
www.loodusajakiri.ee
MTÜ Loodusajakiri juhatuse esimees
Indrek Rohtmets
indrek@horisont.ee
Küljendus
Tiit Sermann
Trükk AS Kroonpress
Ajakiri ilmub Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel. 6 numbrit aastas.

... kui just inimene oma tegevusega
mõnda uut pilvevormi ei tekita, nagu
oli lugu joonpilvega, mis tuli maailma
lennukitega ja mida varemalt tunti
nimetuse kondensjälg all.
Kui endale selgeks teha mõni
põhivorm, saab juba hea sammu edasi.
Isalt-pojale õpetust meil vaevalt kellelgi varrukast võtta on, tuleb kasutada
pilvekäsiraamatu abi. Või on mõni
lugeja kuulnud väljendit „maorasva
taulised pilved” või „pügalikud”? Siis
kirjutage meile, palun.
Käsiraamatud õpetavad, et nii
mõnigi pilvetupsuke muidu päikesepaistelises taevas reedab peatset ilmamuutust. Ohoo! Seda ära õppida pole
raske ja päeva piires ilma ennustamine,
selgub, on elementaarne.
Pilvevaatlus sobib neile, kes elavad
suurtes linnades ja looduse rüppe ei
pääse, aga hing ihkaks: taevas on alati
pea kohal ja avaraid vaateid leidub,
vähemalt Eestis. See on üks arvestatav
võimalus „välja pääseda”.
Keda hakkab taevamaastik huvitama süvitsi, leiab kindlasti kontakti
teiste eesti pilvevaatlejatega.
Pole ju mõtet kogu ilu ja teavet jätta
ilmajaama radaritele.

Autoriõigus MTÜ Loodusajakiri,
Loodusesõber, 2013

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

Juuli | Heinakuu
August | Põimukuu
September | Sügiskuu
Oktoober | Porikuu
November | Kooljakuu
Detsember | Jõulukuu
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Pärnakuu ja heinakuu looduses
Arne Ader
Autori fotod

Suvisele luhale on lennanud
ööbima kuldnokad.
Pesitsusaeg on läbi,
hulgutakse laiemalt ringi.
Pajuokstel näeme istumas
eelkõige tumeda sulerüüga
vanalinde. Pruunisulised
noored hoiavad omaette,
asudes ühtlasi rändele
varem kui nende vanemad.

Harilik sinilatv on kaunis, ent
haruldane niidulill. Ühtlasi on
ta ainus meie looduses õitsev
siniladvaline. Tema lähedased
sugulased on floksid ehk
leeklilled, mida kasvatatakse
iluaedades.
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Metsaservas lõhnab maikellukeseväli. Paljud siinsed
lehed ja õisikud on omavahel risoomiga seotud: meie
ees on supertaim, kel võib olla sadu õisi ja vanust sadu
aastaid ...

Must-kärbsenäpp ja roheline pesunäpp.

Tuhandeaastane tamm kasvab Peipsi järve
lähistel Ranna külas Kallaste ja Mustvee vahel.
Omaaegse puuhiiglase vanus pole paraku teada –
20. sajandi algusaastatel tamm süüdati ja temast
jäi järgi vaid üks haru. See püha puu on üks meie
looduskaitsesümboleid, tema esimene toestamine
leidis aset juba tsaariajal!
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Pruunitiivulise
vesineitsiku-emanda
saba on väljakutsuvalt
püsti. Sinitiivuline
isaskiil on õhus
peatunud, et tunnetada
võimalusi.

Silmiksurud paarituvad nagu liblikad
ikka – kokku sobitatakse tagakehade
tipud. Paaritumise
käigus viib isasliblikas emasliblika
kehaõõnsusse
sugurakkude
pakikese. Viljastamine toimub hiljem,
munemise ajal.

Laialehise mailase õisikud on kui toredad
helesinised suvekalendrid. Õitsemine käib
neil alt ülespoole ehk jaanipäevast sügisese
pööripäeva poole.
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Arne Ader

Keskkonnaministeerium

Sõnumeid meilt

Anna
teada, kus
kasvab meie
rahvuslill
rukkilill
15. lehekuul algas loodusvaatluste andmebaasi tänavusuvine
vaatlusvõistlus. Seekord on
oodatud vaatlused tosina taimeliigi kohta, kelle levikuandmed
on puudulikud või kelle arvukus
hinnangute järgi väheneb.
Need kaksteist on rukkilill, kullerkupp, kassikäpp, nõmm-liivatee,
pääsusilm, harakkuljus, harilik
talvik, kuningakübar, madalmustjuur, mägiristik, sininukk ja
vahelmine mõõl.
Võistlus kestab kuni 1. sügiskuuni ning toimub kahes kategoorias: vaatluste üldarvu kategoorias
ja liikide arvu kategoorias. Parematele on välja pandud auhinnad.
Võitjad selguvad sügiskuus.
Täpsemalt saab vaatlusvõistluse
kohta lugeda andmebaasi kodulehelt loodusvaatlused.eelis.ee.
Keskkonnateabe Keskus
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Looduskalendri vedaja Gennadi Skromnov on keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannuselt auhinna kätte saanud.

Kumari looduskaitsepreemia sai
Gennadi Skromnov
10. lehekuul andis keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannus Eesti loodusmuuseumis looduskaitsekuud avades
kätte Eesti looduskaitsemärgid. Kõige
tähtsam, Eerik Kumari looduskaitsepreemia koos looduskaitse kuldmärgiga
anti sel aastal Eesti loodust tutvustava
Looduskalendri eestvedajale Gennadi
Skromnovile. Preemia suurus on 5000
eurot.
Gennadi Skromnov alustas portaalist www.ilm.ee välja kasvanud Looduskalendri (www.looduskalender.ee)
projekti 2005. aastal. Selle aja jooksul on
käigus olnud üle kümne veebikaamera;
ühtaegu on veebis iganädalased harivad
tekstid ja kommentaarid. Looduskalender sünnib koostöös vabatahtlike
tõlkijate ja loodusteadlastega ning
IT-spetsialistide uuenduslike tehniliste
lahendustega. Eelmisel aastal jälgis looduskalendri veebilehe vahendusel Eesti
looduses toimuvat kuus miljonit inimest

185 riigist. Nii on sellest veebilehest
kujunenud kõige suurem ja edukam
Eesti looduse populariseerija maailmas.
Eesti looduskaitsemärki antakse
välja 2011. aastast. Märgiga tõstetakse esile neid, kellel on nii Eestis
kui ka rahvusvahelisel tasandil suuri
teeneid looduse uurija, loodusteadmiste levitaja, looduskaitse edendaja,
arendaja või tutvustajana. Tänavu said
Eesti looduskaitsemärgid kotkaste ja
must-toonekure uurija Urmas Sellis,
lastekirjanik ja loodusloo õpetaja Harri
Jõgisalu, looduskaitsepoliitika edendaja
Kaja Peterson, Haanja looduspargi talunik Agu Hollo, säästva looduskasutuse
edendaja Vello Vainura ja looduskaitseametnik Maie Jeeseril.
33. korda toimunud looduskaitsekuu
kestis 5. pärnakuuni, tänavu oli selle
teema „Pärand täis elu”.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Keskkonnaministeerium

Sõnumeid mujalt

Subway

Subway nuumab inimesi

Jerzy Strzelecki /Wikimedia

See, et kiirtoidurestoranid ei paku
dieettoitu, on ütlematagi selge. Nüüd
on rahvusvaheline teaduskollektiiv üritanud leida seost kiirtoidurestoranide
arvu ja ülekaalulisuse vahel.
Võrreldi 26 arenenud majandusega riiki ning lähteandmeteks
võeti Subway-keti restoranide hulk

On aeg luua
pingviini
jälgimise
andmebaas
25. mahlakuul tähistatakse maailma
pingviinide päeva, kuna selle päeva
kandis alustavad adeelia pingviinid
tagasiteed oma pesitsusaladele.
Just sel päeval teatas linnukaitseorganisatsioonide ühendus Birdlife International, et on alustanud koos Antarktika uurimise teaduskomitee ja Briti
Antarktika järelevalveametiga projekti,
mille siht on koostada kuue ohustatud

100 000 inimese kohta, üle 15 aasta
vanuste kõrge kehamassiindeksiga
meeste ja naiste arv, aga ka rahvuslik
kogutoodang, Gini koefitsient, mis
iseloomustab ühiskonna tulujaotuse
ebavõrdsust, linnastumine, auto- ja
internetikasutus.
Järeldus oli ühene: mida tihedamalt
on riik kaetud Subway-võrgustikuga,
seda rohkem on inimestel probleeme
liigse kaaluga; mõlema „edetabeli”
tipus on USA ja Kanada ning viimastel
kohtadel Norra ja Jaapan. Uuringu
autorite kinnitusel pole Subway kiire
sissetungi taga sugugi mitte nende
eriline kaste, nagu kinnitavad reklaamid, vaid esmajoones ikkagi turu

globaliseerumine ja maailma kaubandusorganisatsiooni WTO soositav
kaubanduse liberaliseerimine.
Autorid on siiski ettevaatlikud
järeldusi tegema ega kinnita, et kiirtoidurestoranide suurenev arv põhjustab
otseselt rasvumist; need kaks tendentsi
on lihtsalt selges positiivses korrelatsioonis. Ka pole töös arvesse võetud
ajafaktorit: millal algas kiirtoidubuum
ja millal muutus ülekaalulisus epideemialaadseks hädaks. Küll ei arvata, et
suur puudujääk oleks piirdumine vaid
ühe kiirtoiduketiga, sest Subway on sel
turul nüüd selge liider, ületades müügikohtade arvult ka kuulsa McDonaldsi.
AlphaGalileo

Tuttpingviin
(Eudyptes
chrysolophus)
kuulub punases
raamatus
ohualdiste liikide
kategooriasse.

Kanada mesilaste
kaitsjad said
innustust
Euroopa Liidult

pingviiniliigi jälgimise andmebaas.
Pingviine on eri meetoditega jälgitud
paljudes uurimistöödes, aga siiani pole
suudetud andmeid koondada ühte
andmepanka.
Need iseäralikud linnud vajavad aga
tõsist tähelepanu: 18 liigist suisa 15 on
kas üleilmselt ohustatud või ohualtid.
Mõnegi liigi arvukus on viimaste aastatega kahanenud lausa 80 protsenti.
Karmis kandis elavate pingviinide
kaitse nõrgim lüli on esmajoones väga
ebaühtlased teadmised selle kohta, kus
nad viibivad ja mida teevad väljaspool
pesitsusaega. Just seepärast kõnealune
andmete koondamine ongi ette võetud.
Need kuus liiki, kelle kohta teave
nüüd kildhaaval kokku kogutakse, on
valjaspingviin (Pygoscelis antarcticus),
kuningpingviin (Aptenodytes patagonicus), adeelia pingviin (Pygoscelis adeliae), eeselpingviin (Pygoscelis papua),
tuttpingviin (Eudyptes chrysolophus) ja
käharpingviin (Eudyptes chrysocome).

50 aastat Kanadas tegutsenud
looduskaitseorganisatsiooni Sierra
Club Canada veebilehele on ilmunud
üleskutse anda allkiri petitsioonile,
mis nõuab riigi tervishoiuministrilt
keelustada neonikodinoidsete pestitsiidide kasutus, kuni pole tõestatud nende preparaatide kahjutus
mesilasasurkondadele.
Kanada looduskaitsjad kirjutavad,
et uutest teadusandmetest lähtudes
otsustas Euroopa Liit keelu alla panna
kolm selle perekonna taimekaitsevahendit, imidaklopriidi, klotianidiini
ja tiametoksaami, kuna neid peetakse
viimasel aastakümnel ilmnenud maailma mesilaspopulatsiooni allakäigu
üheks peapõhjuseks.

BirdLife International

care2
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Sõnumeid meilt ja mujalt

Meie hiied said filmi
Juba mõned kuud on vaatajate ees
olnud loodusfilmimeistri Rein Marani
uus üllitis, dokumentaalfilm „Hiite
lummus”. Seda on tabavalt nimetatud
ka mõtlusfilmiks, sest liikuva pildiga
Eestimaa eri paikade tuntud ja vähetuntud hiisi tutvustades ei suuna keegi
(näiteks muidu Marani filmide puhul
tavaks olev Tõnu Mikiveri hääl) vaataja
mõtteid. Isegi need vähesed, kes tegelikult selles filmis sõna saavad, mõjuvad
jututa, kuid ometigi niivõrd paljuütleva
pildikeele sees justkui natuke võõrana.
Marani enda kinnitusel on „Hiite
lummus” dokument, mis jäädvustab
hiite praeguse seisundi kogu mitmekesisuses. Kaamera vahendusel jõuab
vaataja soosaarte ja laante vaikuses
asuvate puutumatute hiiteni, kus võib
kohata isegi lendoravat. Samas saame
osa ka just praegu toimuvast hiite hävitamisest. Näiteks haruldases Maardu
sanglepa-hiiemetsas laiub värske
raielank ning masin veab köndistatud
hiiepuid. Mitmel pool ongi hiitest ja

põlistest kaitsealadest järgi jäänud üksnes kivi, allikas või ainult maapind.
Maran ei ütle ühes ajaga muutunud
hiisi kogu nende eheduses näidates, mis on õige või vale, vaid jätab
hinnangu andmise, mingi positsiooni
võtmise võimaluse delikaatselt vaatajale endale.
Nagu kõiki teisi Marani filme, saadab ka „Hiite lummust” väga meeldejääv muusika ning regilaulud.
„Hiite lummuse” kõrval valmis
Maranil ka film „Looduslikud pühapaigad Eestis”, mis koondab kokku
eeskätt meie looduslike pühapaikadega
tegelevate inimeste seisukohad. Omajagu on see tegelikult nagu teoreetiline
ettevalmistus, selgitades ja täpsustades
paljuski seda, mida „Hiite lummuses”
näha võib.
Filmidest on valmistatud paarisDVD, millele on lisatud filmis näidatud
pühapaikade lühitutvustused.
Ulvar Käärt

Monsanto tekitab aina proteste

Kurikuulus biotehnoloogiahiid
Monsanto Company, mis tuntud kui
maailma suurim geneetiliselt muundatud seemnete ja herbitsiidi Roundupi
tootja, on viimasel ajal pälvinud ägedat
vastuseisu ühtmoodi nii Euroopas kui
ka Ameerika Ühendriikides.
Euroopas on Monsanto ühes teiste
omataoliste suurte agraartööstuskontsernidega, nagu näiteks AstraZeneca ja
Bayer, pälvinud avalikkuse pahameele
sooviga patenteerida erinevate igapäevaste ning traditsiooniliste toiduvilja
sortide – kurgi, spargelkapsa, meloni,
teraviljade jt – seemneid. Heinakuu kuuendal päeval tuli Euroopa
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Komisjonis arutlusele vastava määruse
eelnõu (Plant Reproductive Material), mis
jõustumisel tooks kriitikute hinnangul
kaasa olukorra, kus kogu kontroll seemnekaubanduse üle läheb Monsanto-taoliste ettevõtete kätte ning tulevikus enam
spetsiaalsesse registrisse kandmata põlisja nn rahvaselektsioonisortide seemneid
müüa ei tohiks.
Populaarses üleskutsete portaalis
avaaz.org pälvis selline kava kohe terava
vastureaktsiooni. Avaazi keskkonda üles
riputatud ning eeskätt Euroopa Liidu
mõjuvõimsatele riikidele Saksamaale,
Prantsusmaale ning Hollandile adresseeritud nõudmist, et need suured põllumajandusmaad ei laseks sellisel asjal juhtuda,
oli oma allkirjaga juba lehekuu lõpus toetanud üle kahe miljoni inimese. Kampaania eestvedajate esialgu loodetud miljon
allkirja saadi kokku üksnes 36 tunnga.
USAs on Monsanto samuti ühe uue
seaduse tõttu avalikkuses paksu verd
tekitanud. Nimelt urbekuus võttis USA

kongress vastu seaduse, mis ristiti
halvustavalt kohe „Monsanto kaitse
aktiks”. Kõnealune seadus lubab
firmadel istutada ja müüa geneetiliselt
muundatud toitu, ilma et neil oleks
selleks vaja eraldi luba taotleda. Loomulikult puhkesid kohe pärast seda
suured Monsanto-vastased protestid
ning kampaanias, mis nõuab GMOtoodete sildistamist, löövad kaasa sellised
USA tuntud telenäod nagu Dave Matthews, Bill Maher ja Danny DeVito.
Ühendriikidest alguse saanud
protestiaktsioonid päädisid lehekuu
25. päeval, mil Monsanto-vastased aktsioonid toimusid üle kogu maailma.
Agressiivse lobitöö tegijana ning
keskkonnale ohtlike kemikaalide, veise
kasvuhormooni ja geneetiliselt muundatud seemnete tootjana on Monsanto pidevalt keskkonnaaktivistide
kõrgendatud tähelepanu all olnud. Nii
pole ka põhjust imestada, et ettevõtte
halvustav hüüdnimi on „Mutanto”.
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Ulvar Käärt

Sõnumeid meilt ja mujalt

Nahkhiired lendavad kaugel mere kohal
Nii nagu maismaal, meelitavad nahkhiiri mere kohalegi
lendama ikka toiduks olevad putukad.

Jako Vernik

H

iljutise Tallinna-lähedaste
madalike – Tallinna madala,
Uusmadala ja Kuradimuna
madala – loodusväärtuste kaardistamise käigus võeti luubi alla ka nahkhiired. Üllatusena selgub, et nahkhiired, keda oleme harjunud maismaal
kohtama, on ka sagedased mere kohal
lendajad.
Eestis alles teise omataolise
nahkhiireuuringu raames tehti kolme
madala piirkonnas vaatlusi eelmise
aasta põimukuus ja sügiskuus, mil
käsitiivalistel on sügisene suurema
ringiliikumise aeg. Rändliigid rändavad
sel ajal talvitusaladele lõunapoolses
Euroopas, paiksed liigid hulguvad
laiemalt ringi, sest ei ole seotud enam
suvekolooniatega.
Lisaks vahetutele vaatlustele
nahkhiiredetektori abil pandi Tallinna
madala tuletorni nahkhiirte tekitatavat
ultraheli salvestama ka spetsiaalne
automaatne detektor.
Ja mis siis välja tuli? Selgus, et
nahkhiired olid olemas kõigil kolmel
vaatluse alla võetud madalal. Seejuures õnnestus ultrahelisalvestiste abil
määrata, et iga madala kohal olid toimetanud põhja-nahkhiired (Eptesicus
nilssonii). Kahtlus tekkis ka teise liigi –
tiigilendlase (Myotis dasycneme) – võimaliku esinemise kohta Kuradimunal.
Näiteks ühel tuulevaiksel ja sajuta
ööl, mis on nahkhiirtele mere kohal
lendamiseks igati meelepärane,
registreeris Tallinna madala tuletorni
pandud automaatne detektor öö
jooksul kaheksa nahkhiire möödalendu. Arvestades ulatuslikku lagedat mereala, mille kohal nahkhiired
lennates laiali hajuda saavad, võib seda
uuringutega seotud nahkhiireuurija
Lauri Lutsari kinnitusel pidada päris
tihedaks „liikluseks”.
Mis aga Lutsarit kõige enam üllatas,
oli asjaolu, et Tallinna madala tuletorni juurde jõudmiseks pidid nahkhiired mere kohal lendama vähemalt
13,6 kilomeetrit. Just nii kaugele jääb

Nahkhiireuurija Lauri Lutsar sätib Tallinna madala tuletorni otsas
nahkhiiredetektorit töökorda.

linnulennult Tallinna madalale lähim
saar Aegna.
„Kuna põhja-nahkhiire puhul pole
tegu rändliigiga, on alust arvata, et
sellised pikad lennud mere kohal on
seotud toitumisega,” selgitas Lutsar. „Põhja-nahkhiirte tõenäolisele
toitumisele viitavad Tallinna madala
tuletornis tehtud helisalvestised,
millelt on kuulda aeg-ajalt kiirenevat
heliimpulsside jada, mis iseloomulik
putukat jälitavale nahkhiirele.”
Lutsar seletas, et põhja-nahkhiiri meelitavad merele ilmselt ikka
lendavad putukad, samas kui näiteks
veelendlastele võivad huvi pakkuda ka
veepinnal olevad putukad, keda nad
oma tõhusa kajalokatsioonisüsteemiga

kerge vaevaga üles leida suudavad.
„Nahkhiired mere kohal on vaieldamatu tõsiasi ning hea ilmaga nad ei
karda lagedat merd,” tähendas Lutsar.
Nahkhiired merel on uue teemana
aktuaalseks muutunud seoses merre
kavandatavate tuuleparkidega. Näiteks
Rootsis on uuringud kinnitanud, et
meretuuleparkides võivad nahkhiired
hukkuda samuti nagu maismaa-tuuleparkides, kuigi meres on nende hukkumist märksa raskem kindlaks teha.
Rootslased on leidnud, et mere kohal
võivad nahkhiired lennata nii rändel
olles, saaki jahtides, vahel ka mõlemat
korraga tehes.
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Ulvar Käärt
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Roheliste Rattaretke
allikas voolab Pandiveres
Helen Arusoo
Heiko Kruusi fotod

