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Kohv kiilassilmaga
iilassilma tahaks kõigile tutvus-
tada kui sõpra, kelletaolisega 

olete alati soovinud kohtuda, aga pole 
aimugi olnud tema olemasolust. Kiilas-

silm on jäänud lepatriinu varju, ehkki ta on 
sama uudishimulik näpuleronija ja kasulik aia-

pidajale – aga tal pole lihtsalt nii erksat kleiti kui 
lepatriiul. Aga temaga suhelda on sama mõnus, 

mõnusamgi veel.
Olime suve hakul esimest nädalavahetust 

maal, lugesin reede hilisõhtul rahulikult 
raamatut, kui mu lambi ümber hakkas 

lendlema kiilassilm, imeilus roheline 
haldjatiib. Meelitasin ta näpu peale: 

ta tuli! Olin väga õnnelik. Kõndis 
seal näpuotsal väärikalt mitu 
aega ringi ja lasi end lähedalt 

silmitseda. Olin vaimustuses. 
Kui palju on neid putukaid, kes lasevad end 

kenasti näpu peal uurida ilma kartuse või agressiivsuseta? 
Sipelgad, herilased, kõrvahargid, kärbsed, liblikad – 
kõik lasevad toas inimese eest jalga. On tükk tegemist, et 
mõnd ööliblikat toast välja aidata. Kiilassilm aga keerutab 
end rahulikult su näpul või põlve peal nii ja naapidi, 
ronib edasi-tagasi. Idamaise mustriga läbipaistvad tiivad 
kenasti koos, taldriksilmad nagu läikivad nööpnõelapead 
peegeldamas toa värve. Vaatab sind. Huviga, mulle tundub.

Kiilassilma valmik sinult midagi ei vaja. Ainult tuba 
talvitumiseks.

Mina sain ta kunagi „kingituseks” Urmas Tarteselt, 
kaaneloo autorilt, kelle fotod kiilassilmast ilmusid ajakirjas 
makrofotodena (tollal veel uudne tase ajakirjades). Pärast 
seda hakkasin teda märkama, kõigepealt toas, siis aias. 
Sain teada sedagi, et tema vastsed on sama kasulikud 
aiapidajale kui lepatriinud – söövad lehetäisid. See ka veel: 
putukas on ilus, sõbralik ja kasulik. Maksimumpunktid!

Temaga koos võib hommikukohvi juua. Nagu kaaneloo 
kunstnik Leo tuvastas hommikul kööki minnes: kiilassilm 
istub ja vaatab, sina rüüpad kohvi. Koos vaatate aeda.

HELEN ARUSOO

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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LOODUSFOTO

Lähenev vaikne pladin sunnib hämaras öövalgu-
ses silmi pingutama ja otsima heliallikat.

Päevakuumus on vahetunud jahedama öö-
õhuga ja hämarus lubab nüüd nõrgematelgi julge-
malt välja tulla, et madalas rannavees teha veel 
üks toitumisretk, seda muidugi vanema valvsa 
pilgu all. Udusulis ristpardipojad ei kiirusta, ohtu 
ei ole, rahulikult liikudes ei jää märkamata ükski 
söödav nokatäis.

Lühikeseks jäävas suveöös on värve, silm 
näeb kõike, haarab pooltoone – mahedaid, pas-
telseid, külmemaid. Ka rütm on rahulik, vastupi-
diselt päevasele läbisegi sädistamisele eristuvad 
nüüd kaugem sokuhaugatus, metskurvitsa üle-
lend, rukkirääk.

Enne päikesetõusu jaheneb veelgi, kuid kuma 
koidutaevas kuulutab kindlalt uue päeva algust.

TIIT SERMANN
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2 Loodusfoto. 
Tiit Sermann

5 Pärnakuu ja heinakuu 
looduses. Arne Ader

8 Sõnumeid meilt  
ja mujalt

14 Aasta loom. 
Kohtumised viigriga

15 Unistades.  
Silvia Lotman

16 Naftatransiit 
numbrites. Ulvar Käärt

24 Kuidas minust sai 
loodusuurija? Ivar 
Puura juttu vahendab 
Juhani Püttsepp.

28 Kiilassilma veetlus. 
Toa ja aiamaa ühte 
kenamat asukat 
tutvutab Urmas Tartes.

32 Kasulikud kaaslased 
aiamaal. Urmas Tartes

36 Pildi sünd.  
Merily Salura

38 Järv leegib eha paistel. 
Anna Haava luuletuse 
sünnipaigas käisid 
Juhani Püttsepp ja 
Merilin Mühlberg.

40 Matkarada. 
Jalase looduskaitseala. 
Ulvar Käärt

42 Loodusesõber võtab 
asja käsile. 
Kuhu maanduvad 
taevasse lastud 
õhupallid?  
Gunnel Koba

44 Uitaja mõtisklused. 
Yyhely Hälvin

48 Kuidas elad, Märjamaa 
2014? Roheliste 
rattaretke ülevaade. 
Helen Arusoo

52 Reisikiri.  
Läti pühad kivid. 
Helen Arusoo

56 Loodus kodus. 
Villakhiirel külas. 
Helen Rohtmets

58 Raamaturott.  
Toimetab Juhani 
Püttsepp

60 Köögifüüsika. Nuputa! 
Aare Baumer õpetab 
rattakunsti tegema.

62 Aja lugu

64 Vaata imet!

S I S U K O R D
PÄRNAKUU/HEINAKUU 

(JUUNI/JUULI) 
3/2014

Esikaane foto: Tarvo Puusepp

Leo Lätti joonistus
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Pärnakuu/heinakuu Autor Arne Ader

Vahtraõõnsuses 
sirguvad pisikesed 

sinitihased. Aeg 
voolab siin kiirelt, 

poegade pesaelu 
kestab üksnes kaks ja 

pool nädalat. Poegi 
toidavad mõlemad 

vanalinnud, 
toitmiskordi võib 
olla isegi üle 600 

korra päevas!

Kaldapääsukeste järelpõlv on tulnud pimeda 
pesauru avausele maailma uudistama. Avanev 

vaade on ühtaegu põnev ja kaunis – kui vaid 
tuul ei puhuks liivateri silma!

Hommikueine raudkulli pesas. Kulliemand tükeldab 
poegadele rästast, mille isaslind püüdis.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



6

Põdralehm ja vasikas söövad soo 
veerel kaseoksi. Vasikas hoidub ema 

nisade ligi, lootes lisaks saada rasva- ja 
valgurikast piima.

Soostunud niidul valendab villpeade 
väli. Tuhanded ja tuhanded karvased 
pähikud pakuvad siin silmailu. Kas ka 
niidul uitavale veisekarjale?

Kuivanud tammetüvel on saanud 
kokku herilasi meenutavad 
mardikad – herilsikud. Just 
siin asub elupaik, mis sobib 

selle putukaliigi kõikidele 
arengujärkudele munast 

valmikuni. Värskelt kuivanud 
tammed on meie looduses kaunis 

haruldased ja eks seepärast on 
meil haruldased ka herilsikud.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kasekedriku röövikud elavad 
võrgendiniidist hällis, mis valmib 

ühiselt toimetades. Ent vaevu 
märgatav võrgendiniit jääb röövikute 

taha maha ka siis, kui käiakse 
söömas hällist eemal asuvatel lehe-

karjamaadel. Heast toitumispaigast 
antakse ka kaaslastele teada, 

lisades vastavatele võrgendiniidi-
teeradadele toiduküllusele viitavat 

feromooni. Seega saab kasekedrikute 
hälli vaadelda ka kui põnevat 

infovõrgustikku.

Luhaheinamaalt jõkke 
kukkunud rohukõrrel 

peatuvad pika reana 
liidrike paarid. Kiilid 
on äsja paaritunud ja 

nüüd on käes munemise 
aeg. Et liidrikud on loo-
mult liiderlikud, jäävad 
kiili-isandad munemise 
ajaks truudust kontrol-
lima, hoides sabalisan-

dite abil kinni paarilise 
kaelast või peast. Vaid 

nii saab olla kindel oma 
järglaskonnas, sest vii-

masena paarituv isas-
kiil sugutab enamiku 

munadest.

Veekogude kaldavees toretseb 
luigelill. Tema õie kolm kroonlehte 
ja kolm tupplehte on välimuselt 
sarnased, moodustades üheskoos 
kauni kuuetise õiekatte.

Kuivadel niitudel õitseb imikas. 
Taime nimi viitab õieputkes 
peidus olevale nektarile, mida on 
võimalik maitsta putke imedes.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Keskkonnaamet teatas 6. lehekuul, 
et ameti esitatud projekt „Elu alvari-
tele” sai Euroopa Komisjonilt 3,7 mil-
jonit eurot, et taastada Eesti loopeal-
seid. Projektiga alustatakse 2014. aasta 
oktoobris, mil amet korraldab infopäeva, 
kus tutvustatakse kõigile huvilistele 
osalustingimusi.

Projekti „Elu alvaritele” („LIFE to 
Alvars”) eesmärk on taastada 2500 hek-
tarit alvareid ehk loopealseid Saaremaal, 

Muhus, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnu-
maal ning luua karjatamise taasalustami-
seks sobilikud tingimused. Taastatavatest 
aladest asub ligi 2000 hektarit Saaremaal 
ja Muhus. Samuti tutvustatakse projekti 
käigus loopealsetel leiduvaid väärtusi nii 
kohalikele kui ka külalistele.

Loopealsed on õhukese mullaga liigi-
rikkad rohumaad, mille teke ja säilimine on 
seotud inimtegevusega. Iga-aastane karja-
tamine hoiab rohumaad avatuna, mis loob 

soodsad kasvuolud paljudele taimedele, sh 
käpalistele.

Projekti juhib keskkonnaamet, kaas-
partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool 
ja Pärandkoosluste Kaitse Ühing.

Projekti raames taastatavate alade 
kaartidega saab tutvuda keskkonna-
ameti kodulehel http://www.keskkonna-
amet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/
pool-looduslikud-kooslused-2/.
Keskkonnaamet

Euroopa Komisjon toetab  
Eesti loopealsete taastamist  
3,7 miljoni euroga

Tikavälja loopealne Matsalus.
KADRI NIINSALU / WIKIMEDIA

Soome lahe aasta viib 
noored laagrisse
Tänavuse Soome lahe aasta raames korraldavad kolm lahe-
äärset linna – Tallinn, Helsingi ja Peterburi – enda saartel 
loodushuvilistele noortele suuremat sorti ühislaagri.

Tallinna keskkonnaameti keskkonnahariduse juhtivspetsia-
listi Maie Zernaski sõnul toimub 1.–11. põimukuu päevani kes-
tev Soome lahega seotud teemadele pühendatud laager Tallinna 
kesklinna alla kuuluval Aegnal, Helsingis Harakka ning Peterbu-
ris Krestovski saarel.

Kolme linna ühisideena sündinud ettevõtmises osaleb igast 
linnast kümme noort ühes õpetajatega.

Tallinnast osalevad laagris Nõmme loodusmaja ning ka Pae 
gümnaasiumi vene õppekeelega lapsed.

Lisaks kolme saare looduslaagrile toimub samas veel üks 
suurem laagriüritus. Nimelt 14.–17. põimukuu päevani jagatakse 
Aegnal teadmisi veel umbes 40 süvahuviga Tallinna üldharidus-
koolide õpilasele. „Need on tublid noored, kes juba aastaid käivad 
meie looduslaagrites Külli Relve, Tõnu Ploompuu, Uudo Timmi ja 
teiste loodusteadlaste juhendamisel Aegna loodusega tutvumas, 
teemadeks küll taimestik, loomastik, linnustik, rannatüübid, putu-
kad, aga seekord siis Soome laht,” ütleb Zernask. LS

Omnilaev sõidab Soome 
lahe saartele
Muidu rahvast bussiga meie looduspaikadesse sõidutanud 
Looduse Omnibuss pani Soome lahe aastaga seoses käima 
ka omnilaeva, mis viib huvilisi saartele. 

Omnilaeva eestvedaja Jaan Riisi sõnul tehti omnilaevaga 
juba mullu üle paarikümne proovisõidu ning tänavu on plaanis 
teha poolsada sõitu. Esimene tänavune omnilaevareis viis huvi-
lised „Monicaga” Naissaarele, kuid omnilaeva sihtkohad on näi-
teks ka Aksi, Keri, Prangli ja Aegna.

Orienteeruvalt heinakuu teises pooles peaks aga toi-
muma üks omamoodi suursõit, mille käigus ajalooline kuu-
nar „Kajsamoor” sõidab Tallinnast Käsmu, sealt edasi Kot-
kasse ja Hankosse ning siis tagasi kodusadamasse. Kõnealuse 
ligikaudu nädala kestva merereisi üksikasjad loksuvad paika 
lähiajal. 

Olgu märgitud, et omnilaeva reisid võivad toimuda nii näda-
lavahetusel kui ka tööpäevadel. Võtmerolli mängivad mõistagi 
ilmaolud.

Kõige operatiivsemat infot leiab reiside ja registreerimise 
kohta internetiaadressilt www.looduseomnibuss.ee. LS

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Tornide linnuvaatluspäeval oli 
liigirikkaim torn Kablis
11. lehekuul oli Eesti Ornitoloogia-
ühingu (EOÜ) korraldatud neljas tor-
nide linnuvaatluspäev. Kehvast kevad- 
ilmast hoolimata soovis tornides linde 
õppida üle saja kolmekümne linnu-
huvilise, mis on tornide linnuvaatlus-
päeva osalusrekord.

Linnuvaatlejad koostasid liiginime-
kirju ja ootasid huvilisi üheksas maa-
konnas 16 linnuvaatlustornis ning nel-
jas tornis, kus juhendajaid polnud, 
peeti liiginimekirju iseseisvalt. Kõige 
enam, 114 linnuliiki, saadi kirja Pärnu-
maal Kabli linnujaama vaatetornis. Lii-
girohkuselt järgnesid Tarvastu poldri 
vaatlustorn Viljandimaal 102 ja Haeska 
linnuvaatlustorn Läänemaal 85 linnu-
liigiga. Eri vaatlustornides saadi kokku 
kirja 173 liiki sulelisi. Põnevamad vaat-
lused olid puna-veetallaja Pärnumaal 

Kabli vaatetornis, vaenukägu Põlva-
maal Räpina ranna vaatetornis, raba-
pistrik Läänemaal Haeska linnuvaat-
lustornis ja valgetiib-viired Tartumaal 
Aardla poldri vaatetornis. Viljandimaal 
Tarvastu poldri vaatlustornis loendati 
hänilaste rändesalkades kokku vähe-
malt 720 isendit. EOÜ

Osale kodukoha 
pääsukeste 
loendusel
Pääsukesed on Eestimaale tagasi jõudnud 
ning alanud on kodukoha pääsukeste loen-
duse hooaeg.

Selle pikaajalise seire eesmärk on jäl-
gida suitsu- ja räästapääsukese arvukuse ja 
pesitsustulemuste muutusi. Eesti Ornitoloo-
giaühing (EOÜ) soovib linnuvaatlejate abiga 
saada täpsemat infot asustatud pääsupe-
sade kohta – kus need asuvad, mitu poega 
on pesas, millal kooruvad ja välja lendavad 
jms. Vaatlusi saab hõlpsasti sisestada veebi-
ankeeti aadressil www.eoy.ee/paasuke. Vaat-
luspaiga registreerimisel saadetakse vaat-
leja e-postile otselink vaatluse andmete 
jooksvaks muutmiseks ja täiendamiseks. Nii 
vaatluse registreerimine kui hilisem täienda-
mine võtab aega vaid mõne minuti. Eelmiste 
aastate loendustulemustega saab tutvuda 
aadressil www.eoy.ee/suitsupaasuke. EOÜ

Üleujutusohuga piirkondadest on valminud kaardid
Keskkonnaministeerium on saanud val-
mis põhjalikud kaardid, mis näitavad 
teatud piirkondade veetaseme tõenäolist 
tõusu; see on abiks näiteks eluaseme 
ostul.

Alati ei saa üleujutusi täielikult ära 
hoida, kuid kahjude vähendamiseks on 
võimalik kasutusele võtta abinõud. Maa-
ameti geoportaali kaardirakenduses kõi-
gile kättesaadavad kaardid on abiks näi-
teks neile, kes soovivad osta maja ning 
tahavad olla kindlad, et kevaditi ei tule 
vesi tuppa. Samuti on kaardid kasulikud 
kohalikele omavalitsustele planeeringute 
koostamisel.

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on 
kohustus hinnata üleujutusega seotud 
riske, koostada asjaomased kaardid ja 
kavad. Need tegevusjuhised andis üleuju-
tuste direktiiv, mis võeti vastu 2007. aastal.

2011. aastal valmis üleujutusriskide 
esialgne hinnang, mille tulemusena mää-
rati kakskümmend olulist riskipiirkonda. 
See hinnang on üldsusele kättesaadav 
keskkonnaministeeriumi kodulehel (www.
envir.ee/ujutus/hinnang).

Järgmise sammuna võeti ette riskipiir-
kondade põhjalikum kaardistamine. Üle-
ujutusohupiirkonna ja potentsiaalse ris-
kipiirkonna kaardid näitavad veetaseme 
tõenäolist tõusu kümne, viiekümne, saja ja 
tuhande aasta jooksul ja kirjeldavad või-
malikke tagajärgi.

Riskipiirkondade kaarte saab vaadata 
maa-ameti geoportaali üleujutuste kaar-
dirakenduses, kuhu pääseb samuti aad-
ressi www.envir.ee/ujutus/kaardid kaudu. 
2015. aasta kevadeks peavad valmis 
olema ka konkreetsed plaanid selle kohta, 
kuidas üleujutuste kahjusid ära hoida või 

vähemalt leevendada.
Avaliku väljapaneku käigus on igaühel 

õigus esitada eelmainitud kaartide kohta 
kirjalikke ettepanekuid kuni 2014. aasta 
30. sügiskuuni e-posti aadressil  
agne.aruvali@envir.ee.
Keskkonnaministeerium/Loodusajakiri

Fotomälestus veerohkest 2010. aasta 
mahlakuust Emajõe luhalt.

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

FOTO: TOOMAS JÜRIADO

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kääpakotkaste 
päästmine 
tõi Euroopa 
Natura-auhinna
Lehekuu eelviimasel nädalal jagati Brüs-
selis esimest korda välja Natura 2000 
auhinnad. Euroopa Liidu uue loodus-
kaitselise tunnustuse pälvis Bulgaarias 
Sakari looduskaitsealal elavate kää-
pakotkaste päästmiseks ette võetud 
projekt.

Kääpakotkad kuuluvad üleilmselt 
ohustatud liikide hulka. Sakari piirkon-
nas, kus pesitseb pool Bulgaaria kääpa-
kotkaste asurkonnast, valmistas loodus-
kaitsjaile juba pikemat aega muret tõsiasi, 
et suur osa linnuharulduste järelkasvust 
sai pidevalt elektriliinides hukka. Amet-
like andmete järgi leidis aastail 2009–2013 
elektritraatides oma otsa pea 70% noor-
test kotkastest.

Euroopa Liidu LIFE programmi rahade 
toel võttis aga Bulgaaria linnukaitseühing 
koostöös kohaliku energiakompaniiga kot-
kaste suremuse vähendamiseks käsile 
suuremat sorti elektriliinide isoleerimise. 

59 kilomeetri pikkusel liinilõigul asendati 
õhuliinid osaliselt maakaabliga ning isolee-
riti ligi 600 kotkastele ohtlikku elektriposti.

Pärast seda pole elektriliinide alt leitud 
enam ühtki lõpnud kotkast. Seejuures on 
linnukaitsjate rõõmuks Sakari piirkonnas 
pesitsevate kääpakotkapaaride hulk isegi 
veerandi võrra suurenenud.

Konkursi žürii liige Kadri Tillemanni 
sõnul sai kääpakotkaste päästmise projekti 
esile tõstmisel määravaks asjaolu, et sel-
lega saavutati kaitsealuse liigi suremuse 
vähendamisel silmnähtavaid tulemusi. 
Projekti lisaväärtusena nägi žürii partner-
lust suure elektriettevõtjaga ning ka sot-
siaalmajanduslikku kasu.

Eestist kandideerisid kommunikat-
siooni kategoorias Natura-auhinnale loo-
duskalender.ee üle ilma tuntust kogunud 
looduskaamerad, kuid finalistide hulka 
need siiski ei pääsenud.
LS

Matsalus 
sirguvad jälle 
Taanist toodud 
Manilaiu kõred

Täpselt nagu mullu, toodi ka sel aas-
tal Matsalu rahvuspargi Penijõel asu-
vasse keskusesse suur ports Kopen-
haageni loomaaias ilmavalgust 
näinud juttselg-kärnkonnade ehk 
kõrede järelkasvu. Manilaiu hääbu-
vast kõreasukonnast pärit konnade 
kaks kudunööri toodi Taanist Eestisse 
lennukil.

„Praegu on kullesed juba aktiiv-
selt liikuvad, nad söövad ja kasva-
vad jõudsalt,” kirjeldab noorte kõrede 
eest hoolitsev keskkonnaameti loodus-
kaitse bioloog Ilona Lepik. Penijõel asu-
vas ohustatud liikide paljunduskeskuse 
vannides on tema kinnitusel praegu 
kasvamas üle 4000 kõrehakatise.

Peagi kolitakse kõrehakatised sise-
ruumidest õue. Selleks pannakse üles 
spetsiaalsed võrkkastid ja kokkupanda-
vad kasvuhooned. Ikka selleks, et mõni 
looduslik vaenlane neid haruldasi konni 
nahka ei saaks pista.

Esimesed kõred peaksid moon-
duma pärnakuu keskel. Et nende elu-
kate areng on enamasti ebaühtlane, 
siis viimased läbivad moonde alles 
põimukuus.

Nii nagu eelmisel aastal, on loo-
duskaitsjatel kavas kõik Penijõel sirgu-
vad kõred Manijal lahti lasta, sel moel 
üritatakse sealsele praktiliselt hävinud 
kõreasurkonnale uut elu sisse puhuda. 
„Loodame, et meil õnnestub üles kasva-
tada vähemalt 2000 isendit. Selline arv 
noori kõresid annaks lootust, et kunagi 
Manilaiul uuesti kõresid kuulda saab,” 
märgib Lepik.

Kunagi oli Manilaid tervenisti üks 
suur rannaniit ning tegu oli omamoodi 
kõreparadiisiga, kus liigi arvukus oli 
kõrge. Kõrede kevadine laul muutus 
seal harvaks üheskoos niitude kinni-
kasvamisega. Suuresti pole saare niite 
õnnestunud tänaseni taastada.

Ühtekokku 25 noort kõret viis kõre-
uurija Riinu Rannap Manilauilt Kopen-
haageni loomaaeda n-ö reservasur-
konna tekitamiseks juba 2009. aastal. 
Mullu õnnestus taanlastel nad tehistin-
gimustes sigima saada.
LS

Kääpakotka läbitungiv pilk
NATURA2000 AWARD

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Matsalu rahvuspark sai 
kümneseks
Meie kuulsamaid looduskaitsealasid, Matsalu rahvuspark tähistas lehe-
kuus oma esimest ümmargust, 10 aasta juubelit. Matsalu riiklik loodus-
kaitseala loodi juba 1957. aastal, kuid 2004. aastal nimetati looduskaitse-
ala ümber rahvuspargiks.

Matsalu rahvuspark loodi eelkõige seal pesitsevate, sulgivate ja läbirända-
vate lindude kaitseks ning on kantud ka rahvusvahelise tähtsusega Ramsari 
märgalade nimekirja. Rahvuspargis kaitstakse Lääne-Eestile iseloomulikke 
ranna- ja luhaniite, loopealseid ja puisniite ning Väinamere kultuuripärandit. 
Park on üks Euroopa tähtsamaid veelindude pesitsus- ja rändepeatusalasid 
ning ainukesena Baltimaades pärjatud Euroopa Nõukogu diplomiga, millega 
tunnustatakse Matsalu bioloogilist, geoloogilist ja maastikulist mitmekesisust. 
LS

Kasari jõe luht Matsalu 
rahvuspargis.
OLEV MIHKELMAA/ WIKIPEDIA

Kumari preemia sai Aivar Leito
Väärika Eerik Kumari nimelise loodus-
kaitsepreemia koos looduskaitse kuld-
märgi ja 5000 euroga pälvis sel aastal 
ornitoloog Aivar Leito.

Leito on uurinud hanesid, laglesid, soo-
kurgi, väikeste meresaarte linnukooslusi 
ning lindude rännet ja pesitsusökoloogiat. 
Ta on korraldanud ka paljude kaitsealade 
linnustiku uurimist ning osalenud mitmete 
kaitsealade loomisel. „Just tema algatusel 
võeti kasutusele lindude raadio- ja satel-
liitjälgimine, mis annab linnuteadlastele 
hindamatuid teadmisi ning kõigile võima-
luse vaadata, kus talvepuhkusele lenna-
nud kured või kotkad parasjagu on,” sõnas 
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiman-
nus preemia andmisel.

Linnuhuviliste seas hane- ja kure-
onuna tuntud Leito ütleb, et talle omistatud 

tunnustuse nimemees Eerik Kumari on 
olnud talle nii akadeemiliseks eeskujuks 
kui ka otseseks ülemuseks. „Ta kehastas 
kuni surmani meie linnuteadust ja selle 
tegevusi, milles ka ise osalesin. Kumari 
teosed „Kuidas vaadelda linde”, „Eesti lin-
dude välimääraja”, „Eesti NSV linnud” ja 
„Lindude ränne” olid mulle piibli eest, mida 
pidevalt kasutasin, ja kahte viimast kasu-
tan pidevalt praegugi, kuna need on suu-
resti aegumatud teosed ja allikmaterjalid.”

Eesti looduskaitsemärgid said tänavu 
ka linnustiku uurija Mati Martinson, Lahe-
maa rahvuspargi küla- ja mõisaarhitektuuri 
taastaja Fredi-Armand Tomps, ihtüoloog 
Meelis Tambets, loodushariduse edenda-
jad Georg Aher, Ivar Arold ja Helle Kont ning 
Eesti Loodusmuuseumi botaanika osakonna 
juhatajana Õie Jaagomäe. LS

Vasakult Fredi-Armand Tomps, Helle 
Kont, Aivar Leito, tunnustusi jaganud 
keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannus, Meelis Tambets ja Õie 
Jaagomäe.
KESKKONNAMINISTEERIUM  

Selgunud on 
parimad noored 
linnutundjad

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi linnuviktorii-
nis 6.–9. klassi õpilastele osales 22 võistkonda 
Eesti eri paigust, kokku 60 õpilast. Võisteldi üld-
teadmistes ning oskustes tunda ära linnulaule 
ja -häälitsusi.

Nooremas vanuserühmas (6.–7. klass) või-
tis Miina Härma Gümnaasiumi võistkond „Linnu-
laul” (Mari Remm, Paul Kaasik ja Eva Lotta Tamm, 
õpetajad Maiu Kaljuorg ja Ülle Irdt), järgnesid 
Tartu Kivilinna Gümnaasiumi „Pöialpoisid” (And-
reas Eskor, Katrin Kaareste ja Katrin Käis, õpetaja 
Taimi Ruusmäe) ning Metsküla Algkooli „Merikot-
kad” (Silver Nikkel, Joosep Michels ja Samuel Kas-
tepõld, õpetaja Astrid Nikkel).

Vanemas vanuserühmas (8.–9. klass) võidutses 
muudelgi loodusviktoriinidel hiilanud Tallinna Prant-
suse Lütseumi „Copper Owl” (Annaleena Vaher, Mati 
Lepikson ja Airon Oravas, õpetaja Marje Väli), pje-
destaalile pääsesid veel Kuldre kooli „Varblased” 
(Renate ja Regina Ermel, õpetaja Tiina Ruusmaa) 
ning Kuressaare Gümnaasiumi „Kassikakukesed” 
(Mari Tiitson ja Karoline Malk; õpetaja Gerta Nurk). 
Linnuviktoriini kõiki tulemusi näeb loodusmuuseumi 
kodulehelt http://natmuseum.ut.ee/1192376.

Edukamad võistkonnad said auhinnaks loodus-
raamatuid ja lindude pesakaste, ajakirja Eesti Loo-
dus poolaasta tellimuse ning Eesti Ornitoloogia-
ühingu kalendreid ja šokolaade. Pärast viktoriini 
korraldati noortele linnuhuvilistele linnuvaatlus-
retk Aardla poldrile ja Ilmatsallu.  
TÜ Loodusmuuseum

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Miljon 
linnuvaatlust 
kinnitab 
asurkondade 
nihkumist  
põhja poole

Soomlased on suurele hulgale vaatlus-
andmetele tuginedes teinud kindlaks, 
et lindude asurkonnad on aastail 1970–
2010 nihkunud keskmiselt 45 kilomeet-
rit põhja poole, põhjuseks tõenäoliselt 
kliimamuutused.

Soome keskkonnainstituudi SYKE ja 
Soome loodusmuuseumi ühisuuringust 
selgus ka, et põhjapoolsed liigid taganevad 
põhja suunas kiiremini, kui lõunapoolsed 
uutele aladele levivad: esimeste asurkon-
nad on nihkunud keskmiselt 73 km, teis-
tel aga 23 km. Mõnedki liigid, näiteks teder, 
tutkas, rohevint ja hänilane, on põhja poole 
nihkunud lausa üle saja kilomeetri.

Nihked tehti kindlaks, jälgides asur-
kondade kohaliku tiheduse muutusi; see 
annab olukorrast märksa täpsema pildi 
kui lihtsalt levilapiiride muutuste jälgimine. 
Muu hulgas selgus, et asurkondade kan-
dumine põhja poole on suurem, kui varem 
arvatud. Andmed on kogutud pikaaja-
liste transektloenduste käigus, mille jook-
sul 94 liigist linnu kohta pandi kirja ligi mil-
jon, täpsemalt 990 301 vaatlust. Põhiliselt 
kogusid andmeid vabatahtlikud vaatlejad. 
SYKE/Loodusajakiri Mänguhoos isatutkas FOTO: BS THURNER HOF / WIKIMEDIA

Super-rattateed on märgistatud  
oranži joonega.
FOTO: HTTP://WWW.CYCLING-EMBASSY.DK/

Kopenhaagen loob rattureile superteid
Pole saladus, et jalgratas on Taanis ja ka 
riigi pealinnas väga populaarne liiklusva-
hend. Omavalitsused on selle nimel tei-
nud väga tõhusat tööd, mille üks avaldusi 
on Kopenhaagenisse rajatav nn super-rat-
tateede võrgustik. Taani pealinnas elab 
praegu ligi 560 000 elanikku, 18 omava-
litusest koosnevas Suur-Kopenhaagenis 
läheneb elanike arv kahele miljonile. 2012. 
aastal liikus 150 000 pealinlast ehk 36% 
elanikest päevast päeva rattaga, 33% kasu-
tas ühistransporti, 25% autot ja 6% käis val-
davalt jala. Aastaks 2025 tahetakse saa-
vutada, et põhiliselt rattaga teeks oma 
igapäevasõidud lausa pool linna elanikest.