25 aasta eest tassiti Pandiverre oma kolisevad sööginõud ise kaasa ja
vändati logisevatel ratastel paljapäi. Nüüd kanname kiivreid, kasutame kergeid
papptaldrikuid ja lausa lendleme oma kiiskavatel ratastel. Siiski on 25 aastaga
muutunud vähe, olulisim – keskkonnaprogramm – on jäänud rattaretke teljeks.
Enne keskkonnaprogramm, siis
rattaretk

Ketserlik rõõm, mis valdas korraldajaid 25. aastapäeva eel, kui selgus, et
Pandiverre sõidul võib taas rääkida
fosforiidist nagu 25 aastat varem, on
ehk vabandatav, kui selgitada, et raja
valik ja keskkonnateemade kokkusobitamine pole retke korraldajatele alati
lihtne olnud. Viimastel aastatel on
marsruut paika pandud esimesena –
kartusest radu korrata – ning teiseks
on tähelepanu vajanud tihti üldisemad
keskkonnaprobleemid, nagu näiteks
Eesti viljapuuaedade olukord, mis
konkreetse piirkonnaga ei seostu.
Nüüd Pandiveres said raja valik ja
kuum teema taas kokku.
„Roheline programm on alati olnud
meil esikohal,” kinnitab korraldaja
ja rajameister Peep Veedla, „kui I
rattaretkel oli valida, kas sõita Tapalt
Tamsallu mööda Lemküla kauneid
järvi või reostatud Savalduma karsti,
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siis valisime selle teise, koledama tee.”
Täpselt sama suhtumine on praegugi:
kui üks tee läks Kellaverest läbi külade
ja teine tee läbi mahajäetud tuumaraketibaasi Rohul, siis muidugi mindi
mööda teist teed. Kus kuulati sõjaajaloolase Jüri Pärna paljastusi kunagistest tuumapeadest Eesti metsade vahel.
Fosforiidilahing

Juba esimesest retkest tuttava fosforiidikaevandamise idee on taas päevakorrale tõstnud Viru Keemia Grupp, soovides kallist maavara Virumaa põuest
välja võtta. Huvi fosforiidi vastu ei lõpe
ilmselt iial. Seda näitab ka suhteliselt
lühike ajavahemik I fosforiidisõja ja II
n-ö fosforiidilahingu vahel, kui seda
viimase kahe aasta tagust kemplemist,
mis on lõppenud keskkonnaministri
selge ei-sõnaga, nii võib nimetada.
Esialgu tahab Viru Keemia Grupp küll
fosforiiti ainult uurida. Ja mitte ainult
nemad: ka mitmed eesti geoloogid on

Roheliste Rattaretk 2013
Tamsalu–Väike-Maarja–Äntu–
Emumägi–Simuna–Pariisi–Neeruti–
Porkuni–Uudeküla
*1400 osalejat

uuringute poolt, kuna arvatakse siiralt,
et fosforiidist võiks eesti rahvale kasu
tõusta. Skeem oleks selline: me võiksime fosforit müüa ja ka oma põldudele
panna. Samas asjatundjad eesotsas
Paevanaga on seisukohal, et kasutatav
tehnoloogia aastal 2013 on veel nii
puudulik ning meie oskus arvestada
sotsiaalsete mõjudega nii armetu, et
kaevandustest mingil juhul veel kõneleda ei tohi.
Kui I rattaretk lõppes Rakvere
Vallimäel fosforiidikaevanduste jõulise
hukkamõistuga, siis 25 aastat hijem
kõneldi fosforiidist Eipri külaplatsi

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Retk piltides
24. Roheliste Rattaretkel „Kuidas elad, Pandivere?” pandi meid
hundina ulguma ja kive sööma. Saime juua järvevett ja mekkisime
fosforiidisõja kibedat teemat suurel külaväljakul Eipris.

Secchi ketas ja Äntu järved
Pandivere matka ilusaimaks teelõiguks nimetati
Äntu rada, mis viis Valgeallika kõrval kõnelenud
järveteadlase Reet Laugaste (fotol paremal) juurde,
kes kinnitas, et Äntus on tõepoolest Eesti kõige-kõige
selgeveelisemad järved. „Kui Eesti keskmine järvede
selgus on umbes 2 meetrit, siis Äntul ei saadud
alguses selgust mõõtagi, kuna kõige sügavam koht oli
Sinijärve allikalehtris 8 meetrit ja sealt paistis Secchi
ketas ikka läbi. Et teada saada, vedasid teadlased
mõõteriista paadi taga vees poolviltu ja nõnda saadi
tulemuseks 13 meetrit.” Rekord!

Päeva nael: Äntu hüljes Poiss
Poisi juures jääksid ka loomakaitsjatest skeptikud
vait: nii lustilist looma pole siinmail enne nähtud. Kui
Hans Kruusamägi, Äntu kalakasvanduse ja hülge
uhke omanik Poisile kala viskas, oli hülge loibadel
„ronimine” mööda treppi rahvahulgas kostvat
ahhetamist väärt. Tuhatkond ratturit tegi rekordi Poisi
külalistena ühel päeval (seni oli suurim arv ~ 400).

Mändvetikas. Retkelised said oma käega katsuda, kui kare on
mändvetikas, vee-elanik, kes iga tiigi selgena hoiab, tarbides
ära kõik toitained, mis vee sogaseks muudavad. „Kui soovid
selget tiiki, too mändvetikas sisse,” soovitas Reet Laugaste.
Parim ulguja. Väike
viieaastane Taavi
tunnistati Pariisi laagris
hundiulgumisvõistluse
parimaks: pikad huilged
olid kõige tõetruumad.
Auhinnaks oli tasuta
lõunasöök (hunt alati
näljane!) ja hundiuurija
Peep Männili plaat
lauluga „Laul huntidest”.

Roheline telk Pariisis. Taimi Parve kõneleb
karstialadest Pandiveres. Taimit tunnevad kõik kohalikud
keskkonnaametnikud: halbu otsuseid ei jäta ta
kritiseerimata.
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Rattaretk ja emadepäev

M

itu aastat on korraldajad arutanud, kas tõsta retke emadepäeva
nädalavahetuselt mujale. „Kui me alustasime, ei tähistatud emadepäeva suurelt,” meenutab Aarne Valmis, „nüüd on teisiti, mitmed
on tulnud mulle ütlema, et tahaks küll osaleda, aga lapsel on koolis reedel
kontsert, või pühapäeval.” Retke korraldajad kaaluvad järgmisel aastal, kuidas toimiks retk emadepäevast nädala jagu hiljem.
Muudatusi on olnud varemgi. Aastal 1988 sõideti rattamatkal ju lausa neli
päeva järjest, ent taasiseseisvusajal muudeti retk kolmepäevaseks. „Inimestel
ei olnud enam nii lihtne töölt ära küsida,” põhjendab Aarne Valmis. „Ja meie
pidime kohanema.” Isegi nüüd, kui retk on ainult kolm päeva pikk, on suhteliselt palju neid, kes jõuavad matkale reede õhtul või isegi laupäeval.

veoauto kastis rahumeelselt. Esinema
kutsutud geoloogid, põllumehed ja
kaevandajad – viimased ei tulnud küll
kohale ja sellest oli kahju – jõudsid
Eesti fosforiidivajaduse teemal vaieldes
järeldusele, et uuringute üle ei tohiks
otsustada äriettevõtted. Arvati, et
Eestis on vaja riiklikku geoloogiateenistust, mida meil pole. Praegu
on meil üksnes erakapitalist sõltuv
geoloogiakeskus.
Ehk teisisõnu: fosforiidivajaduse
üle arutlemine lükati ebamäärasesse
tulevikku.
Esineja kõige esimeselt retkelt –
Taimi Parve

Esimesel Roheliste Rattaretkel näidati
kanasulgi vees, mis Sääse linnukasvatusest kilomeetreid eemal lagedale
ilmusid. Selle näitel said retkelised
hästi aru, kuidas karstiveed liiguvad ja
miks Pandiveres reovee maha laskmine
rikub väga suure hulga vett. „Taimi
Parve rääkis meile tookord Saveldumas karstiprobleemidest, ” meenutab
Veedla.
Tänavusel retkel kanasulgi karta
polnud, sest 7 aastat on juba Sääse
kanalad kinni ja tühjad kanalamajad
kilomeetrite kaupa asula taga vaikimas, aga ka nüüdsel retkel kõneles
Taimi Parve veega seotud muredest.
Tema sõnul on need endiselt aktuaalsed vaatamata sellele, et põllumajanduse intensiivsus on 1980. aastatega
võrreldes tublisti langenud. „Nüüd
unustatakse ära, et põllumajanduse
kõrval on meil ka tööstus, mis reostab
samuti nii heitvetega kui sellega, et
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tõmbab veed ära. Sellest ei armastata
rääkida,” muretseb Taimi Parve.
Mitte ainult fosforiit

Fosforiidi kõrval on kahjuks palju
samaväärseid probleeme, sellelgi
retkel ei pääsenud mööda mesilindude
hukust ega meie kohalikust murelapsest, aasta loomast hundist. Mõlemaga
on muret rohkem kui küll. Õieti öeldes
on asjad nii mummu kui soega nõnda
halvad, et mõlemad ootavad oma
„sõda”, eri moel. Aga kes neid pidada
jaksab?
Tuleval aastal peame ühe kui teise
selja taha jätma – mõneks ajaks, ja
vaatama, mis Märjamaal räägitakse.
Seal on raudteed ja sillad: hoopis teised
keskkonnaasjad. Ja oma probleemid
ka, mis ei lõpe ilmselt kunagi, kuigi
unistada ju võib.
Kohtumiseni Märjamaal!

Linnast maale, neil õnnestus!
Kaarli talu veskis vestis peretütar
Kadri Kopso tagasi saadud talukoha
lugu: „Ettevõtet käivitades saime
tagastamatut abi pea miljoni krooni
ulatuses.” Tänaseks on Kaarli talu
riigi heldet toetust õigustanud:
nende õlidesari ja teraviljatooted on
mahesõprade seas tuntud.

Kallis kingitus.
Väike-Maarja kirikule kingitud
suurim lühter on saadud
talumehelt tänutäheks marutaudist
tervenemise eest. See on poole
suurem kui Krusensternide pere
kingitud lühter.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri

Ülikute kodu. Kohalik
muuseumiteadur Marju Metsman
rääkis 700 aasta tagusest ajast,
mil ülikud kartsid oma elu
pärast Eestimaal ja panustasid
linnusetüüpi elamutesse.
14. sajandi tornlinnus Vaol on üks
väheseid meie päevini säilinuid.

Lubjakivi on maitsev! Väike Kaarel
sõi Porkuni paemuusemis terve
suutäie kive, kuna muuseumitädi
lubas. Tegelikult oli see küll rohkem
kivitolm ja selgus, et see on meie
toidu tavaline komponent: näiteks
kasutatakse lubjakivi suhkru
rafineerimisel.

Fosforiidiväitlus Eipris. Kahe retke järjepidevuse üheks
tunnismärgiks oli väitluse juht Rein Sikk, kelle isa Rein Sikk
arendas rattaretke fosforiiditeemalist väitlust 25 aasta eest.
Autokastist kõnelevad (vasakult) Paevana, Sõmeru vallavanem
Peep Vassiljev, põllumees Jaan Läänemets, parlamendisaadik
Lembit Kaljuvee ja geoloog Kalle Suuroja.
Ei juhata koori!
Linnumees ja
rattaretke korraldaja
Peep Veedla soovib
vaikust, et kõik
kuuleksid linnulaulu.
Emumäel toimus
linnuretk esimest
korda matka ajaloos.

Kanatoit. Nordkalki
lubjakivitehases arvad,
et siin toodetakse
üksnes lupja, aga
selgub, et suure osa
kaevandatud kivist
söövad loomad sisse:
65 protsenti lubjakivist
läheb söödamaterjali
kaltsiumisisalduse
tõstmiseks.

Väike Simuna kraater. „Kui öeldakse meteoriit,
arvatakse, et tegu on raudmeteoriidiga.
Tegelikult 85 protsenti neist on kivimeteoriidid,”
ütleb geoloog Kalle Suuroja (fotol mögafoniga).
Kivimeteoriidiga on tegu ka Simuna kraatris,
kust pole leitud ühtegi meteoriiditükki: kõik on
ära põlenud.
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Mats Kangur

Kohtasin kriimu

Londoni hundid

T

änavuse aasta lõpuni kogume
lugusid inimeste kohtumisest
aasta looma – soega. Olgu see
lugu sündinud eile või üleeelmisel
sajandil, ootame kõiki pajatusi, mis
vaaremadest tänapäevani ulatuvad, ka
mälestuste mälestusi. Lugu saada aadressil toimetus@loodusesober.ee või
ajakiri Loodusesõber Endla 3, Tallinn
10122.
Siinkohal üks värskem lugu AlamPedjalt, kus 2008. aastal tõepoolest
veel hundikari tegutses. Praeguseks
sealkandis kriime paraku ei liigu, eesti
sute arvukuse langus annab tunda.
Aga hundid võivad Alam-Pedjale tagasi
tulla, elupaigaks on koht kriimudele
igati sobilik. Küllap nii lähebki.

2008. aasta suvel võtsime onutütrega ette
kanuuretke Alam-Pedja looduskaitsealal.
Jürikülas läksime hommikul Pedja jõe
peale ning tasapisi liikudes ning ümbrust
imetledes jõudsime õhtuks välja Pede
jõele, Londoni talukoha juures paiknevasse
ööbimiskohta. Olime just usinasti telgi
püstitamisega ametis, sest päike hakkas
juba loojuma, kui kuulsime teiselt poolt
jõge hundiulgu. Jätsime oma tegevuse sinnapaika ja läksime jõekaldale, et paremini
kuulda. Esimese hundiga liitus teine, siis
kolmas ... Neid võiski olla umbes kolm-neli.
Ei oska pakkuda, kui lähedal või kaugel
hundid meist olla võisid, ulgumine kostis
selgelt ja võimsalt. Külmavärinad käisid
Luua, Palamuse vald
üle selja, nii aukartustäratavad
olid need
tel 776
2111
hääled.49203
Me olime
enda meelest
küll teoorias
Jõgeva
maakond

tugevad ja teadsime hästi, et vähemalt
Eestis hunt inimest ei ründa, liiati veel
suvisel ajal, aga siiski oli meil hea meel, et
sealsamas telkimisplatsil olid ka mõned
kalamehed – päris kahekesi olles oleks ehk
veidi kartnudki :)
Maris Kruuse

Hundiuurija Ilmar Rootsi kommentaar: Ei ole mingit kahtlust, et need
olid hundid. Õhtu on just aeg, mil
hundid armastavad ulguda, ka varasel
hommikutunnil, päeval väga harva. Ja
Alam-Pedjal oli toona hundikari.

e-post info@luua.ee

Tule õppima Luua metsanduskooli!
Põhihariduse baasil:
• METSAMAJANDUS (3,5 a)
• METSAMASINATE JUHTIMINE (3 a)
• MAASTIKUEHITUS (3,5 a)
• PUUKOOLIMAJANDUS (1 a, alates 25. eluaastast)
Keskhariduse baasil:
• METSANDUS (2,5 a, suunaga metsatööstusele või metsakasvatusele). Võimalik õppida ka sessiooniõppena.
• FORVARDERIOPERAATOR (1 a)
• MAASTIKUEHITUS (2,5 a) Võimalik õppida ka sessiooniõppena.
• LOODUSTURISMI KORRALDUS spetsialiseerumisega retkejuhtimisele (2 a). Ainult sessiooniõppena.

Töökohapõhine õpe:
• ARBORIST (1,5 a)
• METSUR (1 a)
• HARVESTERIOPERAATOR (1 a)
Kõikidel erialadel head praktikavõimalused nii kodu- kui ka
välismaal.
Dokumentide vastuvõtt 10. juunist kuni 16. augustini 2013.
Täpsem info: www.luua.edu.ee
Luua, Palamuse vald, 49203 Jõgeva maakond
tel. 776 2111, e-post: info@luua.ee
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2×Marko Kübarsepp

Aasta loom

Hall

Nädal metsas
Juba pool aastat oleme saanud jälgida
aasta looma tegemisi võrgukeskkonnas
Looduskalender.ee. Lisaks mõnusale
ülevaatele metsas toimuvast, piilume ka
ulukiuurija argipäeva ja tegemistesse.
On üsna ihaldusväärne amet konnata
mööda metsi ja soid ning teenida leiba
oma lemmikute uurimisega. Loomulikult
kaasneb selle ametiga ka suur
vastutus. Uurimustulemustest sõltuvalt
arvutatakse näiteks küttimislimiidid ja
hoitakse sel viisil parimat võimalikku
tasakaalu metsloomade arvukuses.
Järgnevaks mõned nopped „Nädal
metsas” võrgupäevikust. Autorid
hundiuurija Marko Kübarsepp ja
ulukiseire spetsialist Peep Männil.
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Noppeid looduskalendrist
17.01.2013
Talv: aasta algab kaaslase
otsimisega

Metsaelanike tegemisi ja toimetamisi
mõjutavad ilmaolud. Aastavahetuse sula
ja eelmise nädalavahetuse külmad on
vanale lumele tekitanud kõva kooriku,
mis inimestki kannab. Pöörame pilgu
loomaradadele ning vaatame, mida jäljed
meile pajatavad sest värsket lund on
sel nädalal paar, kolm sentimeetrit lisa
tulnud.
Talve selgroog on murtud ning päike
näitab päev-päevalt end järjest enam.
Jaanuari teisel poolel ehk siis just nüüd
valmistuvad meie metsikud koerlased –
nii rebased kui hundid tasapisi igaaastaseks sündmuseks mida inimkeeli
„pulmadeks” kutsutakse. Sorusabad
näiteks liiguvad sel ajal tunduvalt enam
kui muidu. Ka kehakinnitamise peale
mõeldakse nüüd vähem kui tavaliselt.
Möödunud aastatel sündinud noored
„kriimud” lahkuvad tihtipeale just nüüd
oma vanematekodust sooviga leida enesele kaaslane ja territoorium ning luua
„päris oma kari”. Nõnda on see kestnud
aastatuhandeid.
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Aasta loom

Algirdas-Andrus Martsoo

Tüüpiline hundi pesapaik. Tihe, vähese
käidavusega rägastik. Nende ümberkukkunud
kuuskede varjus sündis 2008. aastal viis
kutsikat.

Marko ja Habe.
04.04.2013
Kevad: päike ja pakane

23.05.2013
Varasuvi – kutsikate aeg

Üle veerandsajandi pole meil nõnda
pakaselist märtsikuud olnud ja arktilise õhumassi taandumine on visa. Aga
päikesetunde on sedavõrd palju, et
viimati mäletatakse sellist mõõdetud
valguseküllust 1969. aasta märtsikuus.
Rändlindude saabumine oli kuni viimaste päevadeni pea olematu.
Kevade poole liigub aeg tasapisi, Hall
oma paarilisega ei ole veel kindlale pesitsusterritooriumile paigale jäänud. Kas
üldse vastab tõele väide, et hundid juba
märtsis-aprilli alul kindlale pesitsusterritooriumile lokaliseeruvad ja seejärel pesa
rajama hakkavad? Kindlasti mitte.
Hundid on väga liikuva iseloomuga
loomad peamiselt kahel põhjusel: nii
toitumisvajaduse kui ka territoriaalsuse
tõttu ja eelpool kirjeldatud elukorraldus
ei ole neile eriti vastuvõetav. Aastaid
kestnud vaatluste põhjal nii Eestis, aga
peamiselt just põhjanaabrite juures võib
kindlalt väita, et dominantne järelkasvu
produtseeriv paar käib ühiseid radu
täpselt samasuguse intensiivsusega nagu
eelnenud talvel ja seda kuni viimase
võimaluseni ehk siis ajani, mil kutsikad
sünnivad.

Mai viimaseks nädalaks on hundikutsikad saanud paarinädalaseks.
Äsja ilmavalgust näinud kriimsilma
kaal jääb keskmiselt vahemikku 800
kuni 1200 grammi. Juba sündides on
isasloomad mõnevõrra suuremad kui
vastassugupoole esindajad. Järelkasvu
sünnikaal sõltub teadupärast nii
pärilikkusest kui ka toidubaasist. Ka
keskmiselt suuremates pesakondades
(6–8 kutsikat) on järelkasvu sünnikaal
tunduvalt väiksem kui tavapärastes
pesakondades (4–5 kutsikat).
Esimesel paaril nädalal sõltuvad
üsna abitud saksa lambakoera kutsikatega väga sarnased loomakesed
üksnes emaslooma ühtlasest kehatemperatuurist. Nii on viimasel võimalus
vaid kusagil läheduses asuva ojakese
ääres janu kustutamas käia ning
seejärel taas kutsikate juurde naasta.
Paar-kolm nädalat pärast kutsikate
sündi viib enamik emasloomi oma
järglased uude pesapaika, mis ei asu
tavaliselt sünnikodust kaugemal kui
pool kilomeetrit.