Sestap pole üllatav, et Kopenhaageni 
kestliku linnaliikuvuse plaani põhiosa on 
super-rattateedeks kutsutava võrgustiku 
ehitus: kavandatud on 28 otstarbekohaselt 

rajatud ja süsteemselt ühendatud teed 
kogupikkusega umbes 500 kilomeetrit. Idee 
käidi välja 2009. aastal ja 2012 avati esi-
mene, viit omavalitsust läbiv 17kilomeet-
rine Albertlundi marsruut, mis tõi piirkon-
nas kaasa ratturite arvu kasvu kümnendiku 
võrra. Mullu lisandus Farumi haru ja 2014–
2018 peaks rajatama veel üheksa uut teed.

Teed ehitatakse nii otse kui võimalik, 
läbi mõeldud on ümberistumiskohad ühis-
transpordilt ja ühistranspordile, optimeeri-
takse ristumisi muude teedega, vähendades 
nende arvu võimaliku miinimumini ja näi-
teks püüdes tipptunnil rattateedel luua nn 
roheline laine. Olemas on vajalik teenindus, 
näiteks õhupumbad, samuti hoolitsetakse 
selle eest, et valgusfoori ees oodates saaks 
rattur turvaliselt jalga toetada.

ELTIS/Loodusajakiri

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Ookean hapestub 
enneolematult kiiresti
Rahvusvahelise geo- ja biosfääri prog-
rammi IGBP uurijad kinnitavad, et 300 
miljoni aasta jooksul pole ookeanivesi 
olnud kunagi nii happeline kui praegu. 
Ookean on absorbeerinud ligi kolman-
diku tööstusrevolutsiooni algusest inim-
tegevuse tõttu atmosfääri paiskunud 
süsihappegaasist ja see on põhjustanud 
vee happesuse 26protsendilise kasvu. 
Arvutuslikult kasvab praeguse heitme-
taseme püsides happesus tööstusrevo-
lutsiooni-eelsega võrreldes 2100. aas-
taks lausa 170 protsenti.

Mõistagi on see toonud kaasa mere 
ökosüsteemide ja elustiku muutusi; põh-
just on karta ka inimeste toidujulgeoleku 
pärast. Tasub ka lisada, et happesuse 
tõusu tõttu kahaneb ookeani võime absor-
beerida atmosfäärist süsinikdioksiidi ja 
üksiti ka võime leevendada kliimamuutusi.

Eri liikidele omaseid muutusi on uuri-
tud poolustest troopikani. Suurema hulga 
liikide jaoks on mõju negatiivne: kannatada 
saavad kaltsiumiühenditest toesed ja kat-
ted, kahaneb sigimisvõime, kasv ja arvu-
kus, aeglustub noorjärkude areng. Tuleb 
siiski ka kinnitada, et on liike, kes suuda-
vad muutustega kohaneda või neist koguni 
kasu lõigata, näiteks mõned vetikad.

Mereelustikku mõjutab veel hulk teisi 
faktoreid: juba mainitud kliimamuutus, 
vee alanev hapnikusisaldus, osooniaukude 

tõttu suurenev ultraviolettkiirgus, ülepüük, 
saaste, liigtoitelisus. Kõik see kokku on 
raske proovikivi ökosüsteemidele ja elus-
tikule, sealt kaudu kalasaakidele ja vesi-
viljelusele, korallri¯de hävingu tõttu ka 
turismile ning kõigest sellest sõltuvatele 
kogukondadele.
care2/IGBP/Loodusajakiri

Saadikud nõuavad, et kilekottide 
kasutus peab vähenema
Europarlamendis hääletatud eelnõu 
kohaselt peaksid EL liikmesriigid aas-
taks 2019 vähendama kõige enam pruu-
gitavate kilekottide kasutust vähemalt 
80% võrra. Toetati vajadust kehtestada 
kohustuslikud sihtmäärad ja nõuda kile-
kottide eest tasu.

ELis kasutatavatest kilekottidest moo-
dustavad enamiku sellised, mille kile on 
õhem kui 50 mikronit. Need suure tõenäo-
susega taaskasutusse ei satu ning saas-
tavad äravisatuna keskkonda. ELi liikmes-
riigid peaksid eelnõu kohaselt vähendama 
2010. aastaga võrreldes selliste kot-
tide kasutust aastaks 2017 vähemalt 50% 
võrra ja 2019. aastaks 80% võrra. Saadi-
kud soovitavad rakendada majanduslikke 

vahendeid – makse ja lõive ning turustus-
piiranguid, et peatada tasuta kilekottide 
kaasa andmine poodides.

Väga õhukesed kilekotid, millesse paki-
takse niiskeid ja lahtisi toiduaineid, näi-
teks värsket liha, kala ja piimatooteid, ning 
mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks, peak-
sid saadikute arvates eelnõu reguleerimis-
alast välja jääma.

Küll peaksid liikmesriigid tagama, et 
väga õhukesed kilekotid, millesse pakenda-
takse kuiva ja lahtist puu- ja köögivilja ning 
kondiitritooteid, asendataks aastaks 2019 
kandekottidega, mis on valmistatud ümber-
töödeldud paberist, või biolagunevate ja 
kompostitavate väga õhukeste kilekottidega. 
Euroopa Parlament / Loodusajakiri

Ookeani hapestumine mõjutab 
mereökosüsteemidest sõltuvate 
inimeste elu. Fotol mõõnaaegne 
austripüük USAs Willapa lahes.
FOTO: BRIANHE/WIKIPEDIA

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Viigrilood
PETLIK  
MERE  
MADALASEIS
Vareslaiul Sadamanukka hommikust une ärapesemist 
tegema minnes viskasin pilgu vastu juba tõusnud pimes-
tavat päikest ning nentisin, et jaa, meri on kõvasti kuk-
kunud, sest kivid puha väljas, tea, kas jaksangi paati 
veel niisama merre käristada või pean mõne abinõu 
välja nuputama. Kui uni silmist pestud sai ja paadi 
juurde asusin, märkasin üllatusega, et paat täitsa para-
jalt vees istus, ei osanud seda kuhugi poole sikutada, et 
veel parem saaks. Vaatasin uuesti merele, kus nüüd vaid 
mõni kivinukk üle veepinna ulatus, ning taipasin, et et 
näh, jälle olid viigrid mind haneks tõmmanud.
ANDRES MILLER

Kirjuta meile aasta loomast
Lugusid või pilte saatke:  
toimetus@loodusesober.ee või  
ajakiri Loodusesõber,  
Endla 3, Tallinn 10122.

KAIDO HAGEN

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



MA EI TEA MIKS, AGA MILLEGI-
PÄRAST TUNDUB MULLE, et Lää-
nemere puhtuse küsimus on ühelt 
poolt teada-tuntud, aga teiselt poolt 
ka täiesti tundmatu. Kui küsin koo-
lilastelt, mis on Läänemere suurim 
keskkonnaprobleem, siis vastavad 
kõik kooris ja segamini: „Eutrofeeru-
mine!”, „Reostus!”. Teisalt saan vas-
tuseks vaikuse, kui küsin, milline see 
puhas Läänemeri siis oleks, kui reos-
tust ei oleks. Seepärast mõtlesingi, 
et unistaks puhtast Läänemerest sel-
lisena, nagu mina teda ette kujutan, 
ja kutsuks ka teisi sellest unistama. 
Nagu sporditreenerid välismaistes fil-
mides ütlevad: 

„If you can 
dream it,  
you can do it!”

Minu unistus puhtast Lääneme-
rest koosneb kahest pildist. Esimene 
pilt on meri rannast vaadatuna ja 
teine sukelduja silme läbi.

Puhta Läänemere kaldal saab 
suvel jalutada paljajalu, jalge alla 
jääb kas liiv või kiviklibu või madal 
murutaoline rohi. Palja jalagagi astu-
des peab aga silma peal hoidma, et ei 
astuks sisse mõne pisikese murututi 
sisse või klibu peale peidetud linnu-
pessa. Mere ääres on avarust ja tuult, 
kõnnid sa siis lamedal Lääne-Eesti 
rannikul või kõrgel Põhja-Eesti klin-
dil – ei tihedat võsa ega läbimatut pil-
lirootihnikut. Rannal on siin-seal kor-
rapäratud adruvallid, kuid vee piir 
on puhas, ilma vohava ja mullitava 
vetikakihita. Loomulikult pole kusa-
gil ühtki vedelevat pudelit ega muud 
prahti. Ehk siis puhta Läänemere kal-
las ongi lihtsalt puhas – saad siin kõn-
dida varbad vees ilma takistuste ja 

UNISTADES 
PUHTAST 

LÄÄNEMEREST

SILVIA LOTMAN, 
EESTIMAA LOODUSE FONDI  

TEGEVJUHT

piirideta, lasta mõtetel lennata ja laa-
dida end energiaga, mis on hädavaja-
lik elutormi lainetel surfamiseks.

Kui sukeldud, siis on meri midagi 
hoopis muud. See on kõike muud 
kui tühi. Aga kindlasti ei ole ta 
täis läbimatut vetikasoga. Meri on 
täis elu. Laugel liivasel põhjal laiu-
vad merealused niidud, millel kas-
vab rohi, mis oma veidral moel sar-
naneb maapealsele karjamaale. Siin 
käivad toitumas kalad ja vähikesed, 
neid söövad suuremad kalad ja neid 
omakorda hülged ja merelinnud. Tei-
sal on karid, mis justkui korallid oma 
korra ja korrapäratuse segus anna-
vad võimaluse igale põnevale pisi-
loomale peituda ja toituda. Karbid ja 
tõruvähid, krevetid ja ussikesed –  
põhjamaiselt väikesed, kuid oma 
salapäraga ehk paeluvamadki kui 
lõunamerede edvistajad.

KOLMAS PILT ON PUHTAST 
LÄÄNEMEREST VEEL, see on pilt 
Eesti toidupoe letist. See pilt räägib 
sellest, et alati saab osta värskeid ja 
hooajalisi kohalike rannakalu- 
rite püütud hõrgutisi kilust lestani. 
Samuti sellest, et keegi ei pea muret-
sema, kas kalas leiduvaid mürkaineid 
on alla lubatud normi, sest merest 
püütud kala on ju mürgivaba. Sama-
moodi ei pea tarbija muretsema 
selle pärast, millises Läänemere piir-
konnas on kala püütud, sest püü-
gimahud on kõikjal sellised, et või-
maldavad populatsioonidel nii end 
taastoota kui ka areneda vastavalt 
keskkonna muutumisele. Sel poe-
letil müüakse ka kohalikku köögi-
vilja, piima ja leiba, mis kõik on too-
detud nii, et ühtegi grammi fosfo-
rit ega lämmastikku ei lasta asjatult 
põllult vette voolata. Veelgi enam: 
põllumajanduses on ammu kasutu-
sel uued fosforväetised, mida toode-
takse kunagiste reostunud merealade 
puhastamiseks kasvatatud merekar-
pidest, ja loomulikult süüakse vähem 
liha ja selle saamiseks ei hoita loomi 
kinnistes ruumides, vaid looduslikel 
karjamaadel.

Kokkuvõttes tundub, et unis-
tus puhtast Läänemerest on unistus 
ka veidi teistsugusest elust ja olust. 
Ma loodan, et sellel unistusel on 
jagajaid.
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SOOME 
LAHT
ÄGAB HEITVETE JA  
ÜHA TIHEDAMA 
LAEVALIIKLUSE  
KOORMA ALL
ULVAR KÄÄRT, MATS KANGURI FOTOD

Meie kodumeri Soome laht on näitamas esimesi 
taastumise märke aastakümnete taguse saastamise 
painest. Kuid uue aja märgina on meretranspordi 
võidukäik lahe tundliku elusüsteemi kohale toonud 
enneolematult suure naftareostuse ohu.
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SOOME 
LAHT Läänemerest rääkides märgitakse 

sageli, et see riimveeline veekogu 
kuulub maailma saastatumate hulka. 
Selle tõdemuse valguses võib auto-
maatselt arvata, et sama kehtib ka 
mere idapoolseima lahesopi, Soome 
lahe kohta. Asjatundjate hinnangul 
see siiski päris nii pole. „Soome lahe 
eluolus on mitmeid valupunkte ja 
Läänemerele iseloomulikud keskkon-
naprobleemid, nagu eutrofeerumine, 
ohtlikud ained või naftareostuse ris-
kid, on siin võib-olla selgemini taju-
tavad kui mujal. Samas ei tohiks 
üldistavalt kogu lahe kohta öelda, et 
see on üks saastatum mereala maa-
ilmas,”  tähendab TTÜ Meresüstee-
mide instituudi professor Urmas 
Lips, kes on aastaid meie kodumere 
seisundit uurinud. „Viimasel paaril 
aastakümnel on aru saadud, et lahe 
seisundi parandamiseks tuleb palju 
ära teha ja on ka juba tehtud.”

 
LIIGA PALJU TOITAINEID
Inimtegevuse mõju Soome lahele 
on hiigelsuur, kuna lahe ligikaudu 
421 000 ruutkilomeetri suurusel valg- 
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alal elab üle 13 miljoni inimese. Pal-
juski just põllumajandusest ja lin-
nade heitvetest pärit toitainete –  
lämmastiku ja fosfori – suure sisse-
vooluga kaasnevat eutrofeerumist 
peetaksegi lahe kõige suuremaks 
keskkonnaprobleemiks. Soome laht 
on Läänemere kõige enam eutrofee-
runud piirkond.

Miks on eutrofeerumine halb? 
Ikka seepärast, et toitainete ülekül-
lus põhjustab meres vetikate voha-
mist, mis omakorda mõjub kehvasti 
vee kvaliteedile: vesi võib muutuda 
läbipaistmatuks ja hapnikuvaeseks. 
Seetõttu kannatavad näiteks lahe 
kalavarud.

Üheks eutrofeerumise teada-tun-
tud ilminguks on suvised sinivetika-
õitsengud. Teada on, et sinivetikad 
ehk tsüanobakterid on olnud Lääne-
meres kogu selle ajaloo jooksul, kuid 
nende vohamisele hakati enam tähe-
lepanu pöörama eelmise sajandi tei-
ses pooles. Suurte sinivetikateõitsen-
gute esinemist, mille tõttu vesi rohe-
kaks lögaks võib moonduda, seosta-
takse eeskätt jõgede kaudu merre sat-
tuva fosfori küllusega. „Viimasel küm-
nel-kahekümnel aastal on fosforikoor-
mus kogu Läänemerele vähenenud, 
kuid siiski ei ole sinivetikate vohami-
sed harvemaks jäänud,” märgib Lips.

Selle ühe põhjusena näeb Lips 
mere põhjalähedase kihi kehvi hap-
nikutingimusi. „Kui põhja lähedal 
hapnik puudub, siis vabaneb setetest 
sinna aastakümnete jooksul kogune-
nud fosfor veesambasse, mis oma-
korda talvise konvektsiooni käigus 
ülemistesse veekihtidesse võib sat-
tuda,” selgitab ta. „Nii et (fosfori – 
autor) koormuse vähenemise mõju 
võib avalduda alles aastakümnete 
pärast.”

Kõige enam toitaineid kannavad 
Soome lahte kõige suurema valgalaga 
veerikkad jõed, ehk siis läbi Peter-
buri voolav Neeva, Eesti-Vene piiri 
tähistav Narva ja Kymi jõgi Soomes. 
Seejuures väärib märkimist, et just 
Neeva jõgi, mis annab üksi ligikaudu 
70% lahte voolavast veest, ja üle 5 
miljoni elanikuga Peterburi linn on 
olnud suurimad fosforiallikad. „Selle 
koormuse vähendamiseks on astu-
tud mitmeid samme, eelkõige ehita-
tud uusi veepuhastusseadmeid. Loo-
detavasti väheneb puhastusseadmete 
järgmiste osade valmimisel koormus 
Soome lahele veelgi,” viitab Lips.

Heitvete puhastamise kõrval pee-
takse üheks eutrofeerumist põhjus-
tava fosforikoormuse vähendamise 
viisiks fosfaate sisaldavate pesuai-
nete kasutamise piiramist. Kuid sel-
lega seotult on üleval siiski mõni 
„aga”. „Selge on see, et kui asemele 
tulevad uued ained, mis omakorda 
merre satuvad, seal ei lagune ja orga-
nismis akumuleeruvad, siis kokku-
võttes võib hea algatus lõppeda kesk-
konnale kahjulikult,” osutab Lips. 
„Alati on vaja eelnevalt uurida, kas 
uute ainete kahjutuses saab kindel 
olla. Näiteks on viimasel ajal haka-
tud üha rohkem rääkima ravimite 
sattumisest keskkonda ja nende 
mõjudest.”

TUNDMATUD OHUD
Kui vaadata 2012. aastal tehtud Eesti 
ja Soome merealade seisundi uuri-
mistöös antud esialgseid hinnan-
guid, siis ohtlike ainete osas olid 
tulemused vasturääkivad: Eestis leiti, 
et olukord on nendega pigem hea, 
lahe põhjakaldal leiti, et pigem halb. 
Urmas Lips viitab seejuures, et ilm-
selt tulenesid sellised vastakad järel-

dused eeskätt andmete vähesusest, 
aga ka seisundi hindamiseks kasu-
tatud indikaatorite ja kriteeriumite 
erinevusest.

Teine probleem on seotud reos-
tuse allikatega. „Näiteks ei ole selge, 
miks aeg-ajalt leitakse lahe ökosüs-
teemis suhteliselt kõrget raskmetal-
lide – kaadmium, elavhõbe – sisal-
dust, kuigi maismaalt pärineva reos-
tuse vähenemisest on raporteerinud 
kõik riigid,” toob Lips välja.

Kuid toiduahelat pidi kaladesse ja 
neist lõpuks inimeseni jõudvate ter-
viseohtlike raskmetallide kõrval on 
omaette probleem nii keemiatööstu-
sest kui ka ravimitest pärit ohtlikud 
ained, veealune müra, prügi ja mik-
roplastik, mille mõju ökosüsteemile 
tuleb alles tundma õppida.

Ühtlasi on Lipsu hinnangul üheks 
Soome lahe seisundit halvendavaks 
teguriks ka teadmatus järjest inten-
siivsemast mere kasutusest tuleneva-
test koosmõjudest. „Me oskame hin-
nata ühe eraldiseisva projekti või 
arenduse mõju, aga ei oska hinnata 
paljude projektide koosmõju – kus on 
piir, millest alates järgmist torujuhet, 
tuuleparki, sadamat või midagi muud 
taolist ilma keskkonda oluliselt kah-
justamata rajada ei saa,” märgib ta.

VIIMASED EESTI VALUPUNKTID
Läänemere kaitsele pühendunud 
Helsingi Komisjonil ehk HELCOM-
il on kõik Soome lahe ümber saasta-
jatena pinnuks silmas olevad objek-
tid arvele võetud. 1990. aastal, mil 
HELCOM esimest korda neid  nn 
valupunkte (hotspots) kaardistas, läks 
Eestist kirja ühtekokku kolmteist 
probleemset objekti. Neist üksteist 
on tänaseks sellest nimistust kus-
tutatud ning valupunktina on endi-
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selt üleval Kehra tselluloosi- ja pabe-
rivabrik ning Narva elektrijaamad. 
„Peamine häda on see, et nende 
kohta ei ole viimasel aastal infot aja-
kohastatud,” selgitab keskkonna-
ministeeriumi veeosakonna juha-
taja Rene Reisner põhjust, miks meie 
kaks tööstusobjekti senini HELCOMi 
mustas nimekirjas seisavad.

Viimastest ligi kolme aasta tagus-
test ülevaadetest selgus, et nii Kehra 
kui ka Narva piirkonnas on asju, mida 
saaks paremini teha. Samuti jäi neis 
kohtades vajaka seireinfost, et veen-
duda kõikide HELCOMi soovitustega 
arvestamises. „Kehra osas oli ettepa-
nekuid näiteks paberitööstuses kasu-
tatava tehnoloogia täiendamiseks ja 
parandamiseks, et vähendada teatud 
liiki õhuemissioone. Narva piirkonna 
osas leiti, et on vaja oodata veel poo-
leliolevate projektide lõppemist ning 
seejärel hinnata uuesti olukorda. Pea-
miselt võis täheldada, et pooleli olid 
mõned veeinfrastruktuuri ning ka 
jäätmete ja õhuemissioonide vähen-
damisega seotud projektid,” osutab 
Reisner. „Tuleb rõhutada, et kõik piir-
konnad ja vaadeldavad objektid üld-
juhul vastavad kehtivatele lubadele ja 
seadusega määratud ettekirjutustele, 
mistõttu ei saa neid objekte kuidagi 
lugeda nõuetele mitte vastavaks. Valu-
punkti staatus annab pigem infot sel-
lest, et piirkonnas on potentsiaali olu-
korra parandamiseks.”

Ühena viimastest kriipsutati Ees-
tis HELCOMi valupunktide hulgast 
maha Kohtla-Järve tööstus- ja olme-
piirkond. Võimalikuks sai see pärast 
Kohtla-Järve poolkoksimägede ja 
sealsete pigijärvede keskkonnaohu-
tuks muutmist.

Vastavalt kokkuleppele saavad rii-
gid taotleda allesjäänud valupunk-

tide kustutamist siis, kui neis on teh-
tud olulisi parendustöid ning on või-
malik kindlalt väita, et nendes punkti-
des rakendatav keskkonnapraktika on 
hea ning eeskujulik ka teistele. „2015. 
aasta lõpuks peaks olema võimalik 
nii Narva kui ka Kehra valupunktid 
nimekirjast kustutada, sest siis lõpe-
vad mitmed neid valdkondi käsitlevad 
projektid,” hindab Reisner.

Lisaks kahele Eestis asuvale valu-
punktile, on HELCOMil luubi all 
veel kuus objekti, mis jäävad kõik 
Venemaale.

NAFTAKATASTROOF ON  
ÜKSNES AJA KÜSIMUS
Kui eutrofeerumist peetakse Soome 
lahe kõige suuremaks keskkonna-
probleemiks, siis suurimaks ohuks 
keskkonnaseisundile loetakse mere-
liikluse ja eriti naftavedude kasvu. 
Olgu siinkohal välja toodud järgmi-
sed kõnekad numbrid. Viimaste and-
mete järgi on naftavedude maht 
Soome lahel alates 1995. aastast tei-
nud läbi enam kui seitsmekordse 
hüppe, küündides praegu pea 160 
miljoni tonnini aastas. Praegu läbib 
Soome lahte iga päev keskmiselt 20 
tankerit, aastas ligi 7500 tankerit. 
Lõviosa tankeritest nõutavad musta 
kulda Venemaa suurtest sadamatest 
Primorskist ja Ust-Lugast.

Näiteks Soome lahe aasta üks 
patroone, president Toomas Hend-
rik Ilves nentis radokuus Soome lahe 
aasta 2014 väljakuulutamisel mere-
muuseumis, et ilmselt hakkab Soome 
laht peagi olema Molucca (eral-
dab Kagu-Aasias Malaisia poolsaart 
ja Sumatra saart) ja Hormuzi väina 
(eraldab Araabia poolsaart Iraanist) 
kõrval üks suurima naftaveo koor-
musega lahtesid kogu maailmas.

Fosfori koormuse 
vähenemise mõju 
võib avalduda alles 
aastakümnete pärast.

Kui fosfaatide asemele 
tulevad uued ained, 
mis omakorda merre 
satuvad, seal ei lagune 
ja organismides 
akumuleeruvad, siis 
kokkuvõttes võib 
hea algatus – fosfaate 
sisaldavate pesuainete 
piiramine – 
lõppeda keskkonnale 
kahjulikult.

Kaubalaevad ja tankerid lahe idaosas. 
Soome lahte läbib ööpäevas ainuüksi 

tankereid keskmiselt 20.
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Eestimaa Looduse Fondi nafta-
projekti juht Agni Kaldma toob välja, 
et vastavalt meie siseministeeriumi 
hädaolukordade analüüsile on naf-
taõnnetuse tõenäosus üks kord ühe 
kuni kümne aasta jooksul. Suurim 
risk on Soome lahel kui tiheda lae-
valiiklusega piirkonnas, kus ristuvad 
Soome, Rootsi ja Eesti sadamatest 
väljunud ning nendesse suunduvate 
reisilaevade, kaubalaevade ja nafta-
tankerite teed. „Õnnetuste oht kas-
vab jätkuvalt eriti laevaliikluse ristu-
miskohtades: Tallinna–Helsingi, Silla-
mäe–Kotka ja ida-lääne suunalise lae-
valiikluse ristumisel Soome lahel,” 
nendib Kaldma. Seejuures peetakse 
naftareostuse ohtu kõige suuremaks 
Helsingi ümbruses, kus Helsingi ja 
Tallinna vahet sõitvad reisilaevad lii-
guvad mööda ühiseid tiheda liiklu-
sega laevateid.

Mida koledat merre sattunud 
kleepuv nafta looduses korda võib 
saata, seda sai Eesti rahvas näha 
2006. aasta jaanuari viimasel näda-
lal, kui lainete randa uhutud reos-
tus avastati Loode-Eesti rannikult. 
Ühes muu reostunud kraamiga tuli 
rannikult koristada ka õli tõttu lõp-
nud aule, sõtkaid, kaure, kajakaid ja 
kühmnokk-luiki. Ornitoloogide hin-
nangul võttis see reostus elu 20 000 
– 30 000 tiivuliselt. „Uue ja palju 
tõsisema naftaõnnetuse juhtumine 
on paraku üksnes aja küsimus. Ehkki 
2006. aasta talvine naftakatastroof 
oli oma ökoloogilistelt tagajärgedelt 
ilmselt Eesti kõigi aegade rängim, 
polnud see naftakoguselt suurim 
isegi meie ajaloos,” tõdeb Kaldma.

Loode-Eesti reostuse puhul 
arvati, et reostuse põhjustas nafta, 
mille kogus jäi suurusjärku kaheksa 
tonni. Samas sõidavad Venemaa naf-
tasadamate vahel pidevalt laevad, 
mis mahutavad korraga üle 100 000 
tonni toornaftat. Just selline kogus 
musta kulda oli pardal näiteks tanke-
ril „Lovina”, mis 2012. aasta oktoob-
ris tänu Soome veeteede ameti töö-
taja viimase hetke hoiatusele Suur-
saare lähedal napilt madalikule põru-
tamisest pääses.

Pidevalt varitsev naftareostuse 
oht on meil endast juba tänavugi mit-
mel korral märku andnud – Taba-
salus, kus tuli rannalt reostust koris-
tada, ja viimati leiti õlitükke lehe-
kuus Nõva rannast. Õnneks olid 

mõlemad reostused väikesed ja loo-
dusele suhteliselt ohutud.

Selliseid juhtumeid, mil laeva-
del on merre ebaseaduslikult pil-
sivett lastud, on viimastel aastatel 
Eesti vetes registreeritud üle kolm-
ekümne, neist pooled Soome lahes. 
Pilsiveest merre jäänud õhukesi laike 
peetakse loodusele väheohtlikuks, 
kuna need hajuvad enamasti suhteli-
selt kiiresti. Ent kui mõni selline õli-
laik peaks läbi triivima mere pinnal 
loksuvast veelindude trobikonnast, 
oleks lugu sootuks teine.

LAEVADEGA TULEVAD  
VÕÕRAD LIIGID
Zooloog Lennart Lennuk rõhutab, et 
reostusohu paisutamise kõrval soo-
dustab tihenenud laevaliiklus ka 
võõrliikide liikide sissetulekut.  

Soome lahele võõraid elukaid lei-
takse üha sagedamini. „Ballastvesi 
on üks peamisi võõrliikide liikumis-
teid,” ütleb Lennuk.

Invasiivseks peetakse võõrliike, 
kes on suutelised siinsetes vetes 
järglasi saama ja seejuures ka pide-
valt oma leviala laiendama. „Kõik 
Soome lahte sattunud võõrliigid ei 
ole vohama hakanud ja ilmselt seda 
ei tee ka. Aga näiteks sellised väi-
kesed tegelased nagu vööt-kirpvähk 
(Gammarus tigrinus), vesikirp (Cerco-
pagis pengoi) ja virgiinia-keeritsuss 
(Marenzellaria neglecta) on üsna edu-
kalt oma levilat laiendanud.”

Kas võõrastesse liikidesse võiks 
rahulikult suhtuda ja võtta neid kui 
täiendust kohalikule bioloogilisele 
mitmekesisusele? Siiski mitte. „Kuna 
Soome lahes on noor ja seetõttu väl-
jakujunemata ökosüsteem, siis lei-
dub siin vabu nišše palju ja võõrlii-
kidel on üsna lihtne kanda kinni-
tada. Kuna tegu on riimveelise piir-
konnaga, kus kohtuvad soolase ja 
mageda vee liigid, siis elavad nad 
Soome lahes oma soolsuse taluvuse 
piirimail ja on seetõttu tundlikud 
igasugustele muutustele. Kui lahte 
satub mõni agressiivsem ja keskkon-
namõjudele vastupidavam liik, siis 
on sel lihtne tundlikke liike välja tõr-
juda,” räägib Lennuk lühidalt lahti, 
miks ei saa Soome lahes avastatava-
tesse võõrastesse liikidesse sugugi 
ükskõikselt suhtuda.

ELU HAKKAB TARGU 
TAASTUMA
Õnneks on võimalik Soome lahest 
rääkida ka rõõmustavaid lugusid. 

Puhta veega kodumeri ei ole Soome 
lahe puhul iseenesestmõistetav asi. 
Peame pingutama. Õnneks on vee 
seisund paranenud. 

Aul on avamere lind. Soome lahel 
talvitub suur osa meie piirkonna 
aulidest. Naftareostuse korral on 
nad esimeste ohvrite seas. Hukkub 
tuhandeid linde. 
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Nagu Urmas Lips eespool juba 
tõdes, on viimastel aastakümne-
tel aru saadud, et lahe seisundi 
parandamiseks tuleb palju ette 
võtta. Nii on selles vaimus jõutud 
juba ka palju ära teha.

Kui võtta näiteks Soome 
lahte painav eutrofeetumine, 
siis lõviosa toitainete koormu-
sest andnud Peterburi reoveed 
enam niisama merre voolama ei 
pääse. Praegusajal suunatakse 
need peaaegu täielikult uutesse 
puhastusseadmetesse.

Nii nagu Venemaal ja Soomes, 
on Soome lahe heaks palju tehtud 
ka Eestis. Vaadates meie põlevkivi-
kantsi Ida-Virumaa poole, siis seal 
on viimastel aastatel eurorahade 
toel keskkonnale ohutuks muu-
detud  kurikuulus Sillamäe jäät-
mehoidla ning Kohtla-Järve pool-
koksimäed ühes pigijärvedega. 
Esimene neist, asudes otse mere 
ääres, andis kunagi pea kolman-
diku kogu Eestist Soome lahte 
jõudnud lämmastikureostusest, 
teine mürgitas Purtse jõe kaudu 
samuti lahe vett.

Samal ajal ei saa kuidagi 
mööda vaadata ka viimasel ajal 
Eesti asulatesse kanalisatsiooni 
ja uute veepuhastusjaamade raja-
mist. Keskkonnaministeerium on 
välja hõiganud, et viimase kümne 
aastaga on Eestis erinevate kesk-
konnaprojektidega Soome lahe 
vee kvaliteedi parandamiseks 
investeeritud enam kui 600 miljo-
nit eurot.