Habe ja Hall
Möödunud aasta 12. septembril õnnestus Marko Kübarsepal kinni püüda ja
kaelarihmaga varustada hunt, kes sai
oma karvastiku põhitooni järgi nimeks –
Hall. Hall on noor isahunt, kes on üks Viljandimaa edelaosas Halliste kandis elava
hundikarja liikmetest. Halli kaelarihma
küljes on jälgimisseade, mis edastab
igapäevaselt tema asukohapunkte Marko
arvutisse. Halliste karjas oli möödunud
sügisel kokku kaheksa liiget, nende hulgas ka teine Markole tuttav loom –
Hallist aasta või paar vanem isahunt
Habe. Viimane märgistati analoogse
jälgimisseadmega tegelikult juba kolm
kuud varem kui Hall.
Kas Habe on Halli isa, vanem vend
või hoopis mõni kaugem sugulane, ei ole
siiani täpselt teada.
Millise välimikuga on meie soed?
Eestis elavate huntide põhivärvus on
kollakas-hall, selja ning saba ülapool on
põhivärvist tumedam. Põsed, kurgu- ja
kõhualune on valkjashallid. Piki esijala
eeskülge joonistub enamikul loomadest
tume joon (nn käpatriip).
Habe on isahunt. Vanus hinnanguliselt 3 aastat. Eritundemärgina: vasakust
kõrvast ca 3 cm² suurune tükk puudu.
Meie huntidel on suhteliselt tavalised käpatriibud, Habel need praktiliselt
puuduvad.
Hall on isahunt, hinnanguline vanus
1,5 aastat. Käpatriibud hästi eristuvad ja
kontrastsed. Võrreldes Habega on Halli
karvastiku värv mõnevõrra tumedam.
Üldiselt ongi nii, et selgepiirilised
käpatriibud on otseses seoses tumedama karvastikuga. Tumedama karvaga
(tumehall selg) loomadel käib kaasas ka
märgatavalt kollasem ülejäänud karvastiku toon. 
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Loodetavasti mõistavad
need põdralapsed,
kui väga on neil
vedanud. Kuigi kell
käib alles viiendat
hommikutundi, võivad
nad juba kastemärjas
värskes heinas peitust
mängida ja teineteist
taga ajada, ilma et
keegi pragaks märgade
püksipõlvede pärast. Ei
tea, kas neil on mahti
tähele panna, kuidas
esimesed õrnroosad
päikesekiired roomavad
udus nagu karvase
ämbliku kombitsad?
Kuid kindlasti ei jää neil
kuulmata see, et üle pea
lendab mökitav taevasikk
ja hommiku ülevusest
segadusse sattunud
teder toob kuuldavale
paar mulinat, aga vaikib
poolelt noodilt, justkui
oma eksitust taibates –
käes on juba pärnakuu.
Kas pole see siis
kadestamisväärne
lapsepõlv?


Vivian Ainsalu
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Kärbselugu
Urmas Tartes

Kord küsiti minult kommentaari kõnekäänu kohta: „Suuga teeb suure linna,
käega ei kärbse pesagi!” Mis asi siis see kärbse pesa on, kui midagi üldse on.
Pärast mõningast järelemõtlemist vastasin, et kui keegi ehitab kena maja, siis
on ta ehitanud ühtlasi „pesa” mitte ainult ühele, vaid tervele hulgale kärbestele.
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Ahti Rebane

Toakärbeste lemmiksöök on suhkur.

L

oomulikult ei tee kärbsed pesa
selles sõna bioloogilises mõttes.
Küll aga kasutavad paljud kärbsed inimese ehitatud kodu elupaigana.
Inimese maja kasutavatest kärbestest
kõige tüüpilisemad on porilased, puuviljakärbes ja muidugi toakärbes.
Porilased – talvised majakülalised

Isegi siis, kui inimene majas veel ei
ela või on maja mingil põhjusel maha
jäetud, saab temast talvitumispaik
paljudele kärbestele, kellest tavalisim

majja tulija on limukakärbes Pollenia
rudis.
Limukakärbes talvitub valmikuna.
Neil pole tarvis muud, kui piisavalt
kitsast pragu, kust linnukesed neid välja
noppima ei mahu. Kas on selleks kohaks
looduses lamav lahtise koorega puutüvi
või on selleks inimese ehitatud maja
oma lugematute pragudega – temal
vahet ei ole. Nii tulevad nad sügisel
majadesse, kus talvituvad sageli kobaras
koos. Kui mõni kärbes satub tuppa, siis
võivad nad toasoojuses ka keset talve
„ellu ärgata” ja isegi ringi lennata.
Kevade poole talve, kui päike hakkab
maja seinu tugevamalt soojendama,
võib neid kärbseid leida ka majade
ümbruses lumel ukerdamas. Küllap
siit on pärit vanarahva tähelepanek, et
madisepäeval (24. radokuu päev) tuleb
putukatele ja maamardikatele elu sisse.
Limukakärbes meenutab veidike
toakärbest, kuid on viimasest veidi
suurem, ta rindmikult võib leida kuldseid karvu ja ta tagakehal on ruuduline
muster. Hulgakesi majades talvitumine
on ka nende ainus side inimtegevusega. Majades talvitudes nad ei toitu
ega mune. Nad ei kahjusta inimese
kasutuses olevaid asju mingilgi moel.
Pole ka teada, et nad levitaksid mingisuguseid haigusi. Kevadel lahkuvad

nad majast esimeste soojadega. Limukakärbse valmikud munevad varakevadel maapinnale vihmausside urgude
avaustesse. Munadest väljunud vastsed – vaglad – puurivad ennast mööduvatesse vihmaussidesse ja hakkavad
sööma veel elusa vihmaussi kudesid.
Ohvriks saanud vihmauss tavaliselt
sureb. Uus põlvkond valmikuid väljub
sügisel. Nad lendavad ka meelsasti
valguse peale. Looduses talvituvad
nad putukate poolt näritud aukudes,
vanades linnupesades ja puukoore
all.
Metalse läikega kärbsed – harva
kohatavad

Teisi porilasi satub majja harvem.
Vahel võib kohata metalselt läikivaid
rohelihakärbseid ja sinilihakärbseid.
Nemad on rohkem suveperioodi kaaslased, kes tulevad inimese juurde koos
paljude teiste kärbestega toitu otsima.
Nende vaglad arenevad loomade
laipades või siis ka prügi hulka visatud
lihatükkides. Rohelihakärbse vaglad
võivad areneda ka elusa looma mädanevas haavas. Rohelihakärbse vaglad ei
söö elusat kudet, vaid toituvad lagunevatest rakkudest, ja neid kasutatakse
tänini ka meditsiinis raskesti paranevate haavade ravis.
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Urmas Tartes

Tavaliselt talvituvad limukakärbsed
pööningul. Tuppa sattunult võivad
nad aga keset talve „ellu ärgata”.
Kui mõni neljajalgne inimkaasleja,
näiteks hiir, on kusagile toanurka või
põranda alla surnud, siis võib ka tema
laip lihakärbseid tuppa meelitada.
Kõige rohkem kohtame porilasi
majades, mis asuvad kusagil metsaserval, loodusele lähedal maapiirkonnas.
Suuremates linnades on nende kohtamise lootus väiksem, kuid prügikastide
lähedusest võib lihakärbseid pea alati
leida.

lõpetanud nukke. Ja kui ka tuppa
toodud puuviljadel kärbseid ei leidu,
siis lendavad nad ise puuviljade lõhna
peale tuppa.
Puuviljakärbse nimi on veidike
eksitav, sest puuviljad ei ole nende
põhitoiduks. Puuviljakärbeste vastsed
toituvad põhiliselt puuvilju lagundavatest mikroorganismidest, eriti pärmseentest. Nii vastsed kui ka valmikud
ei ütle muidugi ära ka puuvilja enda
mahlast. Toatingimustes sobib neile
mistahes avatult seisma jäänud orgaaniline aine mahlast veinini.
Emane puuviljakärbes võib muneda
kuni 50 muna päevas. 28 °C juures
kestab areng munast valmikuks kõigest
7 päeva, 18 °C juures aga juba 19 päeva.
Valmikud saavad suguküpseks juba
8–12 tundi pärast nukust kestumist ja
elavad kuni 3 nädalat. Nii võib vabalt
juhtuda, et nädalapäevad toas seisnud
puuviljavaagna juures askeldab kümneid ja sadu punasilmseid kärbseid.
Puuviljakärbeste aeg piirdub siiski
tavaliselt üksnes loetud kuudega – suve
lõpust külmade ilmade saabumiseni.
Kärbsevalmik võib elus püsida keskmiselt ühe kuu. Meie jahedas kliimas

aitavad inimese ehitatud majad tal ka
talvituda.
Toakärbes on pärit Aasiast

Tuntuim kärbes meie elamises on
toakärbes. Algselt oli tema päriskodu
Kesk-Aasia steppides. Tänapäeval
on ta koos inimesega levinud kõikides maailmajagudes. Hinnatakse, et
igast kümnest inimasutustes elavast
kärbsest on üheksa toakärbsed. Eesti
loodusest pole toakärbest mõtet otsida,
sest ta elab ikka koos inimesega.
Toakärbestel meeldib inimeste
juures seepärast, et inimesed on neile
ajast aega pakkunud suurepäraseid
tingimusi järglaste saamiseks. Toakärbeste vastsed arenevad kas lagunevas
taimses materjalis, näiteks prügihunnikutes või ka inimeste ja loomade
väljaheidetes. Eriti kärbserohked
on sellised majad, mille läheduses
peetakse kariloomi, kus orgaanilised
jäätmed visatakse lihtsalt hunnikusse
ja kus on kuivkäimlad. Kõige rohkem
meeldib toakärbestele hobusesõnnik,
siis inimeste ja sigade väljaheited, lehmade väljaheited, kõdunevad juurviljad ja viimasena köögijäätmed.

Puuviljakärbseid (Drosophila melanogaster) on oma elamises kohanud kõik.
Sõltumata sellest, kas elame linnas või
maal, on nad meie elamistes igasügisesed kaaslased. Sageli massiliselt.
Puuviljakärbes on pärit Aafrika
troopilistest piirkondadest. Euroopa
aladele jõudis ta alles pärast viimast
jääaega. Inimese kaasabil on ta tänapäeval levinud kogu maailmas, välja
arvatud kuivad kõrbed. Puuviljakärbsele meeldivad niisked elupaigad.
Niiskuselembusele viitab ka tema
nimi Drosophila „kaste armastaja”
(kr k drosos – kaste).
Puuviljakärbse toome tuppa ise,
enamasti puuviljadega. Kui korjame
mõne viljapuu alt maha kukkunud
õunu, pirne või ploome, siis pea alati
on nende seas kergelt mädanema
hakkavaid vilju, kuhu puuviljakärbes
on jõudnud juba muneda, kus tegutsevad nende vastsed või isegi on arengu
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Urmas Tartes

Puuviljakärbes ehk äädikakärbes –
võõras kaugelt maalt

Üks sinilihakärbes ja mitu rohelihakärbest tegutsevad kaku söömingust üle
jäänud mügri jäänustel. Ka majadesse tulevad nad üksnes siis, kui kusagile
on laokile jäänud kas lihatükke või mõne närilise laip.
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Toakärbsed talvituvad valdavalt
vastse või nukuna kusagil jäätmehunnikus. Mõnedel andmetel võivad
kuhugi prakku pugenult üle talve elada
ka viljastatud emased. Seetõttu talvel
toakärbseid lendamas ei kohta. Niipea,
kui ilmad soojemaks lähevad, hakkavad emased kärbsed hoogsalt sigima.
Üks emane toakärbes võib muneda
kuni 500 muna. Täiskasvanud vastsed
ronivad mõnda kuiva kohta nukkuma.
Sooja suvega võtab areng munast
valmikuks aega umbes 10 päeva.
Jahedama ilmaga võib areng kesta kuni
kaks kuud. Kärbsevalmikud elavad
tavaliselt 2–3 nädalat.
Toakärbsed on päevase aktiivsusega
ja öösel puhkavad tavaliselt kusagil laes.
Muidugi ei järgi nende elurütm täpselt
inimeste uneaega. Küllap on igaüks
vähemalt korra elus üles ärganud toakärbse kõditava kõndimise peale.
Toakärbeste valmikud peavad
palju sööma. Loomade väljaheidetest

Urmas Tartes

Toakärbsed söövad kõike seda, mida inimesedki.

Puuviljakärbeste algne
kodumaa on Aafrika.
Koos inimesega on ta
levinud kogu maakeral.

üksinda valmikutele söögiks ei piisa.
Eriti oluliseks toiduks on toakärbestele
suhkur. Emased vajavad munemiseks
lisaks suhkrule ka valke. Kärbsed ei saa
süüa tahket toitu. Seepärast eritavad
nad kärsa pinnale seedeensüüme ja
imevad siis poolvedelat toitu. Tänu
suurele isukusele tekib neil ka pidevalt
väljaheiteid. Nii leiamegi toakärbseid
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alailma inimese toidulaua äärest millegi peal kõhtu täitmas ja sinnasamasse
ka ekskrementeerimas.
Ohtlik võõras

Urmas Tartes

Kirjeldatud elukombed teevad toakärbse inimese jaoks võrdlemisi ohtlikuks putukaks. Küllap olete Jaroslav
Hašeki kirjandusklassikast lugenud,
kuidas Karika kõrtsi peremees Palivec
keisrihärra pildi pärast, mille kärbsed
olid täis sittunud, kinni võeti. Aga
mitte salateenistuste pärast ei tule kärbestesse tähelepanelikult suhtuda.
Kui kärbsed käivad munemas väljaheitel ja tulevad pärast toidulauale
sööma, siis toovad kärbsed oma jalgadel ja ka soolestikus kaasa esindusliku
väljavõtte väljeheidetel leidunud
seentest, bakteritest, mikroobidest ja
nematoodidest. On näidatud, et paljud
bakterid ja mikroobid jäävad ellu ka
kärbse seedesüsteemis, neid võib leida
süljes, mida kärbes toidule eritab, ja
ka väljaheidetes. Sellest pole otseselt probleeme, sest tervete loomade
väljaheidetes haigusetekitajaid ei ole.

Ma ei mäleta ka enda lapsepõlvest, et
kärbseid täis taluköögis süües oleks
kunagi kõht lahti läinud või mõni muu
nakkuse probleem tekkinud.
Toakärbestest saavad surmakutsarid
siis, kui neile saavad kättesaadavaks
haige looma (sh inimese) väljaheited.
Kärbseid võivad liikumiseks ära kasutada enam kui 100 erinevat haigusetekitajat. Ja kui pahalasi kandvad kärbsed
peaksid maanduma söögile, mida
süüakse küpsetamata, siis on muidugi
kuri karjas. Nii et toakärbsega kooselu on võimalik, kuid vajab rohkem
ettevaatust, kui teiste siin kirjeldatud
kärbestega.
Lihtsaim võimalus toakärbeste ja
ka puuviljakärbeste arvukus madalal
hoida on nende toitumis-, joomis- ja
sigimisvõimaluste kõrvaldamine. See
nõuab mõõdukat hoolikust meie endi
elukorralduses, kuid on tõhusam, odavam ja mõistlikum mistahes mürkidest
ja teistest putukapeletusvahenditest.
Limukakärbeste suhtes tasub olla lihtsalt tolerantne, sest inimese elukorraldusse nad ei sekku.

Klaas tapab

Inimene on üle maailma maju ehitades loonud häid elupaiku paljudele
kärbestele. Siiski pole kärbeste elu
meie tubades täiesti muretu. On üks
asi, millega kärbsed ei oska arvestada
ja mis neile võib saatuslikuks saada.
See on aknaklaas. Kui üks tuppa
sattunud kärbes peaks tahtma toast
välja, õue lennata, siis hakkab ta
lendama valguse suunas. Loomade ja
eriti putukate evolutsioonis tähendab valgus alati läbipääsu. Sellist
asja, kust valgus paistaks, aga läbi
ei pääse, looduses pole. Seepärast
näeme tihti kärbseid vastu klaasi lendamas. Eriti kevadeti võib akendelt
leida hulgaliselt hukkunud porilasi.
Parim, mis me siin teha saame, on
kevadel akendele kogunenud porilased ise õue aidata. Puuviljakärbeste
aeg on päris lühike ja mingit otsest
probleemi nendest tegelikult ei ole.
Kuidas käitume aga suvise toakärbsega, on igaühe enda südametunnistuse asi – ikkagi kaugelt tulnud
võõras liik. 

Urmas Tartes

Kui aknaid lahti ei tehta, saab
aknaklaasist kärbestele surmalõks.

Aknaklaas on kärbeste jaoks lõks. Nad teavad, et seal, kust valgus paistab, on väljapääs.
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Lähme pildistama

Milleks ja kellele
pildistada?
Sven Začek
Autori fotod

Minu puhul on
loodusfotograafia
alati olnud midagi
ainult mulle kuuluvat,
midagi sellist, mida
ainult iseenda
jaoks teen. Usun, et
samamoodi on see
ka paljudel teistel
looduse pildistajatel,
usun, et lausa
enamikul. Kui endale
kallis foto jõuab
esimest korda mõnda
oma lemmikajakirja,
siis on see uhke
tunne küll. Kui veel
lausa kaanele, siis ...

Originaalkaader. Et tehtud pilti
saaks laiemalt kasutada, tuleb
pildistamisel jätta kadreerimisvaru.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri loodusesõber pärnakuu/heinakuu 2013 25

Lähme pildistama
Kaanefoto
kandidaadid.
Sametsarvedega
sokk on suurepärases
valguses ja vaatajaga
tekib hea silmside,
kuid kaanel
kasutamiseks pole
jäetud piisavalt ruumi.
Üles ei mahu ajakirja
nimi ja alla ei mahu
sisukirjeldus. Suvisel
sokul on olemas
samad elemendid,
sobiv sümmeetria ja
silmside. Lisaks on
ruumi nii üleval kui
ka all. Kasuks tuleb
ka asjaolu, et alumine
serv on ühtlane ja
sisukirjeldust ei pea
looma peale trükkima.

P

araku juhtub harva nii, et ajakirja fototoimetaja ja küljendaja
vaatavad fotodele sama pilguga
nagu foto autor. Võimsalt ja suurelt
kaadris loomaportree võib jääda avaldamata, nagu ka perfektselt servast
servani võetud lennupilt händkakust.
Miks? Need on ju minu parimad võtted!
Esimene põhjus peitub foto kasutamise eesmärgis. Kui on tegemist
kunstilise suunitlusega väljaandega,
kus suurem osatähtsus on fotol, siis
on tõenäolisem, et toimetaja ja autori
maitsed kattuvad. Selliseid väljaandeid
on väga vähe. Pigem leiab foto kasutust
mingit teksti illustreeriva materjalina,
kus pole peamine kunstiline väärtus, vaid hoopis näitena käsitlemise
võimalus.
Teine põhjus tuleneb sellest, et nii
fotograaf, toimetaja kui ka ajakirja
küljendaja on erinevas mõttes kunstnikud. Fotograaf näeb looduses hetke ja
vormistab selle vastavalt oma ettekujutusele pildiks. Toimetaja paneb kokku
loo, mida illustreerivad tema vaimusilmas fotod, teadmata, kas täpselt
sellised üldse eksisteerivad. Niisiis asub
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toimetaja oma ettekujutusele vastavaid
või nendele sarnaseid pilte otsima. Küljendaja peab sättima nii teksti kui ka
fotod üheks tervikmaterjaliks, pidades
silmas vaheldusrikkust ja tasakaalu
nii ühe loo kui ka terve ajakirja lõikes.
Ühesõnaga, ühe loo koostamisel saavad
kokku väga erinevad nägemused, mistõttu juhtubki, et head üksikfotod ei
pruugi moodustada head lugu.

Mida saab fotograaf teha, et tema
ja toimetajate-küljendajate nägemused paremini kokku sobituksid?