Urmas Lips märgib, et siiski on 
Soome lahte aegade jooksul palju 
lahe seisundit mõjutavaid aineid 
juhitud ja need on akumuleeru-
nud põhjasetetes, sestap ei ole sei-
sundi paranemine nii kiire, kui 
tahaksime loota.

Küll on tal välja tuua esimesed 
meresaastuse vähenemise viljad. 
„Paranemise näitena on põisadru 
tagasi tulnud piirkondadesse, kus 
ta kaheksakümnendatel puudus. 
Viimastel aastatel on Soome kol-
leegid toonud näiteid, et ranni-
kumere kalaliigid, mis vahepeal 
Soome lahest peaaegu puudusid 
või olid vähearvukad, on Soome 
rannikuvetes tagasi, mille üle puh-
kajad ja harrastuskalastajad rõõm-
sad on,” osutab Lips.

Purtse lugu: Soome lahte reostanud 
masuudijõest jälle lõhejõeks
Ida-Virumaal Soome lahte suubuv 
Purtse jõgi oli taasiseseisvusaja hakul 
Eesti üks enim reostatud vooluvee-
kogu, tuntud kui tõrvaste kallastega 
masuudijõgi. Veel Teise maailmasõja 
eel, enne põlevkiviõli tootmise võidu-
käiku Kohtla-Järvel ja Kiviõlis oli see 
Narva jõe järel Eesti tähtsuselt teine 
lõhejõgi.

29. lehekuul 1932. kirjutas Pos-
timees järgmist: „Virumaa Õlikivi 
tööstuse roiskveed suubuvad Purtse 
ja Kohtla jõgedesse, mürgitades seal 
kalu, kuid sellest suurem olevat koha-
likkude põllumeeste kahju ja häda: 
jõeäärsetel heinamaadel roiskvett 
sisaldav vesi rikub heinasaagi, nii et 
see muutub kõlbmatuks loomadele 
söömiseks.”

Kuid sellele vaatamata said Purtse 
kalurid järgmisel aastal rekordilise 
lõhesaagi. Sügispüügiga teeniti mehe 
kohta 1800–2300 krooni, mis oli tol-
lal väga korralik sissetulek, ning Püssi 
jaamast saadeti päevas rongiga Tal-
linna poole teele 50–80 puuda lõhet.

1934. aasta heinakuul kirjutas 
Postimees jälle Purtsest: „Kohalikud 
põlevkivitööstused ja kaevandused on 
oma roiskvee juhtinud Purtse jõe kaudu 
merde. Sellega on kena jõgi nii suple-
jaile kui ka kaladele muutunud kõlbma-
tuks. Kohalikud elanikud on jõe rüveta-
mise üle pahased.”

Kolme aasta pärast olid viimsed 
lõhed Purtsest kadunud ning kalu-
rid nõudsid Kiviõlilt jõevee rikkumise 
eest 35 000 krooni.

1977. aastal oli Vosbaltrõbvodi 
koostatud jõepassis Purtse jõe kohta 
kirjutatud, et „…alamjooksul mee-
nutab jõevesi masuuti ja kõik elus, nii 

floora kui fauna, hukkub põlevkivikee-
mia ettevõtete heitvee jõkke juhtimise 
tagajärjel.”

Olukord hakkas muutuma Eesti 
taasiseseisvumisel, kui põlevkivitöös-
tused olid oma hiilguse minetanud ja 
hakati rakendama meetmeid saaste 
vähendamiseks.

Esimene kindel märk jõe terve-
nemisest tuli 2004. aastal, kui sealt 
saadi spinninguga kätte taas üks lõhe. 
Pärast seda hakkas lõheliste olukord 
puhtamaks muutunud jõevees aina 
paranema. Juba neli aastat pärast esi-
mese lõhe tabamist otsustati keskkon-
naministeeriumis kehtestada Purtse 
jões uuele elule ärganud lõhe ja meri-
forelli asurkonna kaitseks püügipii-
rangud ja ühtlasi kanda jõgi taas meie 
lõhejõgede nimistusse.

Siiski pole seni põhjust päriselt 
hõisata, sest nõukaajast pärit nafta-
saadusi ja fenoole sisaldavad setted 
varitsevad endiselt jõe põhjas. Kui 
saastunud setet kuskil torkida, ilmu-
vad seal taas õlilaigud jõepinnale 
vanu aegu meenutama.

Viimaste hinnangute järgi lasub 
Purtses ja selle lisajõgedes ligikaudu 
32 000 kuupmeetrit naftasaadustega 
saastunud muda ja setteid ning nende 
kallastel veel 500 kuupmeetri jagu 
tahkestunud naftasaaduste jääke.

Keskkonnaministeerium kavatseb 
Euroopa Liidu uuel eelarveperioo-
dil Purtse ja selle lisajõed õlisaastast 
puhtaks rookida.

Soome lahe aasta ürituste prog-
rammi on lülitatud ka Purtse jõe äär-
setes paikades korraldatav jõefestival 
„PurFest”, mis toimub tänavu 15.–16. 
põimukuuni.

VALMAR VOOLAID

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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TARTU ÜLIKOOLI 
ARENDUSPROREKTOR 

ERIK PUURA meelispaigad 
asuvad Lõuna-Eestis.

LAURI KULPSOO FOTO
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Isa kodutalu asub Põl-
vamaal Lutsu külas, 

ema pärineb samast kan-
dist, Ahjalt. Elu kandis pere 
Tartusse, siis Tallinnasse ja 
uuesti Tartusse. Kinnistub tea-
tud muster, mis toob tutta-
vasse piirkonda tagasi.

Isa tavatses pere viia suviti 
Ähijärve äärde. Olin 5aas-
tane ja vend Ivar kaheksane, 
kui esimest korda läksime. 
Autot ei olnud, keegi transpor-
tis meid. Praeguse Karula rah-
vuspargi külastuskeskuse kõr-
val asus üks talu, mille naabru-
ses telkisime. Saime tuttavaks 
pererahvaga, vahepeal elasime 
ka majas, aga enamasti tel-
gis. Seal tundus mugavam kui 
majas. Mis viga telgis elada, 

värske õhk ... Presen-
dist geoloogitelk, kui 
oli hästi immutatud, 
vihma läbi ei lasknud.

Pood asus kolme kilomeetri kau-
gusel. Linnaeluga võrreldes oli see 
nagu teise tsivilisatsiooni minek. 
Ähijärvel hakkasime kalal käima, 
see oli kõige põnevam tegevus üldse. 
Läksime järvele hommikul viie-kuue 
ajal, tugeva alumiiniumpaadiga. Esi-
mestel öödel üldse magada ei saa-
nud, ärevus oli nii suur.

Püüdsime peamiselt õngega kõiki 
kalu, eriti ahvenaid, eriliste kohtade 
pealt, mida seal kutsuti mägedeks. 
Need olid liivased seljandikud järve 

põhjas, mille leidsime üles kaldamär-
kide järgi. Paadi järel lanti vedades 
saime ka hauge.

Isa oskas ka taevast märke vaa-
data. Oskas öelda, kus sajab, mis pil-
ved liiguvad ja mis ilm Ähijärvele 
jõuab. Tõsine looduse sees elamine 
kestis kuu aega.

MUSTAMÄELT LÕUNA-EESTISSE
Isa on praegugi tõeline kalafänn, 
käib Emajõel nii allavoolu Peipsini 
välja kui ka Jõesuus, samuti Kariste 
järvedel Mulgimaal minu abikaasa 
Jane kodukohas.

Isa vennatütre poeg Martin Meier 
on portaali kalale.ee üks vedajaid, 
kes nõustab teda püügivahendite ja 
-paikade asjus.

Ähijärve aegadel elasime aga 
enamjagu aastast Tallinnas, Tamm-
saare ja Mustamäe tee nurgal, viie-
kordses majas. Kui sinna kolisime, 
siis Tammsaare teed veel polnudki, 
maja ees ja taga tühermaal olid tii-
gid, millest vennaga nööri ja konk-
sudega mitmesugust varandust välja 
tõmbasime.

Ema Sirje, erialalt ehitusinsener, 
töötas ökonomistina maaehituspro-
jektis. Isa Väino geoloogiavalitsuses, 
tegeles maavarade otsingu ja alus-
korra geoloogiaga.

Suviti aga olin Tartus vanaema 
Ella Hüdse juures Karlovas Salme 
tänaval ja siis koos vanematega kuu 
aega Ähijärve ääres.

Isa vend Erich, kes varem töötas 

Aidus peaagronoomina, tuli Rannu 
kanti tööle ja ehitas Võrtsjärve äärde 
Nigula oja kaldale suvila. Nii sai ka 
Võrtsjärve kant lähedaseks. 2003. 
aastal ostsin ise Vehendisse suvila.

Kunagi oli Võrtsjärve-äärne Tre-
pimäe üks ilusamaid puhkekohti, kus 
suuri kokkutulekuid peeti – sellest 
on aga jäänud vaid laululava ja kem-
mergu varemed. Siiski käiakse seal 
veel nii-öelda metsikult puhkamas.

Meie puhkusvõimalused on lääne-
likult tsiviliseerunud. Selliseid kohti, 
kuhu lihtsalt telgiga minna, on vähe-
seks jäänud. Trepimäe on viimaseid 
selliseid paiku, aga seal domineerib 
räme toon: autouksed lahti, muusika 
peale …

Ähijärvel rikkusid meie puhkuse-
idülli veetaseme tõstmine, elektriga 
kalapüük ning veesuusatajad. Paik 
polnud enam see.

EESMÄRGIKS PUUST 
TABALUKK
Esimeseks kooliks oli 7. kesk-
kool, praegu on selles majas Tal-
linna Prantsuse Lütseum. Koolis tuli 
käia ka laupäeval ja et kool kanna-
tas ületäituvuse all, algasid tunnid 
pärastlõunal.

Hommikul tõusin üles, kõik olid 
tööl, vend koolis. Tuli kuidagi linna 
saada, bussiga ... Veerand üheksa 
õhtul jõudsin tagasi.

Siis läksin Mustamäel 37. kesk-
kooli, see oli kodu lähedal, kuus 
minutit jalutada. 7. kooli kultuur oli 

KUIDAS MINUST SAI LOODUSUURIJA?

HUVI MAAKERA EHITUSE 
VASTU ON IGALE 
KOOLILAPSELE KASULIK
GEOLOOG ERIK PUURA JUTU PANI KIRJA JUHANI PÜTTSEPP.
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vabam, poisid mängisid seal 
vaheajal kabenuppude ja kus-
tukummidega jalgpalli, vära-
vateks radiaatorialused. 37. 
kool oli sovjetliku distsiplii-
niga kombinaat, kus pidid 
vahetunnil ringiratast jalu-
tama – väga võõras tundus 
see. Muidu oli kool tugev. 
Käisin matemaatika kalla-
kuga eriklassis, kus õppi-
sime ka FORTRAN-keeles 
programmeerima.

1982. aasta kevadel käi-
sime arvutuskeskuses prak-
tikal, nägime hiigelsuuri vilkuvate 
tulukestega masinaid ja perfokaa-
rtide pakke, mis masinatele käsk-
lusi andsid. Omandasime program-
meerimiskunsti, hästi huvitav oli. 
Koos lõputunnistusega saime arvu-
tusmasina operaatori 
tunnistuse.

Kooliolümpiaa-
didel sain keskkoo-
lis alati kuus kuni 
kaheksa aukirja. Kind-
lasti matemaatika, füü-
sika, keemia, inglise keel 
(olin ju erikoolist tul-
nud), ajalugu, bioloogia, 
ühiskonnaõpetus.

Üks asi, mis tõesti 
välja ei tulnud, oli töö-
õpetus. Puidutöös otsus-
tasin valmistada puidust 
tabaluku. Kõik nagu peab: 
võti, keelesüsteem jne – ja 
kõik puust. Projekt sai väga hea, aga 
oli vaja ka see ellu viia.

Esimene operatsioon oli vineeri 
painutamine. Siis oli vaja teha asi, 
mille peale vineeri paindesse panna. 
Selleks ajaks, kui lukk pidi valmis 
olema, oli mul vineer painutatud ja 
luku keelesüsteemist üks osa valmis. 
Päris kõiki oskusi pole kõigile kaasa 
antud.

HÜPE MUSTA HOBUSE SELGA
Matemaatikaõpetaja soovitas mul 
minna õppima matemaatikat, kee-
miaõpetaja keemiat, füüsikaõpetaja 
füüsikat. Ise kaalusin ka miskipä-
rast õigusteadust ja kindlasti ma ei 
tahtnud saada arstiks, sest oli kartus 
vere ja süstide ees. Geoloogia oli sel-
les valikus musta hobuse rollis.

Meie peres pole sellist tradit-
siooni olnud, et vanemad lapsi väga 
tugevalt õpetavad. Pigem käib iseõp-

pimine. Lapsed on vanemate kõrval, 
näevad ja teevad samu asju.

Isa võttis mind kaasa geoloogia-
konverentsi ekskursioonile, kus oli 
rahvast ka Bulgaariast, Rumeeniast, 
sõbralikest sotsialismimaadeast. Käi-
sime põlevkivikarjäärides, aga lapsele 
jäi enim meelde eine Paide restoranis, 
kus võisin süüa nii palju kui tahtsin. 
Kaasas oli ka KGB-mees, kes pärast 
põlevkivikarjääri külastust astus bussi 
ja ütles: „Näe, võtsin ka põlevkivi!” 
Tegelikult tassis ta kaasa lubjakivi.

1980. aastal võttis isa mind kaasa 
ekspeditsioonile Karjalasse, sõit-
sime PAZ-bussiga. See oli meelde-
jääv. Nägime Laadoga järve ja endi-
seid Soome linnu: Sortavala, Impi-
lahti. Küllap veetsin seal oma elu 
kõige sääserikkama õhtu, mil neid 
lendas kümnete kaupa suhu. Põhi-
kokk oli geoloog Kalle Suuroja, kelle 
põhiroaks olid makaronid rasvaste 
lihakonservidega, mida ta kutsus 

neegrinuumamispudruks.
Oleme vend Ivariga teinud 

elus sarnaseid valikuid, tema läks 
enne mind õppima geoloogiat. 
Teadsin, et teine on ees, ja see oli 
positiivne, aga tähendas ka pin-
gutust. Pidid tõestama end veel 

rohkem. Kui mina astusin ülikooli, 
oli vend juba 5. kursusel.

AUDIKAST SAPÖÖRIPATALJONI
Uus seltskond haaras kaasa, oli 1982, 
ülikooli juubeliaasta. Kohe alguses 
saadeti meie kursus, kümme poissi ja 
viis tüdrukut, Emajõe kolhoosi. Töö-
tasin kõrvuti kursusejuhendaja (ja 
praeguse ülikooli rektori –  
toim) Volli Kalmuga kartulikombai-
nil. Koos kartulite ja kividega võttis 
masin üles ka mürsustabilisaatoreid. 
Töötasime Kavastu kandis kunagisel 
rindejoonel.

Traktorist hüüdis meile: „Poisid, 
laske rohkem kive läbi, Paks mak-
sab!” Saaki mõõdeti tonnides, ilmselt 
oli see Paks keegi ülemus. Teenisime 
korralikult, lisaraha veel nädalavahe-
tustel väetisekotte laadides.

Emajõe kolhoos sai esimesena 
kartuli üles. Sellest ilmus ka artikkel 
ajalehes Postimees, kus seisis, et saa-

Lapsepõlveööd Ähijärvel 

möödusid hommikust 

kalalkäiku oodates.

Roosisülemitega ülikooli 

lõpetamisel kevadel 1989.

Isa Väino,  
ema Sirje, 
pojad Erik  
ja Ivar.

FOTOD: ERAKOGU
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GEOLOOG ERIK PUURA
•	 Sündis	14.	mail	1964.
•	 Lõpetas	Tartu	Riikliku	Ülikooli	geo-

loogina 1989, magistritöö kait-
ses Manchesteris 1993, doktoritöö 
1999 Stockholmis.

•	 Alates	aastast	2007	Tartu	Ülikooli	
tehnoloogiainstituudi direktor, 1. 
septembrist 2012 Tartu Ülikooli 
arendusprorektor.

•	 Osalenud	kohtunikuna	telesaates	
Rakett 69 ja skeptik-loogiku rollis 
saates „Selgeltnägijate tuleproov”.

•	 Aastail	2007–2012	pidas	populaar-
set blogi „Keskkonnaabi”.

•	 Koos	abikaasa	Janega	on	üles	kas-
vatanud kolm last: Talviki, Anniki, 
Joonas.

•	 16.	aprillil	2014	sai	vanaisaks,	tüt-
repoja nimi on Rasmus.

vutus tuli tänu geoloogiaüliõpilaste 
tõhusale abile.

Esimesel kursusel õppisime üldai-
neid ja natuke topograafiat. Talvel 
saime teada, et peame varsti Nõu-
kogude sõjaväkke minema. Siis väga 
suurt motivatsiooni süvenemiseks 
enam ei olnud.

Juuli alguses 1983 viiski rong 
meid Ukrainasse. Platskaartva-
guni kõige kõrgemal naril magades 
pidin mingist kruvist kinni hoidma, 
et mitte alla kukkuda. Tagantjärele 
mõeldes müstika.

Sattusin kõigepealt Nikolajevisse 
(Mykolaiv) ja siis Moldovasse, prae-
guse Transnistria aladele Varnitsa 
külla. Ainuke baltlane eraldiseisvas 
sapööripataljonis.

Sõjaväes oli üks suuri ettevõtmisi 
iseenda varustamine põllumajandus-
toodanguga. Seda tehti salaja. Ohvit-
serid andsid loa, lipnikud organisee-
risid, sõdurid sõitsid remonditöö-
koja autoga põllu äärde ja ahmisid 
nii palju arbuuse kui said. Saak jagu-
nes kolmeks. Käisime ka tomateid 
toomas, sealsed tomatipõllud jätsid 
kolossaalse mulje.

DIPLOMITÖÖ AHERAINEST
Sõjaväest tagasi tulnud seitsmest poi-
sist tekkis kursuse tuumik. Ühine 
saatus, koosviibimised ja praktiku-
mid lähendasid meid põhjalikult.

Donald Agasild on praegu ette-
võtja Pärnus, Siim Veski töötab TTÜ 
geoloogiainstituudis, Marko Pome-
rants Riigikogus, Peeter Eek kesk-
konnaministeeriumis, Mait Puusepp 
on kontoritarvete firma juht ja Taavo 
Kattel puurkaevude rajaja – mees, kel 
on hästi peas kogu Eesti hüdrogeo-
loogiline ehitus.

Minu eriala valik kujunes õige 
juhuslikult. Teisel kursusel kirjuta-
sin referaadi brahhiopoodidest (käsi-
jalgsed), nagu oli teinud vendki (Ivar 
Puura (1961–2012) kujuneski paleon-
toloogiks – toim). Kolmandal kursusel 
järgnes töö aluskorra rabakivimassii-
vide kaaliumpäevakividest. Neljandal 
kursusel uurisin Gdovi kihistu päe-
vakivisid. Niisiis kõigepealt paleonto-
loogia, seejärel aluskord, siis setteki-
vimite geoloogia.

Viiendal kursusel kohtusin isa 
vahendusel Tallinna Tehnikaüli-
kooli emeriitprofessori Enno Reinsa-
luga. Käisime Ida-Virumaa aheraine- 
ja poolkoksi mägedel, tuhaplatoodel. 

Võtsin proove ja esimese inimesena 
Eestis uurisin Tartus ülikooli röntge-
nikabinetis nende mineraalset koos-
tist. Röntgenikabinet asus Vanemuise 
46, selle käivitas Karl Utsal, kes ehi-
tas meditsiinis kasutatavast röntge-
nikiirgusaparaadist seadme, millega 
sai määrata mineraale nende kristall-
võre difraktsiooni põhjal. Olid ole-
mas juba ka NSVLis toodetud difrak-
tomeeter ja esimene personaalarvuti 
Iskra, küll ilma kõvakettata ning kal-
duvusega mitu korda päevas end ise 
välja lülitada.

Leidsin Eesti jaoks uusi mine-
raale, mis olid tekkinud aherainemäe 
põlemisel. Sealt algas minu jaoks 
keskkonnasuund.

DOKTORITÖÖ MAARDU 
KARJÄÄRIST
Veel ülikooli ajal, 1988. aastal abiel-
lusin Janega, kelle kodu asub Halliste 
jõe ürgoru nõlval vaatega Kariste jär-
vedele. Ka sinna kaunisse kanti jääb 
lugematu arv looduseskäike.

Pärast ülikooli lõpetamist 1989. 
aastal jäin geoloogia kateedri juurde, 
õpetasin mineraloogiat.

Inglismaale õppima sain 1991. 
aastal tänu George Sorosile, kes spe-
kuleeris oma suurte rahadega ing-
lise naelsterlingi vastu. Ta saavutas 
hiigelvaranduse ja investeeris selle 
vabaks saanud Ida-Euroopasse. Ava-
tud Eesti Fondi stipendiaadina läk-
sin Manchesteri magistrikursusele 
„Environmental & Pollution control”. 

55 tudengit umbes 20 riigist said mit-
mekülgset haridust: ökoloogia, kesk-
konnatehnika, natuke majandust –  
interdistsiplinaarne lähenemine. 
Sellelt aluselt hakkasin 1994. aas-
tal Tartu Ülikoolis õpetama keskkon-
nageoloogiat ja teen seda siiamaani, 
aine on tudengite hulgas populaarne.

1993–1999 järgnes Rootsis dokto-
rantuur: keemiatehnika, keskkonna-
kallakuga. Uurimisobjekt oli Maardu 
vana fosforiidikarjäär, teema diktüo-
neemakilda leostumine ja põlemine. 
Talvel õppisin Rootsis teooriat, suvel 
Maardus nägin oma objekti aina uute 
silmadega. Sain üha paremini aru 
geokeemilistest protsessidest: hap-
nik sisse kandub ja püriit oksüdeerub. 
Kuidas väävelhape tekib ja kuidas see 
reageerib lubjakiviga, kuidas tekivad 
kuumenemise kolded. Mudelite abil 
saab prognoosida, mis ajas toimub ja 
välja töötada lahendusi, mis isesütti-
mise ära hoiavad. See oli väga võimas 
tunne – looduslikku objekti vaada-
tes täpselt aru saada, kuidas see oma 
sisemuses muutub ning osata seda 
võrranditega kirjeldada.

1999 tulin Tartusse tagasi, geo-
loogia instituuti ja ülikooli arendus-
osakonda. 2001–2003 olin Itaalias 
kaevandusjäätmete direktiivi välja 
töötamas. Siis kutsus Mart Ustav 
mind tehnoloogiainstituuti üles töö-
tama, mõtete ja kontseptsioonidega. 
Sinna läks kümme aastat.

Keskkonnablogi nimega Kesk- 
konnaabi hakkasin pidama Talleggi  
kanade skandaali aegu 2007 jõu-
lude ajal. Vana Lagedi prügila kae-
vati lahti ja maeti viirusest nakata-
tud kanad. Elanikud hakkasid kartma 
nakatumist ja seda, et saast jõuab 
põhjavette. Eri ametkonnad veereta-
sid probleemi, mis jäi seaduste piiri-
maile, kaelast ära. Mul õnnestus ini-
mesed viiruse levimise osas maha 
rahustada. Mis puutub põhjavee reos-
tumist – senini ei tea, kas seirekaevud 
on kindlustunde saamiseks rajatud.

Keskkonnaabi kirjutisi hakka-
sid üle võtma suured meediavälja-
anded. Näiteks kirjutasin jutu, kui-
das leida internetist kellaaega kella-
osutite nihutamise ajal. Nüüdki leiab 
700–800 inimest kaks korda aastas 
selle loo üles.

Katkestasin blogimise 2012. aas-
tal, kui asusin tööle ülikooli rekto-
raati, aeg-ajalt vastan siiski lugejate 
küsimustele.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Kui putukate suurest seltskonnast tahaks mõnd uut 
tegelast tundma õppida, on kiilassilm tänuväärne 
loom, kes elab nii aiamaal kui toas.

KIILASSILM
URMAS TARTES, AUTORI FOTOD 
LEO LÄTTI JOONISTUS
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Iga aiasõber tunneb igatsust oma 
peenarde ja seal askeldavate mutu-
kate vastu ka talvekuudel. Õnneks on 
üks putukas, kes aitab igatsust lee-
vendada ja kannab toredaid aiamä-
lestusi läbi talvekülmade. See putu-
kas on kiilassilm.

Suvel on ta õrnade tiibade alla 
peidetud tõsine maaharijaloomus. 
Kiilassilmade valmikud on magusa-
lembesed. Nad söövad õitest nektarit 
ja õietolmu ega ütle ära ka lehetäide 
magusast nestest. Ehk nad oskavad 
aiasõbra kombel nautida aiasaaduste 
kulinaarset külge. Seevastu kiilas-
silmade vastsed tegutsevad taimede 
turvameestena. Vastsete teravate lõu-
gade vahel leiab oma otsa sadu lehe-
täisid ja teisi tillukesi putukaid, kes 
aiasõbraga saagi osas konkureeri-
vad. Kiilassilmade vastsed haaravad 
saagist lõugadega kinni ja süstivad 
siis sellesse lõugades olevate kanalite 

kaudu seedeensüüme. Ühe lehetäi 
lagundamine käib kiiresti – umbes 
kahe minuti möödudes on lehe-
täi keha sisust saanud söömisvalmis 
poolseedunud puljong, mida vast-
sed siis imevad. Tavaliselt sööb üks 
vastne 10–20 lehetäid päevas.

MIKS NIMI KIILASSILM?
Eks need kuldselt läikivad silmad 
on juba kord nii kontrastselt silma-
torkavad. Putukale on just eesti kee-
les nimi pandud lihtsalt välimuse 
järgi. Inglaste jaoks on ta võrktiib 
(lacewing).

Aiasõbral on võimalik kiilas-
silmu aeda juurde meelitada. Val-
mikud tulevad meeleldi sööma ilu-
aedades kasvatatavatele korvõielis-
tele lilledele, näiteks astrid, saialil-
led, neiusilmad, päevalilled. Isegi 
umbrohuna vihatud võilill vää-
rib kiilassilma meelitajana aia-

maal oma kohta. Samuti meeldib 
kiilassilmale till. Arusaadavalt jää-
vad mõnusat toitu saanud valmikud 
aeda munema. Nii on võrdlemisi 
lihtne taimede turvameeste arvu 
suurendada.

Sügisel hakkavad kiilassilma val-
mikud otsima talvitumispaika. Loo-
duses on selleks tavaliselt mõni koo-
repragu. Kui aiamaa kõrval juhtub 
olema aiasõbra elamine, siis poeb 
ta rõõmuga maja pragudesse. Satub 
sageli tuppagi. Toasoojas võime leida 
neid isegi talvekuudel lendamas. Jõu-
lude ajaks asendub nende roheline 
värvus roosakaspunaste toonidega.

Nii nagu aiasõber ootab kannata-
matult uut kevadet, et näppe mulda 
pista, ootab ka kiilassilm kevadet. Et 
saaks lennata toast välja aiamaale ja 
anda elujärg uutele taimede turva-
meestele. Üheskoos läheb ootamine 
kiiremini.

Talvel roosas, suvel rohelises. Mis on konkreetselt kiilassilma rohelise värvuse 
taga, pole täpselt teada. Võimalik, et suviti on roheline värvus varjevärvus.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri



31

SUVEL ROHELINE,  
TALVEL ROOSA
Kui võrrelda kiilassilma suviseid 
ja talvised pilte, on putukas tubas-
tes oludes talvel roosakas-pruun, 
mitte hele-heleroheline nagu keva-
del-suvel. Selle kohta ei ole otsest 
selgitust leidnud, aga võimatu pole 
pigmendi koostoime katete struk-
tuurvärvusega. Rohelist värvust 
saab kollast ja sinist lainepikkust 
neelava pigmendi koostoimel. Mis 
on konkreetselt kiilassilma rohe-
lise värvuse taga, täpselt ei tea. Või-
malik, et suviti on roheline värvus 
varjevärvus, ja kui talvitades rohe-
lisi toone ümbruses pole, siis lõpe-
tatakse mingi pigmendi süntees kui 
asjatu energiakulu. Kevadel, rohe-
lusse tagasi lennates, roheline vär-
vus taastub, ehk vajaliku pigmendi 
süntees taastatakse.

Kiilassilma vastne vasakpoolsel pildil 
on oma tühjaks imetud saakloomade 
jäänustest kehale peidukuhja teinud.
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Pole midagi 
mõnusamat, kui 
oma aias kas-
vatatud juuri-
kaid ja marju 
süüa. Seetõttu 
on peenramaa 
tavapärase maa-
elu lahutamatu 
kaaslane. Hästi 

hooldatud aiamaa 
näeb esmapilgul välja kui 
steriilne tehismaastik –  
taimed puhtaks rohitud 
peenardel sirgetes rida-

des. Aga üks aiamaa pole 
kunagi vaid sinna istutatud tai-
mede päralt. Nii nagu meie kodus 
elab hulk lülijalgseid manulisi, nii 
leiame ka peenramaalt hulgaliselt 
erinevaid elanikke. On neid, kes 
rohijat kimbutavad. On neid, kes 
meie vaevaga kasvatatud saagist 
endale kümnist nõuavad. On neid, 
kellele peame olema tänulikud, 
sest nende tegevuse tulemusest 
sõltub, kas ja kui palju me üldse 
sügisel saaki salve saame.

Peenramaalt ei maksa oodata 
liigirikkuse rekordeid – potti 
panemiseks kasvatatavate lii-
kide nimestik on oluliselt 
lühem põlismetsas või aasal 
kasvavate liikide nimesti-
kust. Mida väiksem on tai-
meliikide arv, seda väik-
sem on ka nendega seotud 
mutukaliikide arv. Mida lähe-
mal looduslikele kooslustele aia-
maa asub, seda rohkem lii-
gub sealt erinevaid mutu-
kaid ka aiamaale. Vaata-
mata tehislikkusele võib 
ühel tillukesel peenra-
maal toimida oma-
taoline ökosüs-
teem, mille 
tasakaalust sõl-
tub otseselt 
sügisese saagi 
hulk.

MUTUKAID KOHTAME JUBA 
MULLAS JA SELLE PINNAL. Mulla 
sees tegutsevaid mutukaid näeme 
tavaliselt siis, kui peenarde tegemi-
seks maad kaevame või sügisel saaki 
koristame. Kobestatud muld sobib 
tegutsemiseks paljudele loomadele. 
On neid, kes söövad mullas leiduvat 
orgaanilist ainet ja aitavad ühtlasi 
maad kobestada, nagu vihmaussid. 
On neid, kes närivad peenardel kas-
vavate taimede juuri, näiteks nak-
surite vastsed – traatussid. On mar-
dikaid, kes nii vastse kui valmikuna 
mullas ja selle pinnale kukkunud 
seemneid söövad. On röövloomi, 
kes mullas tegutsevaid olendeid ise 
püüavad – jooksikute vastsed, sada-
jalgsed, röövlestad. Kartulikasvata-
jate suurim vaenlane – kartulimardi-
kas – talvitub mulla sees.