Mõistlik oleks jätta fotol peamotiivi
ümber kadreerimisruumi. Mõelda
avaramalt ja kadreerida avaramalt.
Ajakirjades on lisaks tekstile kasutusel
ka muud kujunduselemendid: pildiallkirjad, pildi peal olevad abitekstid, mustrid, taustavärvid ja palju
muud. Lugu peab koos teksti, fotode
jm muude kujunduselementidega
moodustama terviku vastavalt ajakirja
üldkujundusele. Seepärast tuleb tihti
fotograafidelt saadud originaalpilte
teisiti kadreerida, isegi teise formaati
lõigata. Näiteks horisontaalkaadrist
vertikaalkaadriks, ruuduks või panoraamiks. Ikka loo üldist tasakaalu ja
mitmekesisust silmas pidades. Slaidifilmi ja esimeste digikaamerate puhul
võis lõikamine tähendada väga suurt
kvaliteedikadu. Tänapäeval, kui suuremal osal uutel digipeegelkaameratel
on juba üle 18 megapikslise lahutusvõimega sensorid, pole lõikamine enam
probleem. Mäletan enda pildistamise
algusaega 6MP ja 8MP sensoriga
kaameraga. Alati proovisin kaadri nii
täpselt täis pildistada, nagu minu nägemus ette kirjutas. Eriti lindude puhul
juhtus nii, et minnes välja portreevõttele, tekkis mingi vahva lennu- või
tegevussituatsioon liigikaaslasega ning
muidugi ei mahtunud siis linnukes(t)e
tiivad enam kaadrisse ära. Olnuks ma
kaugemal, oleks lennuvõte õnnestunud, kuid portree puhul tulnuks

Võimalusel tuleks
teha ühest motiivist
nii horisontaal- kui ka
vertikaalkaader. Alati
see ei õnnestu, sest
keskkond ei anna sellist
võimalust või siis pole
lihtsalt otstarbekas
sellist liigutust ette
võtta, kuna pildistatava
minema peletamise
oht on suur. Laulev
punarind ei lasknud end
häirida minu soovist
teda erinevas formaadis
pildistada.
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Lähme pildistama
Untsus? Kaadrist
väljalendav rohevint.
Tundub nagu untsus
kaader, tavafoto
mõistes ongi. Ajakirjas
kasutamiseks
annab see foto aga
palju võimalusi,
lisades sobiva teksti
pildi tühjale osale.
Näiteks „Inimasulate
laienemine peletab
linnud oma
pesitsusaladelt”.
Sellises kontekstis
foto töötab ja annab
vaatajale-lugejale
mõista, et inimesed
peletavadki linnud
minema.

väärtuslikke piksleid liiga palju ära
lõigata. Nüüd enam seda probleemi ei
ole, saab optimeerida mõlema juhuse
peale, pole mõtet enam nii lähedale
hiilida, et teha servast servani portree
ja siis pärast põnevast tegevusest ilma
jääda, sest 24+MP kaameratel saab
hiljem kadreeringu täpseks sättida.
Kaugemalt pildistamine tähendab ka
vähem häirimist ja omakorda pikemat
pildisessiooni.
Lõikamisel olen seadnud eesmärgiks, et pärast kadreerimist jääks
kindlasti alles vähemalt 12MP. Minu
kogemuste juures on see piir, mis
tagab veel väga hea suure väljatrüki.
Alla selle jääb piksleid ikka juba liiga
väheks. Kui juba kaameral on 12MP või
vähem, siis on suurem lõikamine kvaliteedi mõistes juba lubamatu, saab ehk
ainult vajadusel horisonti õgvendada.
Lõikamise puhul kehtivad muidugi
ranged nõuded algmaterjalile, sest
selleks, et lõigata, peab olema kvaliteeti, mida lõigata. Ehk peakujutis peab
olema ideaalselt terav.
Maastikel ma eriti lõikamisruumi
anda ei oska, olen harjunud kadreeringu viimse detailini paika sättima.
Samas maastikufotode puhul polegi
toimetajad nii kadreerimisaltid kui
linnu- ja loomafotode puhul. Eks see
tuleneb sellest, et maastikku kasutatakse harvem kaanefotona või muidu
suure ning pilkupüüdva fotona. Lisaks

sellele on maastikufotol mitmekihiline
ülesehitus (esiplaan, keskplaan, tagaplaan, peadiagonaal, dominantelement
jne), mistõttu lõhuks ükskõik milline
lõikamine tasakaalu ja foto ei lähekski
kasutusse. N-ö väljasuumimine maastikufotode puhul ei tööta.

Kokkuvõtvalt – selleks, et foto oleks
avaldamiseks kõlbulik, ei tohiks pilti
alati lõpuni viimistleda. Autori nägemus ei ole ju lõplik, vaid seda võivad
toimetaja ja küljendaja ümber kujundada. Võimalusel tuleks motiivist kaasa
võtta nii horisontaal- kui ka vertikaalkaader. Muidugi ei pea nüüd hakkama
mööda metsi ja soid kolistama selle
mõttega, kuidas saaks avaldamiseks
sobivaid fotosid teha, las loodusfotograafia jääda ikka eneseväljenduseks.
Lihtsalt, kui on selline soov, siis on hea
teada, millest fototoimetajad lähtuvad.
NB! Ära ei tohi unustada ja ei maksa
häbeneda oma töö eest autorihonorari
küsida. On küll tore, kui kellelgi on sinu
tehtud fotot vaja ja tihti paistab selline
tunnustus juba piisava tasuna. Kindlasti on ka ettevõtmisi, mis väärivad
tasuta kasutusõigusi, kuid üldjuhul ei
tohiks olla turusolkija ega oma fotosid
tasuta ära anda, sest neid kasutatakse
ju otseselt raha teenimiseks. Niisiis
ära häbene küsida tasu, mis ei pruugi
küll suur olla, aga millega saad maksta
kasvõi oma järgmise pildiretke kütuse
eest.

Makromehed.
Makropildistajate puhul
on kinnikadreerimise
probleem ehk kõige
suurem, sest soov
näidata lähedalt ja
võimsalt lööb eriti
välja, kui pildistatav
eest ära ei jookse.
Keskkonnamakrosid
tehakse vähem.
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Ove Maidla

Kuidas minust sai looduseuurija

Pangodi noorest
kalamehest kujunes
Läänemere lõhede uurija
Ihtüoloog Riho Grossi jutu pani kirja Juhani Püttsepp.
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Riho Gross sündis 4. lehekuul
1958. Teaduskraadi kaitses
ta 33aastaselt, Eesti riigi
teaduspreemia sai ta 2003 ja
professorikohustusi tuli täitma
hakata aastal 2008.

O

toodang. Sellel eemaldasin ühe keele,
et saaks kasutada tavapärast hispaania
häälestust ja Uno Loobi kitarriõpiku
järgi hakkasin akordide sõrmestusi
õppima. Vene pillide kvaliteet jäi üsna
kehvaks, alguses oli üsna piin mängida,
sõrmeotsad veritsesid.
Kui hanesulekork kadus

len Tartu poiss, Karlova linnajaost. Elasime Õnne tänaval
kolmekordses 1950. aastate
keskpaigas ehitatud majas, alguses oli
meie korter ka ühiskorter. Mõlemad
vanemad pärinevad maalt, ema Helsa
Lohusuust, isa Erik Valgamaalt Laatre
kandist Saksamatsi talust. Sinna tuli
pärast sõda kolhoosikeskus ja hiljem
Valga sovhoosi keskus.
Õpetajast ema töötas Otepääl koolide inspektorina. Kui tema vanemad
tunnistati kulakuks, kaotas ema töö,
oli pärast ametis füüsikainstituudis
sekretäri ja joonestajana.
Isa oli õppinud Tallinna tehnikaülikoolis, töötas Tartu aparaaditehases insenerina, hiljem Vana-Kuustes
rahvamaja juhatajana. Suure puhkpillihuvilisena mängis isa tenorit ja
trompetit, tegi kõrge eani kaasa Tartu
tavandibüroo orkestris ja juhendas
puhkpilliorkestreid nii Vana-Kuustes
kui ka Laatres.
Esimesed neli klassi käisin pedagoogilises harjutuskoolis, kus treenisid end
tulevased õpetajad. Seejärel läksin 7.
keskkooli (praegune Karlova gümnaasium), oli normaalne kool. Ajalooklass
ja autoklass – mina valisin viimase, sest
sealt sai B- ja C-kategooria juhiload.
Õppisime ka martäänahjude teooriat,
metallimarke, harjutasime veoauto
GAZ-51 peal Tartu tänavatel sõitu. Veoauto juhtimise oskust on hilisemas elus
vähe vaja läinud, Ilmatsalu kalatiikide
vahel olen küll paakautoga sõitnud.
Isa juhatusel läksin lastemuusikakooli, kus õppisin kolm aastat
viiulit. See pill mulle hästi ei istunud.
Kui mängida ei oska, ajab kananaha
ihule. Järgnesid trompetiõpingud,
ennast huvitas aga hoopis enam
kitarrimuusika.
Oma 12. sünnipäevaks sain 17 rubla
maksva seitsmekeelse akustilise kitarri,
nn vene häälestusega Leningradi

Minu teadusalavalik on seotud kalapüügiharrastusega. Koos kohalike
poistega õngitsesin särgi ja ahvenaid
pere suvituspaigas Lalli paisul ja ojal,
see on üks Porijõe harusid.
Ka haugi sai spinninguga püütud, varustuses oli Nevskaja ketas ja
klaasplastist ritv. Nägin ujumas suuri
turbaid ja passisin neid, kuid kätte ei
saanud. Kord kargas üks neist otsa, kui
vedasin õnge kalda poole, kuid kala
tõmbas nööri raksaki puruks. Nägin
veel kaua, kuidas kork allavett siiasinna ujus.
Teiseks kalastuspaigaks kujunes
Pangodi järv, mille kaldal elasid klassivend Andrus Kompuse vanavanemad.
Seal sai puupaadiga järvele sõita,
püüdsime ka purretelt ja paadisildadelt. Pangodil oli meie huviobjektiks
latikas. Püük käis teaduslikul tasemel,
söötsime vilja ja pudruga kohti sisse.
Järvele läksime enne päikesetõusu. Kui
hanesule kork kaldus lapiti, oli veel
vara tõmmata ...
Tollal käis püük Pangodil lubadega,
järv kuulus Tartu kalaspordiklubile.
Meil olid load olemas, aga üks inspektor,
kes järve ääres elas, pidas vajalikuks
meid iga kord kontrollida. Järvel tohtis
olla päikeseloojanguni. Ükskord jäime
kauemaks – näeme, inspektor tuleb oma
paadiga. Põgenesime, kaldal ta meid
muidugi tabas. Tundsime üksteist hästi,
püütud kalad jättis ta ikka meile.
Pangodi päev oli edukas, kui saime
kaks-kolm latikat kätte. Suuremad
võisid olla pooleteise kilo kanti.
Ilusad mälestused on jäänud Peipsil
käimisest. Kord läksime klassivenna ja
hea sõbra Karli ning tema isaga augustis Lohusuust paadiga peale ja sattusime ahvenaparvele. Olime Avijõelt
söödaks püüdnud lepamaime. Kui need
said otsa, püüdsime edasi kalatükkidega. Ikka võttis väga hästi.
Siis tõusis torm, järvele ilmus viiskuus vesipüksi. Hirm hakkas, aga kala

ikka võttis. Kui üks vesipüks meile
lähenes, raatsis sõbra isa, kes paati
juhtis, mootorile hääled sisse panna ja
kaldale podistada.
Peipsi kalameeste tsunfti võeti mind
päriselt vastu siis, kui sain talvel jääaugust kahekilose siia. Läksime autoga
Moskvitš 408 Rannamõisa kandist
järvele. Kiirus oli selline, et seier kadus
põhja ära.
Sõitsime keset järve, kus sügavus
võis olla seitse-kaheksa meetrit. Püüdsin enda meisterdatud punasest vasest
sikuskaga. Püüdsin ja konks jäi nagu
kännu taha kinni. Ei olnud aga känd,
oligi suur siig. Mahtus august välja,
sest see oli tuuraga raiutud. Ema siis
kodus soolas ja praadis seda kala.
Tudengina Doonau alamjooksul

Kui isa töötas Vana-Kuuste rahvamajas,
avanesid seal võimalused ja võimendused ansambliproovi tegemiseks.
Koolivennad tulid kampa, tekkis VanaKuuste bluusibänd.
1975. aasta suvel läksin samade koolivendadega õpilasmalevasse Räpina
aiandussovhoosi. Kõblastega põllule
või marju korjama me eriti ei jõudnudki, sest Räpina aiandustehnikumil
oli BEAG, Ungari päritolu võimendus,
toonane tipptehnika. Astusime rühmakaaslastega üles malevakokkutulekul
Võrtsjärve ääres Trepimäel, lauljaks oli
hilisem Gunnar Grapsi bändi, Muusik
Seifi ja Kolumbus Krisi bassimees Jaanus Raudkats.
Koolihinnetega probleeme polnud.
Käisin matemaatikaolümpiaadidel ja
lõputunnistuse keskmine oli 4,7. Kui
1976 kooli lõpetasin, oli mõttes minna
õppima metsandust või bioloogiat,
sõelale jäi siiski viimane. Juba põhikooli ajal olin tutvunud Jüri Ristkokiga,
kes juhatas Tartu ülikooli ihtüoloogia
õppetooli. Käisin tal abis Emajõel
Luunja kandis võrkusid panemas,
ihtüofenoloogilisi vaatlusi tegemas. Ta
lõikas kalad lõhki ning uuris marja ja
niisa arengustaadiumit. Mina aerutasin, vaatasin, see oli minu esimene
kokkupuude teadustööga.
Ristkokki huvitas, millal mingi liik
kudema hakkab ja milliste faktoritega see seondub (puude õitsemine,
veetemperatuur jm). Tal oli ka oma
usaldusmeeste võrk (1988. aastal ilmus
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Kättpidi kala sees

Lõpetasin ülikooli 1981, diplomil
seisis: bioloog-ihtüoloog. Tööle asusin
Ilmatsalu kalakasvanduses – algul Eesti
Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi (ELVI) zootehnikuna, aasta pärast
nooremteadurina.
Ilmatsalus sai uurimisobjektiks karpkala. Juhendajad olid ELVI kalakasvatuse
osakonna juhataja Mare Puhk ja mulle
juba ülikooliajast tuttav tollase Zooloogia
ja Botaanika Instituudi kalageneetika
rühma juht Tiit Paaver. Moodne ja kiiresti
arenev geneetika tundus mulle huvitav.
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Teeb geneetika selgeks

R

iho paistis juba üliõpilasena silma – peale kalateaduse ka näiteks muusika valdkonnas. Põnevad olid võrgu- ja noodapüügid koos temaga.
Hiljem töötasime Ilmatsalu kalakasvanduses, tegime katseid ja kirjutasime koos teadustöid. Riho lõi laialdased suhted oma valdkonna teadlastega
üle maailma ja rajas tänapäevase kalade geneetika labori Eesti Maaülikoolis.
Praeguseks on temast saanud Eesti teadussüsteemi arvamusliidreid ja maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusdirektor.
Hindan Riho usku süvateadusesse, kaugelenägelikkust uuringute planeerimisel, laboritöö ja andmetöötluse oskusi.
Mulle räägiti lugu Saksa professorist, kes ütles oma üliõpilasele: „Mina ei
oska teie geneetika-alastele küsimustele vastata, aga varsti tuleb meile siia
Eestist professor Riho Gross, kes teeb küsimused teile selgeks.” Antud seik
iseloomustab Riho Grossi mainet kõige paremini.
Tiit Paaver, Eesti Maaülikooli professor
Tõnu Noorits

Jüri Ristkokilt Eesti Looduseuurijate
Seltsi sarjas „Abiks loodusevaatlejale”
kogumik „Ihtüofenoloogilised vaatlused Eesti NSV-s 1981–1985”).
Teise kursuse lõpus spetsialiseerusin kalakasvatusele, siis moodustati
esimesed vastavad rühmad.
Diplomitöö tegin Henn Habermani
juhendamisel kogrest. Püüdsin neid
Võrtsjärvest, Valguta Mustjärvest ja
Petseri tiigist (seal elasid kääbuskogred). Uurisin võrdlevalt morfomeetriat
ja kasvukiirust.
Henn Haberman töötas siis Võrtsjärve limnoloogiajaama juhatajana,
tema töörühma põhihuviks oli latikas,
liigi produktiivsus. See oli hästi planeeritud ja organiseeritud uurimistöö,
kus osalesid geneetikud, biokeemikud,
hüdrobioloogid, füsioloogid. Ekspeditsioonid viisid mitmele poole toonases
NSV Liidus, et uurida latikat kogu
tema areaali ulatuses. Doonau alamjooksule Jalpugi limaanile (limaani on
lahelaadne jõeoru suue) sõitsime meie,
kalakasvatustudengid ka kaasa.
Minu tööks oli võtta koeproove
valkude-ensüümide geneetilise
polümorfismi uurimiseks. Et määrata
näiteks maksa laktaasi dehüdrogenaasi
genotüüpi, tuli kala surmata. Tänapäeval võtad uimetüki, saad sellest DNA
kätte ja kala ujub rõõmsalt edasi.
Saime seigelda ka Musta mere
rannikul. Sõitsime tiiburiga Izmailist
Odessasse, lennukiga Simferoopolisse.
Sealt maailma pikima (86 kilomeetrit) trollibussiliiniga mööda rannikut
Jaltasse. Nägime Pääsupesa lossi kõrgel
kaljunukal, krahv Vorontsovi parki ja
Nikitski botaanikaaeda, ööbisime seal
põõsaste vahel.

Ilmatsalu oli nn täistsükliline karpkalamajand. Seal asusid ka kudemistiigid. Meie tingimustes aga karp koeb
tiikides liiga hilja ja seetõttu jäävad
kalad liiga väikeseks, et talve üle elada.
Et seda vältida, oli kasutusel kunstlik
viljastamine, mis võimaldab järglaskonda saada tunduvalt varem.
Igal kevadel toodi Ilmatsallu sadu
kilosid kudemiseelses staadiumis
Peipsi latikaid. Latika ajust eraldasime
hüpofüüsi, tegime sellest ekstrakti ja
süstisime suguküpsetele karpkaladele,
mis kiirendas marja ja niisa valmimist. Inkubeerimiseks olid kasutusel

Riho Gross koos kahvapüütud
peegelkarbi ja soomuskarbiga
Ilmatsalu kalakasvanduses.

nõukogude aja poodidest tuttavad koonilised mahlaanumad ja spetsiaalsed
Weissi pudelid. Tuli kolm ööd ja päeva
valvata, kuni vastsed neis anumates
koorusid. See oli vastutusrikas töö. Pidi
jälgima, et õhumullid marja anumast
välja ei tõstaks, surnud mari tuli ära
korjata.
Öeldakse, et kui oled ise kättpidi
kala sees, läheb kalapüügiisu üle. Võin
seda üksnes kinnitada. Palju aastaid ei
käinud ma üldse kalal. Nüüd, olles rohkem labori- ja administratiivsel tööl,
olen hakanud taas spinningut viskama
ja olen ka talvel Peipsil käinud.
NSV Liidus oli karpkala poliitiline
objekt. Millegipärast peeti seda vajalikuks igal pool kasvatada ja aretada. Nii
seal, kuhu see kala sobis, kui ka seal,
kuhu ei sobinud. Minu teadustööks oli
aretada eesti karpkalatõug.
Aluseks oli kolm tõurühma. Esiteks
Eesti kohalik Antsla karp, mõisnike
rajatud kalakasvandustes maailmasõjad üle elanud. Teiseks Ropša karpkala,
NSV Liidu põhjapiirkondade tarvis
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aretatud külmakindel liin. Kolmandaks
Saksa karpkala.
Kui Antsla ja Ropša karbid on soomuskarbid, siis kõrgema kehaga Saksa
karpkala on peegelkarp. Mõned inimesed arvasid toona peegelkarbi kohta, et
sellised väheste soomustega karbid on
haiged ega julgenud neid süüa.
Hindasin nende liinide ja samuti
nende ristandite kalakasvatuslikke
omadusi (kasvukiirus, ellujäämus, talvekindlus, lihasaagis). Katsealuseid oli
vaja ühes tiigis koos kasvatada, seega
oli vaja kalad märgistada. Kasutasin
nii uimede lõikamist kui ka kangavärve: punane, sinine, roheline, oranž.
Värvimärgid süstiti kurgu alla, kõhu
peale, vasaku ja parema rinna- ning
kõhuuime alla. Töö põhjal Ilmatsalu
karpidega kaitsesin 1991 teaduskandidaadi kraadi.
Kui NSV Liit lagunes, muutus
karpkalakasvatus väheperspektiivikaks. Meie kliima pole sellele liigile
eriti sobiv. Ilmatsalus kasvatatud karpe
nägid poed vähe. Peaaegu kõik osteti
sügisese väljapüügi ajal kohapeal ära.
Kitarri mängisin ikka edasi. Naha- ja
jalatsikombinaadi klubis, restoranis
Tarvas. Aastal 1985 sain endale Kanadast kitarri Gibson Les Paul, mis on
maailmas üks kõige hinnatumaid pille.
Selle aitas muretseda isa hea sõber
Heino Altosaar, akadeemiline vend
korporatsioonist Vironia.
1987. aastal tuli Peeter Volkonski
Tartusse ja muusikapäevadel astus

Erakogu

Rosta Aknad 2012. aasta
mahlakuus, üritusel „Eesti Film
100”. Vasakult Riho Gross, Ove
Maidla, Peeter Volkonski, Peeter
Jaska, Viktor Vassiljev. Pildile
ei ole jäänud klahvpillimängija
Toomas Lunge.

lavale ansambel Rosta Aknad, mis
tegutseb tasapisi tänini. Mängin seal
Viktor Vassiljevi kõrval teist kitarri.
Mulle on muusika lõdvestusviis, mis
aitab mõelda ka muule töiste asjade
kõrval. Kitarri mängin ka kodus iga
päev, ehkki abikaasa Carine selle üle
eriti õnnelik ei ole. Olen talle siiski
tänulik, et ta mind ja mu lemmikharrastust juba kolm aastakümmet
talunud on. Kalapüügiharrastusega
aga probleeme pole, abikaasa lööb heal
meelel ka ise kaasa.

Kõige haritum bänd

R

osta Aknad algas musapäevadest 1987 ja pole senini
laiali läinud. Pärast Queeni
on Rosta Aknad kõige kõrgemalt
haritud bänd. Queenis on kõik
kõrgharidusega ja Rosta Akende
Riho Gross on teaduste doktor.
Peeter Volkonski
„Tartu muusikapäevad”, 2009

Lõhede hälle uurimas

Suunamuutus teaduses tuli 1990.
aastate alguses – lõheliste uurimine
DNA markerite abil. Tutvusin Rootsi
põllumajandusülikooli kalageneetiku
Jan Nilssoniga, kellest sai mulle suunanäitaja. Töötasin korduvalt külalisteadlasena Rootsis ja Saksamaal. Eestis
tasemel laboreid DNA uuringuteks siis
ei olnud, nüüd aga ei pea küll enam
aparaatide puuduse pärast välismaale
minema.
Eesti ja teiste Läänemeremaade
lõhede päritolu on teema, mis äratab
rahvusvahelist huvi. Lõhe on populaarne toidulauakala, aga ka kaitsealune liik.
Uurime praegu Põlula kalakasvanduse tegevuse mõju Soome lahe
looduslike populatsioonide (Kunda,
Keila, Vasalemma) genofondile. Põlulast on asustatud alates 1990. aastate
lõpust Neeva ja Narva päritolu lõhet

jõgedesse, kus ta hävinud oli: Selja,
Valgejõgi, Purtse, Pirita, Vääna, Loobu.
Tavaliselt on lõhed oma kodujõele
truud, aga kudema tulevad sugukalad
eksivad siiski ka teistesse jõgedesse,
eriti kasvandusest pärit lõhed.
Selgub, et Narva ja Kunda lõhed on
võrreldes 1990. aastate keskpaigaga
geneetiliselt teineteisele palju sarnasemaks muutunud, aga näiteks Keila ja
Vasalemma lõhede geneetiline distants
Narva lõhest pole eriti palju muutunud. Põhjuseks on ilmselt asjaolu,
et Narva päritolu lõhet on rohkem
asustatud just Kunda jõe naabruses
olevatesse jõgedesse. Euroopa Liidus
ollakse seisukohal, et kasvanduslõhede
massiline asustamine jõgedesse võib
ohustada Läänemere looduslikke lõhepopulatsioonide genofondi ning meie
uuringute tulemused toetavad üsna
ühemõtteliselt seda seisukohta.
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Kuidas pilved endale
nimed said
Jüri Kamenik
Leo Lätti joonistus

Kui botaanikud on kasutanud korralikku taimenimetuste süsteemi
juba üle kahesaja aasta, siis pilvede empiirilise klassifitseerimise
katsetest tegelike tulemusteni jõuti alles 20. sajandil.
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Tiit Sermann

Läheneva pagi (tugeva tuule ja äikese) ees on näha riiulpilve (vasakul) üleminekut rullpilveks (paremal), mida
iseloomustab eraldatus emapilvest ja vorstikujulisus. 19. heinakuul 2009 liikus see pilv Muhanina kohal Saaremaal
väga kiiresti, paduvihma tulistati veekahuritest otse alla ning ümberringi puresid välgunooled maapinda.
Mürtsudes ja särtsudes lähemale jõudnult muutus pilv hirmuäratavaks koletiseks.

O

n teada, et alates 15. sajandist
hakkasid Euroopa kunstnikud
maalidel kujutama konkreetseid pilvevorme, millest saaks
põhimõtteliselt kokku panna algelise
pilveatlase. Huvitav oli küll see, et
tüüpilisi kõrgrünkpilvi (Altocumulus) ja
kiudrünkpilvi (Cirrocumulus) kujutati
väga harva, kiudpilvi (Cirrus) veel
harvem ja rünksajupilvedest (Cumulonimbus) pole kuni 20. sajandini teada
ühtegi kindlat kunstiteosel kujutamise
juhtumit. Varasemast ajast pole ka
teada katseid pilvi süstemaatiliselt
klassifitseerida. Alles 19. sajandi algul
asuti pilvedele oma süsteemi looma,
ent tuntud ladinakeelsed pilvenimetused cirrus, cumulus, stratus said pilveterminitena täieliku rahvusvahelise
tunnustuse ja jõudsid standardiloomesse alles 20. sajandil. Seetõttu on
paslik alustuseks mõelda, miks hakati
pilvedega tegelema nii hilja. Ühest
vastust on raske anda, aga paar oletust
võib siiski välja tuua.

Miks nii hilja?

Üheks põhjuseks võib pidada asjaolu,
et pilved on eriti parasvöötmes nii
igapäevased ja harjumuspärased, et
ilmselt ei tuntudki erilist vajadust neid
kuidagi süstematiseerida. Kindlasti
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ringlesid pilvede kohta rahvasuus
mingid nimetused, aga arvatavasti olid
need kirjeldavad ega sobinud klassifikatsiooniks. Näiteks nimetasid eestlased kihtrünk- või kõrgrünkpilvi vahel
pügalikeks või maorasvataolisteks,
näiteks: „Maorasva taulised pilved toovad head ilma” [E 63257 (21) < Rõuge
khk.–J. Gutves (1928)]. Ka „Noa laev”
[kajastub näiteks Lõuna-Eesti vanasõnas „Kui on Noa laeva kiududes sabad,
vihat, tordit, siis tuleb tuult ja harva
sadu.” (E 63474 (256) < Rõuge khk.–J.
Gutves (1929)] on kirjeldav-kujundlik
pilvenimetus. Taolisi rahvapäraseid
nimetusi võib kohata näiteks ilmateemalistes vanasõnades.
Teine ja palju olulisem põhjus
peitub pilvede vormirikkuses, mitmekesisuses ja kiires muutumises, mille
tõttu ei peetud nende klassifitseerimist kaua aega ilmselt võimalikuks.
Või kui süsteemi loomist isegi kaaluti,
siis ei osatud ette kujutada, kuidas
seda tegema peaks. Teadus huvitus
veel 17.–18. sajandilgi pigem konkreetsetest, korrapärastest ja selgetest
asjadest – näiteks mehaanikast või taevakehade liikumisest. Alles 19. sajandil
jõuti nii kaugele, et hakati huvi
tundma ka mittelineaarsete nähtuste
ja protsesside vastu.

Esimesed pilvede süsteemi loojad

Pilvede klassifitseerimisega hakkasid
tegelema Prantsuse loodusteadlane
Jean-Baptiste Lamarck ja inglise
amatöörmeteoroloog Luke Howard sõltumatult ühel ajal, kuid nad lähenesid
probleemile erinevalt.

Teadus huvitus veel
17.–18. sajandilgi
pigem konkreetsetest,
korrapärastest
nähtustest nagu
mehaanika. Alles
19. sajandil hakati
huvi tundma ka
mittelineaarsete
protsesside vastu,
nagu näiteks
pilvede teke.
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Jüri Kamenik

Lamarck esitas oma pilvede klassifikatsiooni 1802. aastal ajakirjas Annuaire Météorologique, kus ta liigitas
pilved viide tüüpi, seejärel kaheteistkümnesse vormi. Tema liigitus põhines
peamiselt prantsuskeelsetel kirjeldustel, näiteks nimetas ta pilvi luualaadseteks, laigulisteks ja udutaolisteks.
Arvatavasti just nende ebamääraste
nimetuste tõttu Lamarcki klassifikatsioonil rahvusvahelist edu polnud ja
laiemat tähelepanu see ei pälvinud.
1802. aasta lõpus esitles oma süsteemi teoses „On the Modification of
Clouds” amatöörmeteoroloog Luke
Howard. Tema sai inspiratsiooni Linné
elusloodust klassifitseerivast süsteemist, teisisõnu kasutas ta kahesõnalisi

Jüri Kamenik

Uusim eristamisväärseks peetav pilveliik. 2009. aastal avastatud Undulatus
asperatus, eesti keeli lainelis-kaootilised kihtrünkpilved. Need kuuluvad
kihtrünkpilvede põhivormide hulka või on sellega lähedases suguluses.

ladinakeelseid liiginimetusi. Algselt
olid seal pilvegruppide – modifikatsioonide ehk tänapäevaselt klasside –
nimetused Cumulus, Stratus ja Cirrus,
sajupilvi tähistas ta sõnaga Nimbus.
Tänapäeval nimbus enam eraldi pilvede
põhivormi ega muud üksust ei tähista,
kuid see sõna on säilinud mõne pilveliigi nimetuse ees- või järelliitena.
Lisaks eristas Howard selliseid vahevorme nagu Cumulo-stratus, Cirro-cumulus ja Cirro-stratus.
Howardi süsteemi edus oli peale
lihtsuse ja selguse oma osa kindlasti ka
ladina keelel, mis klassikalise keelena
oli tuntud palju laiemalt kui näiteks
prantsuse keel. Pärast seda, kui Howardi
klassifikatsiooni tutvustas 1813. aastal
ka Thomas Forster oma menukas teoses
„Researches About Atmospheric Phaenomenae”, kogus see kiiresti tunnustust
ja poolehoidjaid, teiste hulgas väärtustas süsteemi ka Goethe, kes pühendas
Howardile ja pilvedele neli poeemi.
Lisaks mõjutas Howardi teadustöö
romantismi maalikunstnikke, nende
hulka kuulusid Inglismaal Joseph M.W.
Turner ja John Constable ning Saksamaal Caspar David Friedrich.
Pärast Howardit esitasid oma
pilvede klassifikatsiooni veel Heinrich Dove 1820. aastal Saksamaal ja
Elias Loomis 1841. aastal Ameerika
Ühendriikides, kuid rahvusvahelisi
standardeid neist liigitussüsteemidest
ei sündinud ja laiemat tuntust need ei
saavutanud.

Uus nimetus eesti keeles: joonpilv(ed). Pikka aega kasutusel olnud nimetus
on kondensjälg. Arvatakse, et lennukite tekitatud pilvedest õhku sattunud CO2
keskkonnamõju on tänu jõudmisele otse ülemisse atmosfääri suurem kui
seni arvatud.
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Uute liikide avastamine
ebatõenäoline

Ehkki pilvede vormiküllus on lõputu,
siis on ometigi põhjust eristada
põhivorme ainult piiratud arvul. On
väga vähe tõenäoline, et kümnele
põhiliigile ehk põhivormile võiks veel
midagi juurde lisada. Küll aga ei kehti
see päriselt alamliikide, vormide ja
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erikujude tasandil. Kui pikka aega tundus, et pärast 1951. aastal defineeritud
kiudpilvede vormi – korratud kiudpilved (Cirrus intortus) – on kõik eristamist
vajavad erimid juba olemas, lõi 2009
Suurbritannia pilveentusiast Gavin
Pretor-Pinney selles osas pretsedendi.
Nimelt hakkas ta Pilvevaatlejate Ühingu
esimehena talle saadetavate fotode

hulgas märkama üht sellist erimit, mida
ta ei osanud konkreetselt ühegi liigi ega
vormi alla paigutada. Siis tuli ta mõttele,
et ehk on tegemist uue, seni märkamata
jäänud erimiga. Ta hakkas seda erimit
propageerima ja tegi WMOle ettepaneku tunnustada seda uue vormina.
Nimetuseks mõeldi välja Undulatus
asperatus, mis eesti keeles võiks kõlada
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lainelis-kaootilised kihtrünkpilved. Nii
mõnedki teised pilvede asjatundjad on
tunnustanud sellist ettepanekut ja see
võidakse lähiaastatel defineerida uue
erimina ka ametlikul tasandil. Väga
huvitav on märkida, et Eestis võis seda
erimit erakordselt ilmekal kujul näha
19. mahlakuul 2009. aastal Põhja-Eestis
(vt fotot lk 35).

Uusi eestikeelseid meteoroloogia
oskussõnu

Minu arvates on nii eestikeelses meteoroloogiakirjanduses kui ka loengutes
juba ammu olnud probleemiks oskussõnade võõrapärasus, mis väljendub nii
rohkete võõrsõnade kui ka mugandatud
tsitaatsõnade eelistamises. Hakkasin
sellest rohkem mõtlema 2010. aasta

suvel, kui Eestis tuli sageli ette tugevat
äikest ning 26. heinakuul ja 8. põimukuul tegid üle Eesti palju kahju meil
suhteliselt haruldased intensiivsed
äikesetormid. Esimese hooga hakkasime selliseid äikesetorme, mida
iseloomustab küll suur intensiivsus,
aga võrdlemisi lühike kestus, hüüdma
’äikesekuningaks’. Äikesetorme, mida
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Jüri Kamenik

iseloomustab lisaks intensiivsusele
ka pikk kestus, nimetasime ’pagikuningas’ (ingl k derecho). Aja jooksul sai
selgeks, et need nimetused ei pruugi
olla sobivaimad, sest leidus kriitikuid,
kelle arvates mõjuvad kuningad meie
kultuurikontekstis ja olemasolevaid
terminisüsteeme arvestades kentsakalt.
2012. aasta jõulukuul rääkis Vikerraadio
saates „Labor” väga huvitavalt oskussõnade väljamõtlemisest ja kasutuselevõtmisest Uno Veisman. See julgustas
mind uusi mõisteid välja pakkuma ja
propageerima meteoroloogiaski.
Koos hüdroloog Arvo Järvetiga
mõtlesime välja järgmised sõnad,
mille kohta küsisime nõu nii teistelt
meteoroloogidelt, klimatoloogidelt ja
geograafidelt kui ka keeleasjatundjatelt. Kokkuvõttes pooldati järgmisi termineid: joonpilv, pagi, liitrünksajupilv.
Joonpilv ja äikesesademed

Viimasel ajal on tulnud ettepanek
nimetada termin ’kondensjälg’ kohmakuse tõttu ümber või võtta uus eestikeelne termin vähemalt alternatiivina
kasutusele. Lisaks on kurdetud, et sõna
’kondensjälg’ võib kergesti tekitada
muid, soovimatuid seoseid. Seda illustreeris gümnaasiumiõpilastelt saadud
tagasiside, kui küsisin umbes neljakümnelt õpilaselt, mis neil seostub
sõnaga ’kondensjälg’. Tuli välja, et ligi
kolmandikul seostus see kondensjälgede tekkega haakuvate vandenõuteooriatega (ingl k chemtrail).
Kui võtsin huviliste seltskonnas
selle küsimuse arutusele, tuli rohkesti häid ettepanekuid: ’triippilv’,
’joonpilv’, ’lintpilv’ ja ’juttpilv’, aga ka
’lennukijäljed’. Kuna tegu on ikkagi
oskussõnaga, peaks see olema võimalikult tabav ja samas ka teaduslik.
Seetõttu langes valik sõnale ’joonpilv’,
mis iseloomustab seda pilve kui väga
kitsast ja pigem sirgjoonelist, ent on
samas mugav kasutada ja piisavalt loodusteaduslik. Kuna aga sõna ’kondensjälg’ on juba juurdunud ja paljud on
sellega harjunud, võiks uus oskussõna
vähemalt esialgu jääda alternatiivseks
sünonüümiks.
Esitasin ’joonpilve’ mõiste ka õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013 koostajatele, kes andsid sellele hea hinnangu
ja nõustusid selle lisama veel tänavu
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ilmuvasse eesti kirjakeelt normivasse
sõnaraamatusse. Varem oli keskkonnasõnastikus EnDic sees ’kondensjälg’,
’kondensjoon’, mis kirjeldavad seda
nähtust eeskätt moodustusviisi järgi
(kondenseerumine), seevastu väljapakutud sõna ’joonpilv’ kirjeldab just
pilve kuju.
Veel üks uus mõiste on ’äikesesademed’. See sõna sündis minu
bakalaureuse lõputöö tõttu, sest seal
kasutasin korduvalt pikka fraasi ’äikesega kaasnevad sademed’. TÜ geograafiaosakonnas mõeldi selle asemel
välja palju lühem ja suupärasem sõna
’äikesesademed’.
Pagi ja liitrünksajupilv

Pagituul tähendab tuule järsku ja
lühiajalist tugevnemist. See võib olla

konvektiivse päritoluga, aga mitte
tingimata. Pagituult iseloomustab
tugevus, suund ja kestus.
Lisaks mõtlesime eraldi mõisted
välja rünksajupilvede organiseerituse tähistamiseks. ’lihtrünksajupilv’ (ingl k single cell thunderstorm)
tähendab üksikut, võrdlemisi väikest
ja lühiealist rünksajupilve; ’liitrünksajupilv’ (ingl k multicell thunderstorm)
tähendab juba ulatuslikumat, pikema
elueaga ja mitmest rünksajupilvest
koosnevat kogumit, kusjuures see
jaguneb lihtsaks liitrünksajupilveks
ja joonpagiks (ingl k squall line), ja
’ülirünksajupilv’ (ingl k supercell) on
väga võimas, pika elueaga ja ohtlikke
kaasnähtusi, näiteks hiidrahet või
tugevaid tornaadosid tuua võiv rünksajupilv. 
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pilve 10 põhivormi

Kuidas pilved nime said?

V

Jüri Kamenik

6.7.2010 tekkis Loode-Eestis äike,
mis põhjustas tõelise vihmaraju,
sest Harkus sadas tunniga koguni
56,5 mm, mis moodustas heinakuu
pikaajalisest kuu keskmisest
umbes 70%. Fotol on äike
kujunemisstaadiumis, sest näha
on ümaratipulisi rünksajupilvi
(Cumulonimbus calvus) ja võimsaid
rünkpilvi (Cumulus congestus), kuid
nende kogum ehk liitrünksajupilv
on juba tekkinud.

õib märgata, et praegune pilvede süsteem sarnaneb struktuurilt üldjoontes Linné nomenklatuuriga, kuid sel on ka keemiliste elementide
perioodilisuse süsteemi osiseid. Tõepoolest, Howard sai pilvede ladinakeelsete nimetuste süsteemi ülesehitamiseks inspiratsiooni kuulsa rootsi
botaaniku eluslooduse süsteemist. Teisisõnu, ta kasutas kahesõnalisi ladinakeelseid liiginimetusi (binaarne nomenklatuur). Sellest põhimõttest lähtudes
antakse kõigepealt suurema taksoni või grupi nimetus ja teisel kohal asub täpsustus (epiteet): pilvenimetuses Cumulus congestus märgib Cumulus põhivormi
ja congestus täpsustab, et tegemist on suure rünkpilvega (ühe põhivormi alamliigi või -vormiga). Sarnasus keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi
osistega seisneb selles, et pilvede põhivormide ja erimite puhul kasutatakse
ka lühendeid, näiteks Cu (Cumulus), hatakpilved Str fra (Stratus fractus) jne,
nii nagu Mendelejevi tabelis on kirjas elemendinimetuste lühendid, näiteks
Cu (vask), Au (kuld) jne. Pilvede erimeid on suhteliselt vähe, mistõttu saab
nii teha. Neid kasutatakse tavaliselt rahvusvahelistes erialatekstides, skeemidel, sümbol- ja ilmakaartidel. Eluslooduses on taksoneid nii palju, et säärast
lühendamist siiski ei kasutata. Tänapäevane pilvede klassifikatsioon lähtub
pilvede moodustumisest, välimusest ja aluse kõrgusest – kolmest ülestikku
asuvast kõrgustasandist (madal, keskmine ja kõrge), mida rahvusvaheliselt
nimetatakse ka etage’ideks ehk korrusteks. Pilved jaotatakse kolme kategooriasse (lisaks vähemalt kahte alamkategooriasse) ja nelja klassi.

Lihtrünksajupilved, mis koosnevad
vaid ühest elemendist, on üpris
haruldased. Fotol on üks selline
maksimaalse arengu staadiumis
(Cumulonimbus capillatus) ehk
välkude teke on kõige tõenäolisem.
12.7.2012 Harjumaal.
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Looduse Aasta Foto 2013
Mats Kangur

I

gakevadine suursündmus Looduse Aasta Foto tõi loodusesõbrad
suurde saali kokku juba kolmeteistkümnendat korda. Ka Tantsivaid Hunte
jagati kolmeteistkümnendal aastal
kokku kolmteist: 7 täiskasvanutele
ning 3 noorte ja 3 laste vanuserühmas. Auhinna saamise kõrval on selle
sündmuse üks oodatud osa ka tuttavate
nägude nägemine ja elamuste jagamine. Seinale riputatud näitusel võidutööde ja žürii valikute kommenteerimine. Ei satu ju sama kirega Eestimaa
metsades üksikult luusivad piltnikud
nii kergesti üksteisega tavaelus kokku.
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Suure Hundi ja peavõidu viis koju
Silver Kommusaar hilissügisese pildiga
hallpea-rähnist pealkirjaga „Siin on
veel keegi”. Rähnimetsas veedetud aeg
ja nähtud vaev said kuhjaga tasutud.
Võidufoto nimel veetis Silver varjes
pea paari nädala jagu aega. Rohelise
kuuega lindudele lähemale saamise ajal
jõudis maha tulla esimene lumi, aga
ka korralikum lumi, mil sündis võidu
toonud rähnipilt. Kaadreid kogunes
mälukaartidele paras hulk, päris mitu
tuhat.
Toome teieni toimetuse valiku
võistlusel auhinnatud töödest.
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Loomad oma keskkonnas ja loomaportreed.
Silver Kommusaar. „Siin on veel keegi”. I koht ja
Suur Hunt.

Laste looduspildid.
Ekvard-Allan-Matis Joakit. „Lilled vee ääres”. II koht.

Taimed ja seened. Kalmer Lehepuu. „Päikeselaigud”.

Loomad oma keskkonnas ja loomaportreed. Kaupo Kikkas. „Poistekoor”.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri loodusesõber pärnakuu/heinakuu 2013 41

Laste loomapildid. Evalotta Začek. „Sokk piilub kitse tagant”.
III koht.

Loomad oma keskkonnas ja loomaportreed.
Mati Kose. „Ma pean veel nii palju kasvama”. II koht.