Keda näeme mullal?MUTUKAD 
PEENRAMAAL 

TOOVAD  
HEA SAAGI

URMAS TARTES,  
AUTORI FOTOD

Selline ta on – tüüpiline aiamaalapp, 
kus on silmailu ja söögimõnu nii 

mutukatele kui ka inimestele.
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Naksurite vastsed, 
nimetatakse ka 

traatussideks. Nemad 
söövad taimede juuri.

Sametlestad on 
röövlestad ja söövad 

kõiki endast väik-
semaid mutu-

kaid ja putu-
kate munasid. 

Nende vast-
sed parasitee-
rivad putuka-
tel ja teistel 
lülijalgsetel.

Tuhatjalgne 
Necrophloeophagus 

longicornis ronib 
vihmausside käikudes ja 

sööb nii vihmausse kui ka 
seal leiduvaid lülijalgseid.32
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MULLAL LIPPAVAID JOOKSIKLASI nähes 
võib aiapidaja nägu naerule minna – ena-
masti on tegemist tõhusate abilistega. Paljud 
jooksikud on röövloomad nii vastsena kui ka 
valmikuna, kelle erinevad liigid söövad putu-
kaid ja teisi loomi, kellest jõud üle käib.

Jooksiklaste seas on palju liike, kes söö-
vad taimede seemneid nii valmikuna kui ka 
vastsena. Sellega on nad suured abilised rohi-
jatele, sest aiamaal süüakse eelkõige erine-
vate umbrohtude seemneid, mis on kukku-
nud mullale või ka mulda. Näiteks kuivajook-
sikud söövad põhiliselt ristõieliste seemneid 
ja vähendavad seeläbi rohijate vaeva.

MULLAMURELASED ON SIPELGAD, kelle 
enamus asub mulda uuristatud pesas, kuid 
silma alla satuvad nad ikka mulla pinnal 
tegutsedes. Aiapidajale on nad tüütud eel-
kõige seetõttu, et sipelgapesas ja tema vahe-
tus ümbruses ei taha taimed kasvada. Muus 
osas võib neile isegi lubada väikest lehetäi-
farmi ja vahel mõnest küpsest maasikast paar 
lõuatäit ampsata, sest lisaks lehetäide nestele 
ja küpsetele viljadele söövad nad mitmesugu-
seid teisi mutukaid, kes muidu inimese kas-
vatatud saagist endale osa nõuavad.

TIGUDEGA HÄDAS OLEVALE AIAPIDA-
JALE tulevad võimalusel appi mardikatest 
spetsialistid. Teojooksiku pea ja rindmik on 
saledad – nii pääseb ta teokodadest tigusid 
sööma. Teotapik on mardikas, kes kasutab 
tigude söömiseks kehavälist seedimist – ta 
viib seedenõred otse teo koja sisse ja sööb siis 
sinna tekkinud puljongit.

LOOMULIKULT EI PUUDU MAAPINNALT 
ERINEVAD HUNTÄMBLIKUD, kes võrgu 
kudumise asemel püüavad saaki huntide 
kombel ringi liikudes.

Keda näeme mullal?
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Mullamurelased on samaaegselt 
tüütud manulised ja vahvad abilised.

Põllujooksik – kiskja nii  
valmikuna kui ka vastsena. 

Pildil sööb ta vihmaussi.

33
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MITMESUGUSED LIBLIKAD leia-
vad peenramaal endale häid elu-
paiku. Kui liblikad oma värvikire-
vusega pakuvad õisi külastades ja 
neid tolmeldades rõõmsat silmailu, 
siis peenral kasvavaid taimi närivad 
liblikate vastsed – röövikud ei pruugi 
aiapidajalt enam sellist heakskiitu saada. 
Auguliseks söödud kapsad, sibulavarred ja 
herned ei meeldi kellelegi. Isegi siis, kui sibulakoi röövik koob 
nukkumisel enda ümber põneva mustriga võrgendi, ei pruugi 
ta tegevus kõigi aiapidajate heakskiitu pälvida.

Enamike taimede kasvatamine on või-
matu ilma tolmeldajateta. Selles osas ei 

ole võrdset kimalastele, kes rahu-
meelse sumina saatel kohuse-

tundlikult kogu suve õielt õiele 
lendavad. Me ei pahanda kar-
vavõrdki, et nad tegelikult vii-
vad meie aiast endaga kaasa 
suures koguses õietolmu.

Liblikate vastsed närivad lehti

INTENSIIVNE ELU KÄIB KA TAI-
MEDE MAAPEALSETEL OSADEL.  
Siitki leiame nii taimede sööjaid, tai-
mede sööjate sööjaid ja lihtsalt tore-
daid külalisi. Taimede vartelt ja leh-
tedelt võib leida mitmesuguseid lehe-
täisid ja lutikaid, kes seal taimede 
mahla imevad. Arvukalt on erine-
vaid mardikaid, kes erinevaid tai-
mede osasid närivad. Olgu nad 

kapsa- või kartulilehti närivad maa-
kirbud, erinevaid taimi närivad nak-
surid ja kärsakad ning muidugi kõi-
gile tuntud kartulimardikas.

TAIMEÕITES TEGUTSEJAD võta-
vad õietolmu ja vahel ka õielehtede 
söömisega oma osa saagist, kuid ilma 
õies tegutsejateta jääksid 
õied tolmeldamata. See-
tõttu on näiteks hiila-
mardikad ühekor-
raga nii aiapidaja 
vaenlased kui ka 
sõbrad. 

Taimede maapealsetel osadel käib vilgas elu
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   Pääsusaba röövik sööb
 tilli.

Vaskjas nurmenaksur

Kilplutikate 
vastsed on munadest 
koorunud.

Kartulimardikas. Võõrliigina 
meie kartuleid süües puuduvad 

temal looduslikud vaenlased.

Sibulakoi 
röövik on 
nukkumiseks 
võrgendi 
kudunud.

„Herneuss” ehk 
hernemähkuri 
röövik

Kim
alane talisibula õiel.
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Ettevaatust vanniga!
TUTVUSTAMATA ON VEEL PAAR 
AIAMAA LAHUTAMATUT KAAS-
LAST. Need, keda aiapidaja ise hoo-
lega, kuigi seda endale teadvusta-
mata, kasvatab. Ei ole inimest, kes 
aiamaal tegutsedes poleks pidanud 
taluma kihulaste ja sääskede pure-
mist. Seda võetakse kui vääramatut 
loodusjõudu, kuigi enamik vereime-
jatest jõuab aiamaale inimese tõhu-
sal kaasabil.

Tavapäraselt kuulub peenramaa 
juurde ka selle servas mõni vann või 
muu anum, kus päike saab kastmis-
vett soojendada. See on tavaliselt 
pidevalt vett täis, et vesi oleks kohe 
võtta. Loomulikult hakkavad seal 
kasvama tillukesed taimed – vetikad. 
Vetikatest toituvad sääskede ja kihu-
laste vastsed leiavad seal omakorda 
suurepärase kasvukoha. Vaenlasteta 
soojas vees toimub nende areng kii-
resti ja massiliselt.

Kes sääskede eest nii hästi hoo-
litseda ei taha, sel tuleb kastmisvett 
soojendav anum kord nädalas täiesti 
tühjaks teha ja siis uus vesi sooje-
nema panna.

Selline on ühe peenramaa elu. 
Pidage siis meeles, et taimedel tegut-
sevad putukad ja mutukad ei ole 
meie vaenlased. Väga paljud mutu-
kad teevad meie selja taga meie eest 
ära suure hulga tänuväärset tööd. 
Ja paljudele putukatele peame sügi-
sel tegema suure kummarduse – tänu 
nendele me üldse saaki saame. Mida 
liigirikkam on meie aiamaa, seda 
lihtsam on seda majandada.

Röövloomad taimedel
NII NAGU MULLAS ON OMA RÖÖVLOOMAD  
on ka taimedel tegutsemas hulgaliselt rööv-
loomi, kes kannavad hoolt, et üks või teine 
taimesööja liiga arvukaks ei muutuks.

Kõrvahark on korraga nii taime-
sööja kui ka putukasööja. Taimeõite- 
ja viljadega samaväärselt on tema 
menüüs lehetäid ja teised tillemad 
putukad. Pehmekoorlased on rööv-
loomad nii vastsena kui ka valmi-
kuna. Kuigi koonlased söövad ena-
masti surnud putukaid, söövad nad 
võimalusel hea meelega lehetäisid. Kõige 
tõhusamad lehetäide arvukuse vähen-
dajad on muidugi lepatriinud, kelle 
vastsed ja valmikud neid isuga 
söövad. Nendega konkureeri-
vad lehetäiapluses üksnes kii-
lassilma vastsed. Kollaseid 
roojakärbseid kohtame tava-
liselt kevadeti sõnnikuhun-
nikul paaritumas ja mune-
mas. Roojakärbsed on val-
mikuna röövloomad, kes söö-
vad põhiliselt teisi väiksemaid 
kärbseid.

Taimede maapealsetel osadel käib vilgas elu
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Vann kastmisveega

Äsja nukust välja roninud 
kihulane vanni serval.

Vannivee pinnal ujuvad 
kihulaste nukud ja 

sääsevastsed.
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PILDI SÜND

KOHTUMINE 
OTIGA
MERILY SALURA 
AUTORI FOTO

esksuvises metsas pini-
sesid sääsed ja kukkus 

kägu. Pisikeses kodustest 
vahenditest kokkuklopsitud 

fotovarjes istudes sai nalja hei-
detud, et kui kägu kukub sel õhtul 

20 korda, näeme looma. Kägu jõu-
dis kukkuda 11 korda, kui vaatevälja 

ilmus tume kogu. Tõstsin kaamera, 
et pildistada metssiga – ilmus 

hoopis karu. Me pilgud kohtu-
sid hetkeks. Ott veetis kaa-

mera ees vast minuti, enne 
kui laisa väärikusega 

mu nägemisulatusest 
välja astus.

Oli üsna pilvine 
õhtu ning metsas valitses hämarus, 
pidin kasutama kõrgemat tundlik-
kust ja sättisin ISO 800 peale. Val-
guse mõõtmiseks kasutasin kaameral 
avaprioriteetrežiimi, särikompensat-
sioon hämaruse tõttu -0.7 sammu. 
Ava F/4 andis sellisel puhul säriajaks 
1/50 sekundit.

Foto pälvis 2013. aasta Looduse Aasta 
Foto konkursil noorte arvestuses  
I koha loomaportreede hulgas.

FOOKUSKAUGUS: 300 MM

AVA: F/4

SÄRIAEG: 1/50 S

TUNDLIKKUS: ISO800

37
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Jänukjärve kaunil kaldal, seitseküm-
mend sammu veepiirist asub tahvel 
kirjaga „Siin kirjutas Anna Haava / 
Haavakivi / Espenstein 15. X 1894 – 
19. III 1957 luuletuse „Järv leegib eha 
paistel” ajal, mil Tsähkna vesiveski 
oli tema teine vanematekodu.”

Plekktahvel on kinnitatud toekale 
puupostile ja varustatud ka vihma-
kaitsega. Tahvli paigaldas Jänukjärve 
äärsest Tamme talust pärit koduloo-
huviline loomaarst Jaan Veskimäe.

Tamme talust sirgunud lapsed 
teavad jutustada legendi noore nai-
sena Tsähkna veskis suvitanud Anna 
Haavast ja tema loomehetkist nõnda: 
„Anna Haavale olevat metsas uidata 
meeldinud. Vaarisale olevat ta vit-
saga vastu sääri andnud, kuna ta 
küsis liiga palju küsimusi ega lasknud 
poetessil luuletada.”

ESIVANEMATE PUHKEPAIGAD
Post tahvliga asubki paigas, Tamme 
talu lähedal, kus ülalmainitud vitsa-
plaks kõlada ja kuulus luuletus sün-
dida võis. Samast võis toona paista 
ka Jänukjärve peegel, praeguseks 
varjavad vaadet kuused.

Samas metsa all asuvad muinsus-
kaitsealused Tiksi kääpad, arvult 16, 
neist üks ümbermõõduga 56 meetrit, 
kutsutud Tiksi suureks kääpaks.

Jaan Veskimäe käsikirjaline uuri-
mus Kanepi kihelkonna ja Kõlleste 
valla ajaloost toob kaks hüpoteesi 
kääbaste kohta. Sinna võivad olla 
muinasaja lõpul sängitatud Ugandi 
üliksuguvõsa liikmed või 1217. aas-
tal vabadusvõitlustes langenud. Teis-
tesse Tsähknapalo (pikkadesse) kää-
bastesse maeti järk-järgult, vastavalt 
sellele, kuidas 1217. aasta sõjas tape-

Järv leegib eha paistel 
ja hiilgab nagu kuld  
ja järve taga metsas  
on näha õitsituld –  
selle Anna Haava luuletuse inspireerija 
võib olla Jänukjärv Põlvamaal.

Järv leegib eha paistel
MERILIN MÜHLBERG, JUHANI PÜTTSEPP
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PAKUB HUVI JÄRVEUURIJALE 
JA FOLKLORISTILE
Üheteistkümne hektari suurune 
Jänukjärv jääb Otepää kõrgustiku 
kirdenurka. Et seda leida, tuleb 
Tartu–Võru maanteelt enne Saver-
nat Krootuse poole pöörata. Piigaste 
mõisa juurest tuleb vasemale hoida, 
kaks kilomeetrit kruusateed – ja 
orust paistabki Jänukjärv. Järve ääres 
asuvad mõned talud, rida suvilaid, 
üks supluskoht.

Mudase põhja ja häguse veega 
Jänukjärve liigitavad limnoloogid 
kihistunud kalgiveeliste segatoiteliste 
järvede hulka (Aare Mäemets, „Eesti 
NSV järved ja nende kaitse”, 1977). 
Suurimaks sügavuseks on mõõde-
tud 9,3 meetrit, keskmine sügavus 3,7 
meetrit (Helle Mäemets, 2005).

Eesti Maaülikooli limnoloogia-
keskuse teadurile Helle Mäemet-
sale meenuvad oma viimasest Jänuk-
järve vaatlusest (18. juuli 2005) rei-
palt vulisev sissevool (Piigaste oja), 
mis järve on kandnud neemekese, ja 
erakordne tulikas. „Tore koht. Kõige 
meeldejäävam oli mulle üks kalda-
veetaim – kuldseid õisi täis inimese-

kõrgune suure tulika (Ranunculus 
lingua) puhmas neemekese juures 
Piigaste oja suudme kohal.”

Merilin Mühlberg leidis 2013. 
aasta suvel gümnaasiumis kohus-
tusliku uurimistöö käigus Jänukjär-
vest üheksa veetaime: valge vesi-
roosi, kollase vesikupu, tähk-vesiku-
use, kanada vesikatku, kaelus-peni-
keele, sootarna, järvkaisla, pilliroo ja 
konnakilbuka.

Rahvapärimuses talletuvad mit-
med Jänukjärvega seotud lood.

Kalevipoeg olla järve tilgatumaks 
joonud ja mudase loigu järele jätnud 
(vaata XII lugu).

Järves pidavat Matthias Johann 
Eiseni andmeil asuma kuldsammas, 
mis on selge ilmaga näha.

Kaldad peidavad endas aastasadu 
vanu asustusjälgi ja peenart tehes 
võib mullapõuest vastu helkida Põh-
jasõja-aegseid münte.

Suveõhtul, kui päike loojub mäe 
taha ja veepeeglile laskub udu, võib 
iga jalutaja omal nahal Jänukjärve 
inspireerivat mõju tunnetada.