Maastikupildid. Kaspar Riis. „Kõinastu laid ja hiidlaste tuled”.
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Noorte looduspildid. Annaleena Vaher. „Sügisene udumets”.

Laste loomapildid. Geteli Hanni. „Ritsikas maasikal”.

Noorte loomapildid. Kristina Haan. „Suures maailmas”.
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Noored - inimene ja loodus. Karl Eik Rebane.
„Vandiraiuja”. II koht.

Loomad tegutsemas. Kilvar Kessler.
„Kevadine möll”. I koht.

Taimed ja seened. Toomas Vaik. „Sääseöömaja loojangukumas”. I koht.
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Loomad tegutsemas. Sven Začek. „Tööpäeva lõpuminutid”. II koht.

Mustvalge looduspilt. Kaido Haagen.
„Kosmos”. I koht.

Noorte loomapildid. Merily Salura. „Kohtumine Otiga”. I koht.
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Remo Savisaar

Henry David
Thoreau
(1817–1862)
Ameerika
loodusfilosoof,
kirjanik, inimhinge
parandaja,
maksudevaidlustaja ja
arengukriitik pidas päevaraamatut
24 aastat, sealhulgas ka oma
kuulsaima eluperioodi jooksul,
mil elas Waldeni järve ääres
omaehitatud majakeses. Waldeniäärsest elust kirjutas Thoreau ka
oma tuntuima teose „Walden ehk
Elu metsas”, mis on tõlgitud ka
eesti keelde. Tema päevaraamatu
read ilmuvad emakeeles
esmakordselt. Huvilisele: vaata ka
Loodusesõbra kahtteistkümmet
viimast numbrit.
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Thoreau päevik
13. osa
Tõlkinud Triin Jürimaa
Remo Savisaare foto

1853
22. pärnakuul

Möödunud ööst soojemat ma ei mäletagi. Hoolimata sellest, et kõik aknad
ja uksed olid avatud, ei olnud mu katusekambris ikkagi jälgegi tavapärasest
öisest jahedusest. Näis, nagu oleks kuumus, mille katus päeva jooksul endasse
salvestanud oli, nüüd alla minu peale
peegeldunud. Seda oli palju raskem
taluda kui päeval. Kuna kõik aknad olid
lahti, kuulsin häälitsusi, mida tekitasid
ümbruskonnas elavad sead ja hobused, ning lapsi, keda kuumus pooleldi
lämmatama kippus. Tundus, et juhul,
kui mul õnnestub ellu jääda, on selle öö
kogemus meenutamist väärt – sarnanes see ju mingil määral Kalkutta
mustas augus1 juhtunuga.
Aeg-ajalt võib isegi praegusel
aastaajal ikka veel kuulda musträsta
rikkalikku lõõritamist. Üle künka tulles
kuulen, kuidas täpikrästas oma õhtust
laulukest esitab. See on ainus lind,
kelle hüüd mõjub mulle kui muusika,
mõjutab mu mõtete, kujutlusvõime
ja fantaasia suunda ja iseloomu. See
rõõmustab ja virgutab mind. See on
inspireeriv. See on tervendav tõmmis
mu hingele. See on mu silmadele eliksiir ja nooruse allikas kõigile meeltele. See muudab mis tahes kellaaja
igaveseks hommikuks. See peletab kõik
tühise eemale. See teeb minust taas
mu alade valitseja, muudab mu loojaks
ja on minu õukonna tähtsaim muusik.
Too rändmoosekant laulab kangelaslikul ajastul, millega ei saa kaasaegne
olla ükski külas aset leidev sündmus.
Kuidas see võikski võimalik olla, kui
külasündmused on ajutised? Kuidas
saab lõpmatu ja igavene olla kaasaegne

kindlapiirilise ja ajutisega? Lehmakellade muusikas on midagi magusamat ja
toitvamat kui piim, mida joovad talumehed. Selle täpikrästa laul on minu
jaoks ranz des vaches2. Janunen metsiku
looduse järele, millest ma oma jalga
läbi pista ei saa; metsade järele, kus
laulab igavesti rästas ja on alati varane
hommik; kus rohi on kastemärg ja päev
jääbki tõestamata; kus minu ümber on
pinnaseks viljakas teadmatus. Kõnniksin lehmade kannul ja valvaksin seal
igavesti Admetose karja, tasuks vaid
toit ja riided. Uus New Hampshire,
kadumatu ja võitmatu.
25. heinakuul

Kingapaelad on mulle juba aastaid
tublisti muret valmistanud, kuna
vajuvad pidevalt lahti. Need on tehtud
nahast, kokku keeratud ja tugevasse
sõlme seotud. Mõnel päeval jõuan aga
läbida vaevalt sada meetrit, kui pean
jälle kummardama, et paelad kinni
siduda. Püüdsime kaaslasega ennustada, kui kaugele ühe sidumisega
jõuda võime – nimetasime seda kingasidumise pikkuseks –, ja mõtlesime, et
tegemist on peaaegu sama hästi tajutava ja kindlasti tunduvalt lihtsama ja
loomulikuma mõõtühikuga kui staadion, ljöö või miil. Ikka ja jälle tõstsime jala mõnele aiale, müürile, kivile
või kännule, millest parasjagu mööduma juhtusime, ning sidusime paelad
veel kord kinni, sikutades nii kõvasti,
kui vähegi suutsime. Mind pahandas
see, kui ronisin läbi madala ja tiheda
põõsastiku ning avastasin ühtäkki, et
paelad olid jälle lahti libisema hakanud enne kui olime õieti teele asuda
jõudnudki. Mida oleksime teinud
veel siis, kui meid oleks taga ajanud
mõni indiaanlaste suguharu? Minu

Vangikong, millesse India sõdurid heitsid Briti sõjavangid 1756. aastal pärast Williami kindluse
vallutamist. Ühe ellujäänu, John Zephaniahi sõnul lämbus ühe ööga enamik vange.
2
Šveitsi karjaselaul.
1

kaaslane jättis kingapaelad vahel
üldse peale panemata, aga loksuvate
jalanõudega kõndimisele ei hakanud
mina mõtlemagi. Üks kingsepp müüs
meile paelad, mis olid valmistatud
Lõuna-Ameerika eeslinahast ja mida
ta soojalt soovitas. Õigupoolest andis
ta need meile ja lisas nende hinna
kingade omale, mille tema käest juba
ostnud olime. Mina ei saanud aga aru,
et need paelad vanadest millegi poolest etemad oleksid. Tundsin huvi, kas
keegi oli ehk maailmanäitusel midagi
paremat välja pakkunud ning kas Inglismaa oli Ameerikast selles osas ette
läinud. Mina ise mõtlesin kõveraks
painutatud ogadega kingapaeltele ja
veel mitmetele abivahenditele. Lõpuks
turgatas mulle ühel päeval pähe mõte,
et peaksin katsetama hakkama, ning
selle asemel, et kaks lihtsat sõlme teineteise peale siduda ja paremale jääv
paelaots vasakpoolsest üle keerata,
nagu alati teinud olin, otsustasin talitada vastupidiselt ja selle hoopis teise
alla pista. Minu suureks rõõmuks oli
eksperiment edukas ja sest ajast peale
ei ole mu kingapaelad mulle enam
mingit muret valmistanud – või kui,
siis ehk vahel õhtuti, kui neid lahti
harutada püüan.
Kui juhtunust teistele rääkisin,
sain teada, et olin tolle ajani sidunud
sõlme, mida nimetatakse kangrusõlmeks, kuna erinevalt meremeeste
lastest ei olnud keegi mulle kunagi
midagi muud õpetanud. Nüüd olin aga
kogemata avastanud meremehesõlme –
nii nad seda vist nimetasid – mis koosneb kahest silmusest. Kas seda oskust
ei peaks kõigile lastele edasi andma?
Kas ei võiks pühendada tunnikese
nende lapsepõlvest õppimisele, kuidas
sõlme siduda? 

Tõlgitud teosest Henry D. Thoreau „I to Myself”.
Yale University Press, 2007.
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Valge-toonekurg ja nastik
Arne Ader
Autori fotod

Kas toonekurg, kes lendab,
madu noka vahel, on müüt?

N

astikut neelava valge-toonekurega kohtun ma juhuslikult. Lind on toiduks sobiliku
madu-ussi tabanud otse maantee
ääres, kust hein on niidetud ja nastik
hästi näha.
Taolises juhtumis napib roomajal
pääsemisvõimalusi. Märkan, kuis olukorda kontrolliv toonekurg laseb oma
saagi viivuks noka vahelt ja püüab
selle taas ilma suurema vaevata.
Enne neelamist surmab toonekurg
oma ohvri, tabades nokaga korduvalt
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mao pead. Saagi alla kugistamine käib
pea ees ja saba järel. See on jõupingutus, mis kestab koos puhkepausidega
poolteist minutit.
Nüüd on lõpuks kõht täis. Täiskasvanud nastik kaalub umbes 240
grammi, kattes kolmveerandi toonekure päevasest toidunormist. Ent
pesitsusajal on rohkem toitu tarvis, sest osa saagist jagatakse nüüd
poegadega.
Juhul kui madu-uss viiaksegi
pessa, ei tassita teda noka vahel. Toit

on lendamise ajal toonekure kõhus.
Poolseeditud toidupala oksendatakse
pesas välja ja saakloom siis enam elus
ei ole. Pojad aitavad saagi väljutamisele kaasa, kõditades vanalinnu
nokasisemust.
Nokas tassivad toonekured hoopiski pesamaterjali. Mõnikord võivad
olla pessa kantavad oksad ussikujulised – eks siit ka eksiarvamused
madude kandmisest kurenokas.
Elusad madu-ussid võivad aga õhuvallas liikuda küll – näiteks kulliliste
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Pesamaterjali kannavad toonekured nokas.
Ent toit viiakse pessa kõhus.
Toonekurg on laskunud pesale, et poegi
toita. Pakutav toidupala asub hetkel veel
toitja kõhus. Üks poegadest surub oma noka
vanalinnu noka vahele, aidates esile kutsuda
okserefleksi.

küüniste vahel. Kindlasti pole toonekured igapäevased maopüüdjad. Suuremad suutäied on neile pigem juhuslikuks saagiks. Toonekurgede toidusedel
on lai ja enamasti püütakse loomi,
keda on palju – varakevadel vihmausse, seejärel konni, suvisel heinaajal
ritsikaid ja tirtse. Headel hiireaastatel
näeme toonekurgede nokas ikka ja
jälle uruhiiri.
Madude püük on toonekurgedel
pigem juhuslik sündmus, mis saab juhtuma siis, kui heinamaa või muru maha

niidetud. Selliseid linnuliike, kellele roomajad on põhitoidus, Eestimaal ei leidu.
Madukotkad, maduhaukad, kurgkotkad,
serieemad ja jooksurkäod tunnevad end
kodusemalt neis maailma paigus, kus
madusid on palju rohkem.
Euroopa ajaloos on madu neelavast toonekurest saanud omaette
sümbol: jumalik hea lind hävitab
saatanliku kurja mao. Sellist piibellikku stseeni näeme muuhulgas Haagi
linnavapil, kus pildilugu toetab ka
vapile lisatud tekst: „Rahu ja õiglus”.
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Makedoonia ajaloopärandi
tülides
Noor riik nimega „endine“ loob oma
monumentaalidentiteeti
Toomas Jüriado
Toomas Jüriado ja Jüri Külviku fotod

Vahetevahel tikub mõni inimene ikka kurtma, et, näe, jälle aeti Balti riigid omavahel
segi. Või peeti – oh teid, häbematuid! – Riiat Eesti pealinnaks. Olen siis ikka
teinud kurtjale ettepaneku loendada põhjast lõunasse Jugoslaavia lagunemisel
tekkinud riigid ja nimetada üksiti nende pealinnad. Enamasti keegi isegi ei ürita.
Kas teate, mis nime kannab Makedoonia pealinn?

E

ga ses midagi eriskummalist
ole, et ei tea: sellesse ossa
Euroopast satuvad ka reisihuvilised suhteliselt harva, tõeline turismimaa on üksnes Horvaatia, natuke
ka Sloveenia ja õige veidi Montenegro.
Ülejäänud neli samahästi kui mitte.
Ja mida pole näinud, seda ka ei tunne.
Kiikame põgusalt neist maadest kõige
lõunapoolsemasse, Makedooniasse.
50 pärnakuu/heinakuu 2013 loodusesõber

Turiste veel napib

Reisi ametliku programmi raames
sattusin kuulma ühe Makedoonia
ministri kiidusõna turisminduse
hea järje kohta. Isiklikud kogemused sunnivad selle jutu pädevuses
mõneti kahtlema.
Oktoobris ehk porikuul, mil
Makedoonias olime, pole Euroopa
lõunaosaski kindlasti turismi

tippaeg. Aga näiteks pealinnas
Skopjes oli päeval pidevalt 30 ja rohkem soojakraadi ning riigi edelaosa
suurte järvede vesi suplussoe. Ometi
oli just Ohridi järve ääres asuv
samanimeline linn ainus paik, kus
tõesti oli märgata reisirühmi, teiste
hulgas bussitäit hiinlasi. Ent see oli
ainus kord, mil muidu kõikjale jõudvad aasialased sel reisil silma jäid.
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Reisikiri
Ohridi järv ja selle ääres
asuv samanimeline linn on
küllap tuntuim Makedoonia
turismimagnet. Paik on kantud
ka UNESCO maailmapärandi
loendisse.
nende aega raiskan, kostis tütarlaps
naeratades: „Oh, mulle meeldib
väga, kui saan vahel inglise keeles
rääkida!”
Päris hull lugu oli meile neljapäevaseks ringsõiduks antud bussi
juhiga: kena mees, aga keeli ei
osanud. Pealegi ei tundnud kuigivõrd
oma kodumaa teid ja linnu; ka polnud
tal kaasas atlast või kaarti, GPSist ma
parem ei räägigi. Seetõttu kujunes
sõit mõneski kohas parajaks ekslemiseks; tähtsaks abivahendiks sai
minu Skopjest ostetud 1:300 000
kaart.
Rikas ajalugu, kaunis loodus

Hotellide üle oleks patt kurta:
neljast järeleproovitud öömajast
olid kolm väga head. Nurisema ei
tiku ka rohkesti nähtud restoranide taseme üle, ehkki aeg-ajalt
võis olla raskusi keelega. Enne
osundatud minister kiitis ka
makedoonlaste head võõrkeeleoskust. Sellegagi on nii ja naa:
rohkem tuli ette siiski olukordi,
kus aitas vaid kehakeel. Kusjuures eriti üllatas noorte inimeste
nigelapoolne võõrkeeletundmine.
Aga ju on häda sama, mis kunagi
oli meil: koolis õpitavat pole eriti
võimalust rakendada.
Tore juhtum oli ülikoolilinnas
nimega Štip. Järjekordsest pikast
õhtusöögist kusagil linnaserva

restoranis tüdinenud, asusin
omapäi koduteele – ligi 50 000
elanikuga linna väidetavasti ainsa
hotelli poole. Ehkki hotell kannab
nime Oaza, oli ta reisil kogetuist
kindlasti kõige väsinum ja lagunenum. Muidugi suutsin üpris
künklikus linnas teelt eksida.
Juhatusi pärisin tagajärjetult õige
mitmelt inimeselt, kuni lõpuks
ometi kohtasin inglise keelt
oskavat tütarlast, kes koos oma
sõbrannaga saatis mu lõpuks otse
hotelli ukse ette; päris keeruline
minek oli. Selgus, et tegemist oli
kohaliku ülikooli tudengitega:
minu aitaja õpib rohuteadust,
vaikinud sõbranna arhitektuuri.
Kui siis vabandasin, et niimoodi

Turistidele huviväärset on Makedoonias kahtlemata väga palju.
Ajaloohuvilised võivad veeta tunde
muuseumides ning vägevate arheoloogiamälestiste, näiteks antiikse
Peoonia pealinna Stobi või Bitola
külje all välja kaevatud Heraklea
Lynkestise varemete juures. Linnades püüavad pilku kirikud ja mošeed
ning kellatornid, mõnigi linn,
näiteks Veles, asetseb järskudel jõekallastel; põnev on hulkuda turul ja
tunda kadedust müstiliselt väikeste
hindade pärast.
Maa on mägine, kuigi vist siiski
mitte nii mägine kui Bosnia ja
Hertsegoviina või Montenegro: kõik
oleneb sellest, millises riigi osas
parajasti olete. Lääne- ja loodeservas, Albaania ja Kosovo piiri ääres on
Korabi ja Šar Planina vägev müür,
mille kõrgeimad tipud kerkivad
üle 2700 meetri, kõrgeim on Golem
Korab – 2764 meetrit. Palju madalamad pole ka lõunas asuvad Baba
mäed ning Jakupica riigi keskosas,
pealinnast Skopjest veidi lõuna pool.
Kui kulgete aga maad diagonaalis
loodest kagusse läbiva Vardari jõe
orust ida pool, võib mõnigi kord tekkida tunne, et olete steppide vahel,
kus vaid kuskil eemal on märgata
madalaid mägesid.
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Makedoonia maanaine Ohridi kandis.

Turueksootikat.

Makedoonia edelanurgas on kaks
kaunist järve: 274 km2 ehk üsna täpselt
meie Võrtsjärve suuruse veepeegliga Prespa, mille lõunaotsast kuulub
tükike Kreekale ja teine Albaaniale,
ning 348 km2 Ohrid, mida jagatakse
Albaaniaga. Mõlemad on mägede
vahel ja sügavad: Prespa kuni 54,

Ohrid koguni 288 meetrit. Prespa
veepind on Ohridi omast 160 meetrit
kõrgemal ja viimase ääres on põnev
vaadata, kuidas läbi urbse lubjakivi
püüab rakenduda ühendatud anumate
seadus. Teineteisest eraldab kaht järve
1600 meetrini kõrguv Galičica mägi,
millest oma retkel üle sõitsime; paraku

täielikus pimeduses, nii et serpentiini
sai tunnetada küll kõrvade ja kehaga,
paraku mitte nägemismeele kaudu.
Tee, tundub, on päris halvas, et mitte
öelda ohtlikus seisus.
Galičica on üks kolmest Makedoonia
rahvuspargist, ülejäänud kaks, vanim
(asutatud 1948) Pelister ja suurim

Riigi lõunaosa mägedes
paikneva Pelisteri
rahvuspargi ainsas külas
Makoviśtes saab näha
tõeliselt arhailisi maju.
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Vesi oli Crna rekale ehk Mustjõele
paisutatud veehoidlas väga madal.
Et aduda pildi mõõtkava, otsige
hiiglaslikust ülevoolulehtrist otse
vasakul kaldal üles hele täpike. See
on kalastaja valge särk.

(780 km2) Mavrovo, on samuti riigi
lääneosas. Pelisteris asuv Makoviśte
mägiküla oma arhailiste, kohati kuivlaotud kivimajadega oli kindlasti üks
reisi põnevamaid paiku.
Kagu-Makedoonias asuva hoopis
tillema Dojrani järve äärde meie ei sattunud, küll nägime mitmeid kunstlikke
järvi. Jõgedele paisutatud veehoidlate
veetase püsis pärast põuast suve väga
madal.
UNESCO maailmapärandi loendisse
on siiani kantud üks koht: Ohridi piirkond (1979). Nii järv kui ka linn oma
vanade kirikude, bulgarite kuninga
Samuili kindluse, heas korras vanalinna ja hoolitsetud rannapargiga jäid
meelde kui nähtud kohtadest kõige
kenamad. Kindlasti oleksid külastusväärsed ka UNESCO nimistu kandidaadi
staatuses Slatinski Izvori koobas,
Markovi Kuli hiigelskulptuuridena
tunduvad mäed ning iseäralik astroarheoloogiline Kokino.
Hädas pahura naabriga

Makedoonia oli 1990. alguses tekkinud kuuest vabariigist ainuke, mis
pääses Jugoslaaviast priiks igasuguse

verevalamiseta. Peapõhjus küllap see,
et tolle Eestist ligi kaks korda väiksema
vabariigi rahvastiku seas oli vaid paar
protsenti serblasi. Pealegi olid viimased teiste „vennasrahvaste” ohjes
hoidmisega niigi suurtes raskustes.
Aga ehkki Makedoonia rahvas hääletas iseseisvuse poolt juba 8. sügiskuul
1991, võttis riigi rahvusvaheline tunnustamine aega. Süüdi oli lõunanaaber
Kreeka, kellele sugugi ei meeldinud,
et noor riik hakkaks kandma sama
nime, mis on tema enda põhjapoolsel
piirkonnal. Et kreeklaste kartusi makedoonlaste võimalike territoriaalsete
nõudmiste pärast jagasid ka NATO ja
Euroopa Liit, siis võetigi Makedoonia
1993. aastal ÜRO liikmeks nimega
„Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik”, ingliskeelse lühendiga FYROM.
Siiski ei toonud see veel sõprust
naabrite vahele: Kreeka ei olnud nõus
ka makedoonlaste lipuvalikuga. Alles
pärast seda, kui oli kujundatud uus lehviv sümbol, lõpetas Kreeka majandusblokaadi ja tunnustas 1995 Makedoonia, vabandust, FYROM-i iseseisvust.
On vist asjatu lisada, et makedoonlased
nimetavad oma riiki ikka ja ainult
Makedoonia vabariigiks.
Mis seal salata: mulle isiklikult
tundub kreeklaste jonn ja FYROM-i
nõue lapsikult tobe. Ent ei maksa maha
vaikida sedagi, et makedoonlased
omakorda tikuvad Hellase poegi aina
õrritama. Üks pidev ränk tüliõun on

Makedoonia lipp

S

elline lipp oli Makedoonia
vabariigi ametlik sümbol
aastail 1991–1995. Kreeklased polnud Vergina päikese
kasutamisega aga nõus, kuna
täpselt samasugune on ka Kreeka
Makedoonia piirkonna lipul,
ainult tumesinisel taustal. Vergina
päikest nimetatakse nüüd küll
„iidseks Makedoonia sümboliks”,
aga see leiti tegelikult alles 1977.
aastal kirstult, milles ilmselt puhkab Aleksander Suure poolvenna
Philippos III põrm.

2002. aastal valis World Almanac kümme maailma kauneimat
lippu. Esikolmikusse jõudsid Bhutan, Makedoonia ja Kiribati.
Tuleb tunnistada, et riigilippe
lehvis Makedoonias palju. Ja
sugugi haruldane polnud näha
kõrvuti ametlikuga ka keelatut.
Või ainult seda.
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Aleksander Suur või Makedoonia
Aleksander. 4. sajandil enne Kristust ainult 32aastaseks elanud, aga
ometi maailmariigi loonud sõjameest
peetakse rahvuskangelaseks mõlemal
pool piiri. Küllap on kreeklastel selleks ehk veidi rohkem põhjust: ehkki
nad pidasid vanaaja makedoonlasi
barbariteks, oli kahel rahval ilmselt
teatav sugulus olemas. Seevastu
slaavi hõimud, kelle järeltulijad on
praegused makedoonlased, asusid
neile aladele alles 6.–7. sajandil meie
ajaarvamise järgi. Ka Aleksandri
sünnikoht Pella paikneb tänapäevase
Kreeka aladel. Ja nii ongi kreeklased tulivihased, et makedoonlased
Aleksandri nime üsna mõõdutundetult kasutavad: seda kannab näiteks
nii Skopje uhiuus lennujaam, riigi
suurim autotee kui ka pealinna kõige
peenem hotell. Rääkimata sellest,
et vist enamvähem igas suuremas
Makedoonia linnas on Aleksandri
mälestussammas.
Tasub ehk lisada, et väiksemaid
probleeme on makedoonlastel ka
teiste naabritega. Nii ei pea bulgaarlased makedoonlasi üldse omaette
rahvuseks ja makedoonia keelt iseseisvaks keeleks, vaid „veidi teistsugusteks bulgaarlasteks ja keeleks”.
Serbia õigeusu kirikule ei mahu aga
pähe, et Makedoonia kirik on kuulutanud ennast iseseisvaks.

Kitšilik teemapark või särav
turismimagnet

Mõistetavalt hakkas kreeklaste pahameel taas üle serva kobrutama, kui
Ateenasse jõudsid kuuldused, et Skopje
keskväljakule rajatakse hiiglaslik
Aleksandri ratsamonument. Esialgsed,
kümmekond aastat vanad kavad – 2003
olevat ideekonkursi võitjad saanud
isegi 1000 eurot preemiat – nägid ette
väiksema, valgest marmorist kuju.
2011. aasta pärnakuul toodi Skopje
Makedoonia väljakule midagi hoopis
vägevamat.
Itaalias Firenzes Ferdinando Marinelli valukojas valmisid Makedoonia
skulptori Valentina Stefanovska kavandatud skulptuuri pronksosad ja kokkumonteeritud ratsamees tõsteti pjedestaalile. Koos alusega ligi 25 meetrit
kõrge monumendi jalamil purskavad
vett kaheksa 3meetrist pronkssõdurit
ja kaheksa 2,5meetrist lõvi. Veejugasid
valgustavad õhtul muutuva värvusega
lambid, kõlab muusika. Ametlikult
kannab kuju nime „Sõdalane hobusel”,
aga kõigile on selge, et tegemist on
Aleksandriga.
Aga see pole kaugeltki kõik. Parempoolse peaministri Nikola Gruevski
partei VMRO-DPMNE algatas aastal
2010 tohutu programmi Skopje 2014,
mille siht on anda pealinnale aastaks
2014 „klassikalisem välimus”. Kannatas
ju linn 1963. aasta rängas maavärinas

Šuto Orizari linnaosa ehk lühidalt śutka linnaosa Skopjes
asustavad põhiliselt mustlased, ...
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Pimeduse saabudes värvivad tuled
Aleksandri ümber mängivad veejoad
mitmevärviliseks ning mängima
pannakse muusika.

... kelle üks tähtsaid töid pealinnas on jäätmekäitlus.
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Reisikiri
ning pärast seda ehitati kiiruga tõesti
hulk mitte just kuigi keni maju.
Kavas on (ümber)ehitada 20 hoonet ja
mitu silda ning püstitada üle 40 monumendi Makedooniaga seotud ajaloolistele
isikutele. Projekti maksumus varieerub
eri hinnanguil 80 miljonist eurost 500
miljonini. Kui meenutada, et riigi eelarve
on umbkaudu 2,7–2,8 miljardit eurot ning
et kolmandik rahvast elab allpool vaesuse
piiri, on hiigelhind muidugi üks põhjus
projekti kritiseerida. Turismiametnikud
küll rõõmustavad: mullu olnud esimene
aasta, kui Skopjes käis rohkem turiste kui
Ohridis. Haritumad skopjelased kalduvad
siiski pigem pidama toimuvat maitselagedaks kitšiks, materialiseeruvaks natsionalismiks, mini-Las Vegase laadseks
teemapargiks. Kuni selleni välja, et mõni
põlislinlane olevat üldse loobunud kesklinnas käimast.
Inimene, kes käinud Skopjes viimati
neli-viis aastat tagasi, ei tunne ilmselt paljusid kohti enam ära. Rohkesti
pronksist või marmorist hiigelkujusid on
püstitatud Aleksandri lähedale Makedoonia väljakule ning sellest lühikese jalutuskäigu kaugusel kagus asuvasse Žena
Boreci parki. Kaht väljakut ühendaval 11.
Oktoobri tänaval avati mullu südakuul
üüratu, 21 meetrit kõrge triumfikaar,
Makedoonia värav.
Makedoonia väljaku vastas, teisel pool
Vardari jõge Karpoši ülestõusu väljakul,
oli oktoobris veel tellingutega ümbritsetud 28 meetrit kõrge kuju nimega
„Sõdalane”. Jälle pole kellelegi saladus,
et tegemist on Aleksander Suure isa Philippos II-ga, keda kreeklased taas peavad
hoopis enda kangelaseks. Ja nende kahe
kujuga samal joonel oli aia sees samba
„Makedoonia emadele” alus. Põhikuju
polnud sellele veel tõstetud, aga millegipärast kaldun arvama, et sinna tuleb
Aleksandri ema.
Peale kreeklaste on taas solvunud
kohalikud albaanlased: seni pole kerkinud veel ühtegi monumenti nende
kangelastele või kultuuritegelastele.
Plaanides on siiski kolm-neli sellist kirjas.
Kavandatud on ka 30meetrine ausammas
küllap kuulsaimale Skopje albaanlasele,
Nobeli rahupreemia laureaadile ema
Teresale. Iseasi, kas albaanlased teda nii
väga omaks peavadki: polnud ta ju muslim, vaid ristiti katoliiklasena kui Agnes
Gonxha Bojaxhiu päev pärast sündi.

Mälestussambal, mis
püstitatud 2001. aasta
konfliktis langenud
Makedoonia relvajõudude
võitlejate auks, on meie giidi
Ott Sandraku hinnangul
albaaniapäraseid nimesid
rohkemgi kui slaavipäraseid.
Nii et sugugi mitte kõik
albaanlased polnud oma
riigiga vaenujalal.

Sisevaen hõõgub praegugi

K

ui 1991. aastal riigis verd ei valatud, siis paraku päris valamata pole see
jäänud: 2001. aastal puhkes Makedoonias mitu kuud väldanud kodusõda
makedoonlaste ja tookord umbes 23% elanikkonnast moodustanud
albaanlaste vahel. Vastuolud olid tasapisi miilanud iseseisvumisest saadik:
albaanlased tundsid end teisejärgulisena ja mitmetest õigustest ilma jäetult.
Aga nüüd lisas hoogu mitu aastat podisenud Kosovo vaenukatel. 1999. aastal oli
Makedoonia avanud piiri albaanlastest põgenikele ja mõnedel hinnangutel tuli
neid riiki koguni 360 000. Mingi hulk neist kodumaale ei naasnud ja lõi ilmselt
aktiivselt sõjas kaasa end Rahvuslikuks vabastusarmeeks (RVA) nimetanud
rühmituses.
Sõjategevus vältas vaheaegadega mitu kuud ning jätkus ka pärast suvist
NATO sekkumist ja isegi nn Ohridi lepingu allakirjutamist 13. põimukuul. Olgu
öeldud, et RVA läbirääkimistel ei osalenud: albaanlasi esindasid nende kahe
partei poliitikud. Albaanlased said lepinguga tõesti senisest tublisti suuremad
õigused.
Ametlikel andmetel langes kodusõjas 63 Makedoonia relvajõudude võitlejat
ning 64 RVA sõdurit; tsiviilelanikest on teada umbes 60 albaanlastest ja kümmekond makedoonlastest ohvrit. Aga sõjajalust tuli ümber asustada 170 000 inimest,
valdavalt makedoonlast, kellest paar tuhat enam vanasse kodukohta ei naasnudki.
Praegusajal Makedoonia linnades liikudes tundub kõik olema rahumeelne.
Aga pole saladus, et üsna õhukese tuhakihi all hõõguvad vaenusöed, millest
aegajalt löövad loitma tulekeeled. Mullu kevadel tapeti Skopje lähedal viis
makedoonlast. Otsemaid järgnesid Skopjes ja mujal albaanlastevastased meeleavaldused, kus ei puudunud hüüded „Parim albaanlane on surnud albaanlane!”
ja „Albaanlased gaasikambrisse!”. Ei tulnud kaua oodata, kui vastukaaluks
tulid tänavaile tuhanded albaanlased. Kinnitati, et tapmise taga olid hoopis
serblased ja makedoonlased. Kanti Albaania ja jihad’i lippe, hüüete seas oli nii
leebemaid kui ka üsna karme nõudeid („Surm kristlastele!”, „Suur-Albaania!”).
Purustati valitsushoonete aknaid, mitu politseinikku ja ajakirjanikku said viga.
Üsna kindlasti valab õli tulle ka Skopje 2014 programm, sest vähemalt
esialgu on püstitatud küll üksnes makedoonlaste vabadusvõitlust kajastavaid
monumente.
Tõsine konflikt leidis aset ka tänavu kevadel, põhjus: 2001. aasta kodusõjas
albaanlaste poolel võidelnud Talat Xhaferi nimetati riigi kaitseministriks. Makedoonlaste ärritunud väljaastumisele järgnes mitmesaja albaanlase vastuaktsioon,
mille ajal põletati autosid ja rüüstati kauplusi, nii et politseil tuli kasutusele võtta
pisargaas ja kaasaegsed lõhkepaketi analoogid, nn flashbang'id. Vähemalt paarkümmend inimest sai konfliktis vigastada.
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Unistades

Unistades ürglooduse
raamatust
Rein Einasto, Paevana

Esimese õpetuse saame kodust. Minu maateadusliku
huvi suunas koolimehest isa Maa sisse – geoloogiasse –
ja jagas matkatarkusi. Näiteks – kui käies vaevab
janu, võta kivi suhu. Teostamist väärivad unistused

Mats Kangur

sünnivad enamasti tänu tarkadele õpetajatele.

Paevana Rein Einasto unistab Maarjamäe geoloogiamuuseumist otse
klindil. Praegu on tal käsil püsinäituse loomine Raikküla mõisa paest
abihoonesse mõisaomaniku Karmel Jõesoo pere toetusel, et esile tõsta
Süda-Eesti pae eripärasid ja Eesti kõige mitmekesisemat Raikküla
lademe paerikkust.

M

inu esimene suur unistus
oli meie väikest Eestimaad
nii põhjalikult kui võimalik
tundma õppida. Kogu vaba aeg matkamisele! See unistus teostus üldjoontes
juba keskkoolipäevil.
Paekivisse kiindusin tõsiselt diplomieelsel praktikal Saaremaal professor
Artur Luha jälgedes paekihtidesse
peidetud saladusi avada püüdes. Eesti
paelasundi üleilmse unikaalsuse ja
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sellega seotud uurimiste rahvusvaheliste kohustuste tunnetus tekkis ja
süvenes Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudis doktor Ralf Männili
ning akadeemik Karl Orviku ja Dimitri
Kaljo juhendamisel noorte tarmukas
kollektiivis töötades, kui avastasime
ürgse mere paetekke settimis- ja elukeskkonna ehk fatsiaalse vööndilisuse
eripärad maakoore laugel veealusel
nõlval.

Aina süvenes arusaam Eesti paekihtide kui looduse ajaloo lehekülgede erakordsusest. Nii kivististe
liigirikkuse, rohkuse kui ka hea
säilivuse osas.
Pae kui ehituskivi taasväärtustamisel tekkinud koostöö ehitusinsener
Hubert Matvega avas pae pärandkultuurilised väärtused. Sündis idee
paest eesti rahvuskivina, mida aitasid
ellu viia aatemehed Jaan Eilart, Anto
Raukas, Heino Luik ja Arnold Rüütel.
Üks suur kivine unistus sai teoks.
Sai selgeks,
et ka kivis on elu ja mõtiskelu;
kivis on võlu ja valu, lootus ja ootus;
põlvkondade vaev, õigluse viha ja raev;
kivis on kutse ja väljakutse.
Vaadates kivile silma,
näed igavikulist ilma.
Eesti ja üleilmne looduskultuur, laienev geoturism vajavad enamat, vajavad
esinduslikke püsiekspositsioone ka
mujale peale Porkuni ja Kohtla kaevandusmuuseumi. Kõigepealt pealinna.
Suurimaks ürglooduse eksponaadiks võiks olla pankranniku kivisein
juurdepääsuga igale kihile, selgitustega tekkeloost, vanusest, kasutusloost, paleokliima muutustest. Eesti
vajab kaasaegset geoloogia muuseumi
pealinna. Ainsa kohana Tallinnas on
sobiv paik Maarjamäe paepealne, vana
Lasnamäe Põhjamurru kohal, kadakkaera kaitseala vahetus naabruses.
Peame selle maa-ala reserveerima kohe,
et muuseumiosa kavandada paekihtide sisse kaljuhoonena, sissekäiguga
ka memoriaali pikenduselt paekalda
jalamilt tunneli kujul. See suur unistus
ootab elluviimist koostöös linna- ja
riigijuhtidega.
Teostamist ootab ka idee rajada
Toompeale üleskäik Kitsepargist kõikide
kihtide avamisega trepil ja liftikäigu
seinal. Seal saaks vanalinna külastavaile
turistidele otse südalinnas selgitada 70
miljoni aasta pikkust arengulõiku ühes
30 meetri paksuses läbilõikes.
Unistused ei piirdu paega. Ülikoolist alanud aatesõprus sotsioloog Ülo
Vooglaiuga on meid Eesti Rooma Klubis, Eesti Teadusajakirjanike Seltsis,
Toompea Haridusseminaris liitnud
mõttekaaslastega Eestile tulevikumudelite ja arenguvisioonide väljatöötamiseks.
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Üks pühapaik

Järvsta liukivi
Ahto Kaasik

Tänavusele Maavalla hiite kuvavõistlusele on kodumaiste
looduslike pühapaikade ülesvõtete kõrval oodatud
ka laias ilmas jäädvustatud pühapaikade pildid.

Mats Kangur

E

Hei hopsti! Järvsta liukivil
Gävleborgi maakonnas laseb
kevadel 2013 liugu üks neiu ja
tema ees on näha ka sissekulunud
liulaskmise jäljed.

Hiite kuvavõistlus

L

ehekuust kuni porikuu
lõpuni (31.10.2013) ootab
Maavalla hiiekuva võistlus
taas uusi ülesvõtteid hiitest. Suvel
mööda Eestimaad reisides käige
ära ka mõnes meie iidses pühapaigas: teavet nende kohta saab
Maavalla koja võrguküljelt kaustast „Väike teejuht hiite juurde”,
kus on maakondade kaupa välja
toodud üldtuntud ja kergemini
ligipääsetavad pühapaigad.
Mitmeid paiku oskame nimetada
une pealt: Siniallikad, Taevaskoda,
Panga pank. Tehke seal pilti ka!
Kuvavõistluse pildid saab laadida
Maavalla koja leheküljele.

Heiko Kruusi

t pühapaiku leidub ka Rootsis,
veendusime hiljuti Rootsis
Gävleborgi maakonnas toimunud reisil. Rootsis on teada üsna
palju liukive ning sageli asuvad need
vanade matusepaikade juures. Ka
meie külastatud Järvsta liukivi ümbruses asub viikingiaegne matuseväli.
Väidetavalt on liukivide kasutamine
ammu lõppenud. Ometigi on Järvsta
kivil selgesti näha värsked liulaskmise
jäljed. Läikivates liujälgedes ei kasva
samblikke, mida võib näha ülejäänud
kivil.
1920. aastatel kirja pandud
pärimuse kohaselt pesid naised kivi
pühade ajal seebi ja harjaga. Kivi
muutvat sellel liugu laskvad naised
viljakaks.
Arheoloogiaprofessor Juris Urtans
väidab, et Lätis on talletatud liukivide kohta rahvapärimust, kuid teada
pole ühtegi liukivi. Eesti-Rootsi-Läti
pühapaigahuvilise reisiseltskonna
hulgas olnud Riia naisajakirjanik aga
jutustas, et tema sõbrannale näidati
liukivi Tatrates toimunud turismiekskursioonil. Seal kõneldud ka, et kaks
liulaskmist tagavat naisele kaksikute
sünni. Oli see juhus või tagajärg, kuid
pärast liulaskmist olla sõbranna käima
peale jäänud ning varsti sündinud ka
kaksikud. Sarnaseid lugusid on kuulda
ka mõne Eesti liukivi kohta.
Eestis on meil andmeid mõnekümnest liukivist. Ühte neist, Virumaal
Sallas asuvat liukivi, külastasid lehekuus Roheliste Rattaretkel osalejad.
Märjast kivist hoolimata tegi nii
mõnigi julge seal oma kiviliu ära. 

Hoogu! Roheliste Rattaretke matkajad Emumäe külje all Salla küla liukivil
laupäevasel kevadhommikul 2013.
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Matkarada

Retk Siniallikate
pühalikku rahumaailma
Ulvar Käärt
Autori fotod

Harjumaal Kose vallas, otse tiheda liiklusega Tallinna–Tartu maantee ja
sopilise Pirita jõe ristumiskoha lähistele jäävad Saula Siniallikad on Eesti
üks kuulsamaid looduslikke pühapaiku. Tee-ehituse tõttu on sinna
pääsemine päris vaevarikas, kuid asi siiski seda väärt.

Kuidas ligi pääseb?

Olgu kohe öeldud, et kõigil, kes lähikuudel Siniallikate juurde tahavad
minna, tuleb selleks varuda aega ja ka
kannatust. Seda just praeguste Aruvalla–Kose maanteelõigul toimuvate
suurte tee-ehitustööde tõttu, mis on
allikateni jõudmise tõeliseks katsumuseks muutnud. Kui varem sai autoga
tulija oma raudse ruuna maanteelt
maha keerates Siniallikate matkaraja
ette parklasse jätta ja sealt jalgsi edasi
minna, siis nüüd on parkla teetööde
tõttu veel mitu kuud roolikeerajatele
kättesaamatu.
Nii soovitab maanteeamet, et allikahuvilised jätaksid oma sõiduki Tartupoolsele, liiklusele avatud teelõigu
laiemale teepeenrale. Tallinna poolt
tulijale terendab selline auto parkimiseks sobilik teeperv umbes 500 meetrit
pärast seda, kui on Pirita jõest üle
sõidetud. Seejuures tuleb autost väljumisel ja tee ületamisel arvestada pea
katkematu, kahes eri suunas kulgeva
autode vooga.
Praeguste olude tõttu oleks lihtsam
Siniallikate juures lasteta käia, kuid kui
nad juba on kaasas, siis tuleb neil tee
ääres liikudes ja seda ületades kindluse
mõttes kõvasti käest kinni hoida või
siis nad sootuks kukile, selga või sülle
võtta. Sõidutee ületamise järel tuleb
teede ehitustandrit ületades sihtida
Tallinna poolt tulles vasakut kätt jäävat
Pirita jõe äärset metsatukka, mille
lähedale on kerkimas uus maanteesild
ning mille ees parkla ääres seisab suur
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Kose valla ja sellest veidi eemal väiksem Siniallikate infotahvel. Viimase
juures võib lõpuks kergendatult hingata, sest selle tagant saabki alguse läbi
metsa allikate juurde viiv matkarada.
Maanteeametist kinnitati, et ligipääs allikatele on raskendatud kuni
heinakuu lõpuni. Siis peaks Siniallikate
parklasse viiv tee asfaltkatte saama
ning koht seeläbi jälle hästi ligipääsetavaks muutuma.

Matkarajale on ehitatud uhiuus pikk sild.
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Nii nagu puud on kukkunud,
nii nad ka jäävad.

Matkarada
Kuiva jalaga läbitav rada

Allikate ebamaine maagia

Kontrastina selja taha jäävale üüratule tee-ehitusobjektile, ühes kõigi
inimeste, veokite, ekskavaatorite, kraanade ja müraga, tervitab Siniallikate
matkarada kohe oma alguses põlise
metsa rahuga. Pirita jõega ühte kurssi
hoidva raja ääres hakkavad silma
vanad, alt sammaldunud kõrged kased
ja haavad, samuti ohtralt kuivanud
kuuski, mille tuuled on risti-rästi maha
murdnud.
Mõnusalt varjulise metsa all kasvavad osjad, sõnajalad ja jänesekapsad.
Mõne jõe ääres kasvava puu tüve
küljes ripuvad isegi habesamblikud –
puhta õhu indikaatorid.
Kõik märgid räägivad, et loodus elab
siin suuresti omatahtsi.
Inimese korrastav käsi on sekkunud
üksnes teele langenud kuuskede saagimise, prügikastide, pinkide ning ühe
madalat ja püdelama allikanirega orundit ületava pika puitsilla ehitamisega.
Sellelt metsa alla tallatud rajalt,
mida vabalt ka jalgrattal võib läbida,
pole võimalik enne allikaid eksida.
Kummikuid-saapaid pole vaja matkaks
jalga panna – tavalise tänavakingagagi
pääseb muretult läbi.

Iidsetest aegadest loodusliku pühapaigana – hiie ja ohverdamiskohana –
austatud ja puutumatuna hoitud kolm
suurt allikat jäävad parklast üksnes
mõnesaja meetri kaugusele. Neist
esimesena hakkab tulijale puude vahelt
paistma Siniallikas. Nimele kohaselt
tundub vesi selles pea 13meetrise läbimõõduga ümaras metsaroheluse soppi
peitunud veesilmas ebamaiselt sinakas.
Kuigi pealtnäha tundub, et allikas,
millesse on üks kuusk kukkunud,
polegi teab mis sügav, räägivad faktid
midagi muud. Ametlike andmete järgi
jääb selle sinist karva mineraalse heljumiga podisev põhi lausa nelja meetri
sügavusele. Ehk siis vesi selles on
niivõrd puhas, et petab silmad ära.
Järgmisena jääb raja äärde Mustallikas, mis on oma nime saanud tänu
mustavale mudasele põhjale.
Raja lõpetab ligi paar meetrit sügav
Valgeallikas, mille põhjas on kokku
loendatud umbes kolmkümmend
suuremat või väiksemat liivjat vee
üleskeemise laiku ehk grifooni.
Kõik kolm allikat on ohvriallikad,
mille vetele on omistatud tervistavaid
võimeid. Näiteks M. J. Eisen on üles

tähendanud, et allikavesi võib arstida
silmi ning muudegi haiguste korral
mõnus ravim olla.
Valgeallikast vett ammutades tuleb
kindlasti arvestada sellega, et järsk
kuivanud puulehtedega kaetud kaldanõlv on salakavalalt libe. Kui siiski
juhtud kukkuma, on külm allikavesi
muidugi valutava koha peale määrimiseks käeulatusest võtta.
Vana kombe kohaselt tuleks allikast
vett võttes midagi tänutäheks vastu
anda, näiteks visata vette mõni münt
või siis siduda vee lähedal kasvava
puu külge riideriba. Ikka selleks, et
säiliksid nii vee tervendavad omadused kui ka veevool.
Kui rahvapärimuses enamasti
allikahaldjatest teateid pole, siis Siniallikal elavat uskumuste järgi allika
kaitsevaim Tölp.
Lisaks kõigele muule kätkevad
tänapäeval nii loodus- kui ka muinsuskaitse alla kuuluvad Siniallikad endas
omal moel ka üht meie rahvuslikku
sümbolit. Allikate juurest tagasi tulles
leidis mu nelja-aastane poeg nende
värvide üle arutledes, et need on ju
kokku nagu Eesti lipp – sinine, must ja
valge.

Valgeallika heledad vee üleskeemise kohad.
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Raamaturott

Soovitan raamatuid
ja filmi

Nikolai Plavilštšikov

Homunkulus. Jutustusi
bioloogia ajaloost
Eesti Riiklik Kirjastus, 1961

„V
Kristel Kirsimäe
Eesti Maaülikooli
põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi
teabeosakonna
juhataja

õta inimese teatavat vedelikku
ja aseta see algul roiskuma
suletud kõrvitsasse, seejärel
neljakümneks päevaks hobuse makku,
kuni see hakkab elama, liigutama ja
kihisema, mida on kerge märgata.” Nii pidi
Theophrastus Paracelsuse (1493–1541)
retsepti järgi laboratooriumi tingimustes
tekkima homunkulus-inimesekene.
Seda ja palju teisi veidraid, ehmatavaid ja üllatustpakkuvaid seiku jagab
raamat „Homunkulus. Jutustusi bioloogia
ajaloost”. Raamat jutustab küll bioloogia
ajaloost teadusgeeniuste elulugude abil,
aga need ei ole niisama kuivade faktide
read. Jutustusi vürtsitavad seigad teadlaste isiklikust elust ja nende veidrustest.
Näiteks tekkis esimene tüli Karl Linné ja
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aaremaa orhideehuvilise Tarmo Pikneri raamat ei ole päris taimemääraja, kuigi kiusatus seda raamatut
piltmäärajana kasutada kahtlemata tekib.
Välja arvatud mõned liigid (kuldking,
tolmpead) on orhideed keerukas rühm.
Kas üldse leidub teost, mida tasku pistes
saaks algaja looduses eristada näiteks
kõiki sõrmkäppasid?!
Kaitsealused taimed lubavad ennast pildistada, kuid nad ei tule uurijaga raamatu
vahel koju kaasa, et neid veelgi täpsemalt
silmitseda saaks. Käppasid ei ole meie
maal sobilik vaasi korjata, ehkki terve
lagendik võib neist kirju olla. Orhideed on
kujunenud meie loodushoiu sümboliteks.
Nende kõrval kasvavate võilillede peal
võid rahus hüpata, kuid orhideesid võid
vaid sõrmeotsaga puutuda. Seadused,
mida inimesed on endi jaoks loonud.

tema naise Sara-Lisa vahel väidetavalt siis,
kui Linné otsustas hakata pesukapis korda
looma. Tema klassifikaatori- ja süstemaatikumõistus paigutas särgid järgmiselt:
„Selts – särgid, perekond – meestesärgid,
liik – päevasärgid, peosärgid, öösärgid.”
Selline süsteem ei sobinud muidugi tema
naisele ja vaene mees peletati kummuti
juurest kaugemale. Karl oli siiski kangekaelne ja proovis klassifitseerida nõusid
puhvetkapis. Sellest tekkis aga nii suur
skandaal, et suur süstemaatik otsustas
edaspidi majapidamisest eemale hoida.
Näiteks võiks tuua ka fakti Karl Ernst
von Baeri loengupidamisoskusest: „Ta
luges halvasti: ütles vaikse häälega mõne
lause ning kiljatas seejärel äkki teravalt,”
kommenteerib autor.
Mina lugesin raamatut esimest korda
lapsena, nii neljandas-viiendas klassis.
See, kuidas inimesed leidsid mõnikord
väga kummalisel viisil tee avastuse juurde,
oli hämmastav. Raamat on kirjutatud
ladusalt, arusaamiseks ei ole vaja varasemaid teadusalaseid teadmisi, tekstis ei
ole ei skeeme ega tabeleid. Jutustused on
nagu muinasjutud, igaühe sees pisike tarkuseiva. Ja missugused pealkirjad on autor
peatükkidele välja mõelnud: „Roiskuv
lihatükk”, „Lambalihapuljong ja teadlane”. Mina pean seda raamatut üheks
süüdlaseks, mille tõttu ma üldse looduse
vastu huvi tundma hakkasin ja hiljem ka
ülikooli loodusteadust tudeerima asusin.

Tarmo Pikneri raamat on originaalne
katse portreteerida meie kodumaa orhideesid nii pildis kui ka sõnas. Peab ikka
taimedega hea sõber olema, et selline teos
sündida saaks.
Eesti orhideesid (ehk orkideesid,
nagu lausus Uku Masing) jagub parajasti
niipalju (36 liiki), et inimene jõuab soovi
korral oma elu jooksul nende kõigiga
põhjalikult tuttavaks saada. Tarmo Pikner
ongi seda jõudnud, kuidas muidu oskaks
ta kirjeldada ka liikide varieteete, üleminekuid. Kuidas muidu oleks ta mõistnud
eristada Eesti loodusest uue liigi: Saaremaa sõrmkäpa.
Põnev on raamatu lõpuosa – meil
kunagi elanud, kuid kadunud liigid
(leeder-sõrmkäpp, lutikkäpp). Järsku nad
naasevad veel kunagi?
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Pierre Boulle
Ahvide planeet

Tallinn, Eesti Raamat, 1973
Teine trükk 2008

A

jakirjanik Ulysse Méroul jutustab,
kuidas seltskond, mis koosnes
professor Antelle’ist, noorest füüsikust Arthur Levainist ja temast endast,
jõuab Maaga sarnasele, Sorori-nimelisele
planeedile. Sellel planeedil elavad inimesed, kes ei erine meie mõistes loomadest,
ning ahvid, kes räägivad ja tegutsevad
nagu inimesed tänapäeva Maal.
Mis põhjustas Sororil selle, et evolutsioonipuu kõrgemal tasemel troonis
simius sapiens – tark ahv? „Inimene, kellel
on ainult kaks kätt, pealegi nii lühikeste
ja kohmakate sõrmedega, oli nähtavasti
algusest peale mahajäämisele määratud,”

selgitab autor šimpans Zira suu läbi.
„Mis määrab tsivilisatsiooni? Erandlik
suurvaim? Pigem küll igapäevane elu …
hmm! Tunnistagem, et vaimsusel on
oma osa. Nõustugem, et kõigepealt tuleb
kunstilooming, esmajoones kirjandus. Ons
ta tõepoolest nii kättesaamatu inimahvidele, eeldusel, et nad suudavad sõnu ritta
seada? Millest koosneb meie kirjandus?
Suurteostest? Hoopiski mitte. Kui on kirja
pandud mõni algupärane raamat – neid
aga sünnib üks või kaks sajandi kohta –,
hakatakse seda kirjameeste seas jäljendama,” aruteb Ulysse Méroul, olles saanud
lähemalt tuttavaks ahvide ühiskonnaga.
Inimesed armastavad mõelda, et nad
on ainsad mõtlevad olendid maailmas.
Kas inimesele on loomuomane olla
intelligentne? Kui erinevad on inimene
ja ahv? Kui keskkond muutub, kas tõesti
võime muutuda, s.o kohaneda loomadeks? Tundub, et inimese paljukiidetud
kohanemisvõime ei ole ainult positiivne.
Autor annab aga meile siiski lootust – ta
kirjeldab ahvide ühiskonda ülesehitatuna
jäljendamisele. Nende maailm on muutumatult, ilma suurema arenguta kestnud
juba mitu tuhat aastat. Samas, mis on see
liikumapanev jõud, mis suunab arengut
üht või teist teed pidi?
Raamat lõpeb suurpärase puändiga,
andes mõttetegevusele tiivad. Kes loeb,
saab igal juhul emotsionaalse laengu, olgu
see siis positiivne või negatiivne.

Võrgus
Ahhaa, räim tomatis

K

Tartu Ahhaa-keskuse
toiduteemaline
näitus

ui postkontoris Ahhaa-keskuse
saadetud pakki nägin, kahtlustasin, et mulle on saadetud mingi
naljapomm. Oligi – üllatuspomm. Ümbrikus peitus kalakonserv „Räim tomatis”,
kiri karbi kaanel kutsus toiduteemalise
(rõhuga kaladel) näituse avamisele 31.
mail Tartu Ahhaasse (Sadama 1). Trikk oli
nii mõjuv, et sõin konservi ära ja läksingi
vaatama. Soovitan nüüd seda näitust,
mis on lahti koolivaheaja lõpuni, ja teisi
Ahhaa-keskuse väljapanekuid külastada
teilgi.

R

aamaturott uurib sõpradelt, milliseid võrgulehekülgi võiks külastada.
Vastab kotkauurija Urmas Sellis:
„Pesitsushooaeg on lindudel käimas, siis
võiks ju seda osa nende elust jälgida. Pesa
juures olles ei näe tegelikku elu, sest linnud
on vähem või rohkem ikka vaatlejast
häiritud. Probleemi lahendavad pesade
juurde paigutatud veebikaamerad. Linnud
neid reeglina ei pelga. Kaameraid on lihtsam paigutada suuremate lindude pesade
juurde, siis võib olla kaamera kaugemal.
Paljude kaamera kohta toimivad foorumid,
kuhu vaatlusi, arvamusi, pilte postitatakse.
Ornitoloogiaühingu ja Läti Looduse
Fondi ühise ESTLAT projekti „Kotkad
riigipiire ei tunnista” raames töötavad
kolm kalakotka ja üks merikotka kaamera:
http://pontu.eenet.ee/player/kalakotkas.

Pii elu

(Life of Pi), USA 2012
Režissöör Ang Lee

F

ilmi peategelane on noormees Pii
Patel, kes emigreerub koos oma
perekonna ja perekonnale kuuluva
loomaaiaga Indiast Kanadasse, et alustada
seal uut elu. Jaapani kaubalaeva tabab
aga merel torm ja see läheb koos lastiga
põhja. Ainus pääsenu Pii satub päästepaati
koos hüääni, orangutani, haavatud sebra
ja bengali tiigri Richard Parkeriga. Hüään
sööb esmalt ära sebra, siis ahvi ning langeb lõpuks ise tiigri ohvriks. Edasine film
keskendub tiigri ja poisi võitlusele, mida
nad peavad ellujäämise nimel.
Film on täiesti uskumatult lummav ja
meeliülendav, täis suurepäraseid loodusvaateid ja kaunist muusikat.
Ootasin huviga filmi lõppu. Ja ma ei
pidanud pettuma. Tiiger jäi tiigriks.

html (pärast suurt kaklust emaslindude
vahel on olukord vaikne, liiga vaikne);
http://pontu.eenet.ee/player/kalakotkas2.html (saatjaga kalakotkas Ilmari pesa,
pojad tulemas juuni keskel);
http://pontu.eenet.ee/player/zivju-erglis.html (Läti kalakotka poegadega pesa);
http://pontu.eenet.ee/player/saunja.
html (merikotkaste Linda ja Sulevi pesa,
kus juba poeg sees).
Võrdluseks võib vaadata mõnd paremat
kaamerat mujal maailmas, näiteks Walesi
kalakotkaid:
http://www.dyfiospreyproject.com/
stream
Muidugi on olemas must-toonekure
veebikaamera storkahoolikutele (http://
pontu.eenet.ee/player/kurg.html) ja väikekonnakotka pesakaamera (http://pontu.
eenet.ee/player/konnakotkas.html) näitab,
et ega sealgi need pojad tulemata jää.”

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri loodusesõber pärnakuu/heinakuu 2013 61

Köögifüüsika

Pilv purgis
Aare Baumer
Autori foto

Päike kõrgel ja inimestel hea meel. Minul oli koguni nii hea meel
valguse ja soojuse üle, et hakkasin usinasti katsetama.

Vajame:
Purki, kuhu mahub käsi sisse
Kummikinnast
Vett
Tikke

V

ahetevahel tundub, et olen
juba kõike proovinud teha. Küll
seebiga sõita ja moosi keeta,
küll kuulata laineid. Ühesõnaga, otsides katsetamiseks midagi huvitavat,
tuli mulle meelde üks lahe tegelane
Puhhi raamatust. Ja leidis see tegelane
suurima rõõmu kingitud purgist, kuhu
mahtus tema sünnipäevakingitus –
õhupall. Teate ju kõik, et tegemist oli
Iiahiga, ja mis võiks olla veel parem kui
purk, kuhu mahub sisse midagi sellist,
mis sinna tavaliselt ei peaks mahtuma.
Aga nüüd töö juurde ja meie hakkame täna oma purki toppima üht pilve!
Selleks on vaja siis purki, kuhu
mahub sisse käsi (ja välja ka !!!) , kummikinnast, vett, ühte vanemat inimest
ja tikke koos toosiga.
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Valame natuke vett purki ja just nii
palju, et see loksuks põhjas vaevuvaevu. Kasutame sooja vett, sest see
aurab paremini.
Milleks meile aga vanem inimene?
Ikka selleks, et ta tiku põlema tõmbaks,
sest vanemad inimesed on just kõige
paremad tegelased igasuguste ohtlike
asjade eest vastutamisel. Nii ka sel korral.
Võtame kummikinda – sellise õhukese ja hästi veniva.
Põleva tiku viskame purki, sikutame
kinda suu purgi kaelale ja hoplaa – valmis meie katseseade ongi.
Paneme nüüd käe kindasse ja
surume purki. Udu-toss , mis purgis
ringi lendas, kaob kiirelt.
Tõmbame käe kiirelt välja ning udu
tekib uuesti.

Mis siin tegelikult juhtus?

Kui surusime käe purki, siis purgi ruumala vähenes, õhk suruti kokku ja selle
temperatuur tõusis.
Soojem õhk võib sisaldada rohkem
veeauru, ilma et seda näha oleks. Ja
nii kadus kogu sudu ja veeaur justkui olematusse, kuigi purgist välja ei
saanud. Tõmmates käe purgist välja,
suurenes kinnise anuma ruumala, rõhk
alanes, molekulid liikusid aeglasemalt,
veeaur kondenseerus väikestel suitsuehk tahmaosakestel ja udu oli toredasti
purgis näha.
Head katsetamist ja ärge purki ning
kummikinnast ära visake, neid läheb
veel vaja, sest järgmisel korral teeme
ühe õudse ja jälgi katse!
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Loodusesõbrake

Arne Ader

Nuputa!
Parimatele auhinnad!
1. Kes on soome rahvuslind?
2. Kes surevad mesilaspere kokkukukkumise sündroomi puhul peres
esimestena?
3. Kus elas 13. sajandil virulaste vanem Tabelinus?

avastuskeskuse
kümme aastat Energia
ajakirja
Aare Baumer on töötanud
ud pea sama kaua
uhina ning toimetan
teadus- ja arendusj
sika rubriiki.
Loodusesõber Köögifüü
kus ta on esinenud
sageli telemaastikul,
saadet „2020”
Aare Baumerit näeb
mides ning juhtinud
ETV hommikuprogram
on Aare rännanud
aastatel
l
st. Viimaste
tri
Eesti tulevikuvisioonide
se – oma teadustea
– kuhu aga kutsutak
ringi üle kogu Eesti
miga.
etenduste program
des omistasid
ia ja Sihtasutus Archime
tehnoloogiat
Eesti Teaduste Akadeem
le parima teadust ja
2010. aastal Aare Baumeri
ja peapreemia.
ajakirjaniku/õpeta
teadlase/
seeriva
populari

2011/2

2011/2
ISSN 2228-1010;

Aare Baumer

Aare Baumeri köögifüü

sika katsed

2011/2

2012/3

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

Sammud omas Eestis

Aare Baumeri
katsed
köögifüüsika
välja tuleb!
Vaatame, mis

Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number. Saatke lahendused aadressil:
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee
Mahlakuu õiged vastused:
1. Pildil on nümfkakaduu.
2. Tuulegeneraatori sündroomi põhjustab infraheli.
3. Soe hüüdnimed: mets, kriim, hallivatimees, pajuvasikas.

Mahlakuul naeratas loosiõnn
Ferkle Veldile.
Palume võitjal toimetusega
ühendust võtta.

Eesti osakestefüüsikud ANDI HEKTOR ja KRISTJAN
UUS
KANNIKE on kirjutanud kaheksanda „Looduse raamatu
RAAMAT
kogu” sarja raamatu füüsikast ja Higgsi bosonist, nende
oma sõnade järgi 2012. aasta ja vahest kogu 21. sajandi
alguse teadusuudiste suurimast kangelasest.
Autorid visandavad lugejale füüsikute maailmast suurema pildi,
peatuvad Higgsi bosoni avastamislool ja rollil ning kirjeldavad lõpuks,
kuidas osakestefüüsikud tänapäeval töötavad.Puudutamata ei jää ka Eesti
osakestefüüsika käekäik.

Osta raamatupoest või telli kodulehelt www.loodusajakiri.ee
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Vaata imet!

3 × Mats Kangur

Räästapääsuke ei tee pesa üksnes
räästa alla. Paese panga alla kõlbab
samuti ehitada. Materjaliks sobib
sellesama panga jalamilt leitud
sinine savi.

Kaks eri aega. Roostikus on öö, Kuu peal keskpäev.

Suur-rabakiili uhked ja laiad tiivad kasvavad juba siis,
kui putukas alles vees. Ainult et vastse järgus on need
kokkupakituna peidus. Kuivale maale tulnult pumpab
kiil tiivasooned õhku täis ja tiivad saavad õige kuju.
Tuuleõhk kuivatab need jäigaks ja õhulend võibki alata.
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