Merilin Mühlberg on Tamme talust 
pärit Hugo Tre�neri Gümnaasiumi 
õpilane, kes kirjeldas Jänukjärve oma 
2013. aastal valminud uurimistöös.

tuid, surnuks külmunuid, 
nälga ja haigustesse sur-
nuid leiti.

Jänukjärvest algava Kooljaoru 
nimi näib viitavat viimatinimetatud 
võimalusele, kuid uurijad seostavad 
orgu ka Põhjasõja veriste lahingutega 
(Põlvamaa pärandkultuurist, 2011).

Jaan Veskimäe viitab, et Tiksi 
kääpad võisid saada allikaks Anna 
Haava ridadele: „Eesvanemate vai-
mud mu ümber lehvivad – ma mõis-
tan nende juttu ja metsa kohinat.”

MEELES MITU JÄRVE
Kirjandusajalugu on seni seostanud 
luuletust „Järv leegib eha paistel” 
luuletaja esimese kodupaigaga Haa-
vakivil Kodavere kihelkonnas Pala 
vallas. „Kolmanda vihu kõige kunsti-
küpsemad luuletused on Anna Haava 

loonud suurest ilu-
igatsusest, oma ammusest saatjast. 
„Järv leegib eha paistel” toob mõt-
tesse Haavakivi õuekingult paistva 
veskijärve ning paneb lugedeski sil-
mad tuikama ja palged hõõguma …” 
(Eesti kirjanduse ajalugu, III, 1969).

Jaan Veskimäe kirjutab oma 
koduloolise uurimuse lõppsõnas: 
„Võiks pidada luuletust – järv leegib 
eha paistel – sünteesiks kõigist kol-
mest järvest,” (mis Anna Haava vane-
matekodude juurde on kuulunud, 
need on Haavakivi paisjärv, Tsähkna 
paisjärv ja Jänukjärv).

Helilooja Eugen Kapp viisistas 
luuletuse soololauluks, mida heal 
meelel on näituseks pidulikel kont-
sertidel ja koosolemistel ette kantud.

Lehekülg kirjandusmuuseumis 
säilivast luulekogust, mille servale 
Karl Eduard Sööt on oma käega 
teinud tunnustava märkuse.

Anna Haava aastal 1898, luuletuse 
kirjutamise aegu.  
FOTO: EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV

Tahvel luuletuse oletatavas 
sünnipaigas. FOTO: MERILIN MÜHLBERG
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alase loodusrajale viib tee läbi põlise 
Jalase küla, mis on oma rehielamute, 
kiviaedade, iidsete kultusekivide ja 
hiiekohaga lahutamatu osa maastiku-
kaitsealast. Jalase külla, mida Taani 
hindamisraamat mainib juba 1241. 
aastal, on lihtne jõuda. Kui tuled 
ratta seljas või autoga Rapla või Mär-
jamaa poolt, siis küla poole juhatab 
teelt ära keerama viit. Kuid külast on 
õige teeotsa leidmine paras katsu-
mus, sest miskipärast pole seal abis-
tavat viita üles pandud.

Tee matkarajani kulgeb esiotsa 
heina- ja karjamaade vahel, läbib siis 
metsa ja jõuab lõpuks jälle lagendi-
kule. Roolikeerajad peavad arves-
tama, et sellest kohast edasi keerab 
vasakule pinnasetee, mis on niiskel 
ajal mudane ja pehme ning ei pruugi 
sõidukit kanda. Ehk siis targem oleks 
auto sinnasamasse lagendikuserva 
jätta ja jalgsi edasi minna.

Kunagistest karjääriaukudest 

mööduv põllutee kulgeb metsa ääres, 
kuni keerab üle heinamaa paremale, 
hakates sihtima metsanurka. Loodus-
raja alguspunkti tähistab infostend, 
millel olev kaart näitab, et ees on 
ootamas Sõbessoo raba ühes Lipstu 
nõmme ja seal oleva Lehmlõuke pan-
gaga. Stendi juurest viib üle kraavi 
uhke puitsild, mis jätkub pea kilo-
meetri pikkuse laudteena.

Esialgu on metsaalune kaetud 
kahara kattekoldadest vaibaga, kuid 
edasi sammudes hakkab mets peagi 
rabaks muutuma. Lõpuks hakkabki 
rada kanarbiku, sookailude ja kidurate 
mändide vahel vonklema. Siin-seal on 
raja ääres aimatavad ilmselt kunagi-
sed turbaammutamise augud, mis on 
praeguseks jälle sammaldunud.

JALASE JÄRVE SUPLEMA
Laudtee saab otsa ühe Sõbessoo 
embuses oleva aarde – Jalase järve 
ääres. Õigupoolest polegi see nagu 

järv, vaid üks ilmatusuur laugas. 
Selle veesilma juurde on tehtud ka 
supluskoht ühes infotahvli ja pääs-
terõngaga. Üks asi hakkab siin veel 
silma. Nimelt järve vastaskaldal pais-
tab männilatvade vahelt kaugemal 
kõrgumas hele lagendik – nagu oleks 
järve taga kõrgumas heinamaa. Hil-
jem, kui juba laudrajalt maha astuda 
ja päris järsust rabanõlvast üles 
minna, selgub, et mingit heinamaad 
pole, ning järve äärde paistab hoopis 
Sõbessoo rabalage.

Jalase järve kaldal lõppeva laud-
tee otsast läheb üle raba Lipstu 
nõmme poole jalgrada. Õige rajaots 
keerab paremale raba peale täpselt 
selles kohas, kust laudtee lõppu on 
jäänud kolme rajalaua pikkuse jagu 
maad. Kuna Lipstu nõmmele ei näita 
ükski viit õiget suunda kätte, võib 
seda rajaotsa maha magades oma-
dega igas mõttes rappa sattuda ning 
tükiks ajaks ekslema jääda.

MATKARADA

Jalase loodusrada – rabast paeriiki
ULVAR KÄÄRT, AUTORI FOTOD

Raplamaa südames, Rapla–Märjamaa maantee 
lähistele jääv Jalase maastikukaitseala peidab endas 
üht lühikest loodusrada, mis suudab piirkonna 
loodusele iseloomulikke kontraste näidates ka 
paljunäinud matkaselli üllatada.

KOHALEJÕUDMISE 
MEELESPEA

Vältimaks tüütut ekslemist, mida koha-
like sõnul Jalase loodusrada sihtivad 
huvilised siin pidevalt peavad kanna-
tama, tuleb arvestada järgmisega: Mär-
jamaa poolt tulles keerab rajani viiv tee 
vasakule. Kui oled möödunud paremale 
käele jäävast ajaloolise kaevuga mui-
nasasula kohast ning jõudnud metsa-
tuka äärde, jääb vasakule poole teed 
üks hall karedaks krohvitud seinte ja 
kõrge viilkatusega elumaja, millele on 
külge tehtud valgetest tellistest ning 
pruunide pakettakendega juurdeehitus. 
Just selle maja hoovi kõrvalt lähebki 
tee matkaraja poole. Rapla poolt tulijaid 
tervitab kõnealune maja paremal pool 
kohe pärast seda, kui külasse jõudes 
on selja taha jäänud piirangumärk, mis 
ei luba sõita kiiremini kui 50 kilomeet-
rit tunnis.

Jalase järv üks Sõbessoo sajakonnast laukasilmast.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Raba üüratus rahus vantsides 
hajub rada kohati laiali, kuid siis näi-
tavad turbasamblasse sisse sõide-
tud ATV jäljed jälle õige kursi kätte. 
Kevadisel ajal võib Lipstu nõmme 
poole minnes pahaaimamatult sisse 
kõndida tedrekukkede pulmamängu. 
Minugi nina eest tõuseb ühtäkki rabi-
nal lendu ühtekokku kaheksa kukke.

BALTI JÄÄPAISJÄRVEAEGNE 
PANK
Tiheda rabamänniku vahelt Lipstu 
nõmmele (nõmmeks nimetatakse 
selle kandi kõnepruugis paepealseid 
männikuid) lähenedes hakkab ees 
paistma jälle üks lagendik. Selleni 
jõudes avaneb silme ees harjumatu, 
kontrastne ja ääretult mõjuv kooslus: 
ootamatult asendub aastatetagusest 
kuivendamisest ja turba kaevanda-
misest puretud raba paeastanguga. 
Tavaliselt näeb sellist vaatepilti meil 
ikka kuskil mere või jõe ääres, kuid 

mitte rabas.
See üllatav, kohati kuni poole-

teise meetri kõrgune paeastang on 
Balti jääpaisjärveaegne Lehmlõuke 
pank, mis on juba 1937. aastal loo-
duskaitse alla võetud Lipstu nõmme 
kõige püham paik. Astang piirab 
idast paepealset metsaga piiratud 
nõiduslikku lagendikku, kus kasva-
vad üksikute puudena männid, kidu-
rad kadakad ja kuused.

Puude ja taimestiku kasv on pae-
kalju peal vaevatud, kuna mulla-
kiht on praktiliselt olematu. Kohati 
on suuri karstilõhesid tulvil paas 
suurte laikudena paljandunud. Just 
tänu väga õhukesele mullakihile on 
see unikaalne lagendik ja seda piirav 
nõmmemets kuiva- ja lubjalembese 
liigirikka taimestikuga. Lisaks käpa-
listele kasvab selle kohas ka Rapla-
maa sümboltaim, sile tondipea.

Lehmlõuke panga pealne habras 
kooslus, mis kuulub täna range kait-

sekorraga sihtkaitsevööndisse, on 
saanud aja jooksul mitu korda kanna-
tada. Teise ilmasõja järel tehti nõm-
mes lageraiet ning enne kui loodus 
sellest taastuda jõudis, andis 1986. 
aastal uue hoobi hooletust lõkketege-
misest valla pääsenud põleng.

Paljudes kohtades on metssead 
lagendikul pinnast pahupidi pöörates 
päevavalgele toonud huvitava kujuga 
kivistisi. Paevana Rein Einasto teab 
rääkida, et tegu on selles kohas pal-
janduva Raikküla lademe Jõgeva kih-
tidesse kuuluvast korall-lubjakivist 
pärit kärgkorallide ja käsnalaadsete 
kivististega.

Jalase loodusraja pikkus algu-
sest kuni Lehmlõuke pangani küünib 
ühtekokku 2,6 kilomeetrini, kokku 
edasi-tagasi üle 5 kilomeetri. Selle 
rabaraja puhul otsekui kirsiks tordil 
oleva paelagendikule minekuks ning 
tagasitulekuks tuleb arvestada vähe-
malt paari tunniga.

MATKARADA

Jalase loodusrada – rabast paeriiki
ULVAR KÄÄRT, AUTORI FOTOD

Raplamaa südames, Rapla–Märjamaa maantee 
lähistele jääv Jalase maastikukaitseala peidab endas 
üht lühikest loodusrada, mis suudab piirkonna 
loodusele iseloomulikke kontraste näidates ka 
paljunäinud matkaselli üllatada.

Laudrada lookleb esilagu metsa all, 
pärast rabamätaste vahel.

Lehmlõuke pangale on unikaalse paepealse lagendiku 
tekitanud aastakümnete tagune põleng.

Keegi on Lehmlõuke 
pangal sigade 
välja tuhnitud 
roosikujulised 
kivistised ilusti 
kiviktaimlaks 
sättinud.
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Suvistel koolilõpupidudel ja 
ettevõtete reklaamüritustel 

lendu lastud värvilised 
õhupallid on silmale iluks 
ja meelele rõõmuks. Aga 
mis saab käest taevasse 

lastud õhupallidest edasi?

GUNNEL KOBA

MIS 
SILMIST,

SEE 
MEELEST

is kord tae-
vasse on 
lendu las-
tud, peab 
sealt mil-
lalgi ka alla 

tulema, tabasin end mõtisklemast, 
kui lapse lasteaia lõpupeo korral-
damise arutelude käigus käidi välja 
idee õues õhupalle lennutada. Sel-
gus, et sel moel soovid teele saata on 
mitmeski koolis-lasteaias juba tradit-
siooniks saanud. Erinevate õhupal-
lide kohta uurides leidsin, et lateksist 
tehtud õhupallid on kõige keskkon-
nasõbralikumad, tootjate väitel 100% 
biolagunevad ja seega igati loodust 
säästev viis oma üritused meelde-

jäävaks muuta. Kui kaua aga lateks-
õhupallid looduses lagunevad, sel-
les osas pakuvad keskkonnaaktivistid 
ja müügimehed erinevaid andmeid – 
kuuest kuust kuni mõne aastani.

KATSE: ÖKOÕHUPALL  
KOMPOSTUB VISALT
Loodussõbralikkust rõhutades öel-
dakse isegi, et õhupall laguneb sama 
kiiresti kui tammeleht, aga ei mai-
nita, et kõrge parkainete sisalduse 
tõttu lagunevad need oluliselt aeg-
lasemalt kui vahtra- või kaselehed. 
Ameerikas loodud veebilehe Bal-
loons Blow… Don’t Let Them Go! 
autorid, kes valutavad südant kodu-
rannas Floridas aasta-aastalt üha 

suureneva hulga randa uhutud õhu-
pallirämpsu pärast, tegid eksperi-
mendi, kirjeldades ja pildistades 
lateksõhupallide lagunemisprot-
sessi. Kompostimise tingimused olid 
suurepärased – kontakt mullaga, 
Florida kuum päike ja ohtralt niis-
kust, kuid kahe aasta pärast olid 
õhupallid endiselt alles, küll tuge-
valt määrdunud, rabedad, meenuta-
des vanu nahatükke. Eksperimendi 
tegijad väidavad, et lateks võib küll 
biolagunev materjal olla, ent töös-
tusliku tootmise käigus lisatakse 
sinna kemikaale, mis takistavad 
kõdunemist. Suurbritannias asuva 
merekeskkonna kaitse ühingu and-
meil võib lateksõhupallide lagune-
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mine võtta merekeskkonnas aega 
isegi kuni neli aastat.

KUMMIRIBAD AHVATLEVAD 
MEREELUKAID
Looduse prügiga reostamine pole 
ainus põhjus, mis loodusesõbrad äre-
vaks muudab. Kuna õhupallide lagu-
nemine võtab suhteliselt palju aega, 
jõuavad need maale või merre lange-
des veel palju pahandust teha. Loo-
mad võivad neid ekslikult toidu pähe 
süüa või neisse kinni jääda. Ribadeks 
purunenud õhupall meenutab me-
duusi ja on ahvatlev toidupala meri-
kilpkonnadele, samuti on ohustatud 
delfiinid, vaalad ja merelinnud. Alla-
neelatud õhupall võib soolestikku 
kinni jääda ja loom sureb nälga. 
Merikilpkonnade ja vaalade seede-
elundkonnast on leitud nii terveid 
õhupalle kui ka nende tükikesi.

Suurbritannia merekeskkonna 
kaitse ühing (Marine Conservation 
Society) on juba aastaid tõstnud ini-
meste teadlikkust õhupallide taevasse 
laskmisega kaasnevatest negatiivse-
test külgedest. Randade koristamist 
korraldades on nad täheldanud õhu-
palliprügi kolmekordistumist 1990. 
aastate keskpaigaga võrreldes. Orga-
nisatsiooni peamine eesmärk on õhu-
pallide taevasse lennutamise keelus-
tamine. See on juba kehtestatud Ing-
lismaal South Hams’i maakonnas, 
Shetlandil ja Oxfordshire’ krahvkon-
nas ning USAs Virginia, Florida, Con-
necticuti ja Tennessee osariigis ning 

Austraalias New South Wales’i osarii-
gis. Keeld ei puuduta õhupallide sise-
ruumides kasutamist ega ilmaennus-
tamisel kasutatavaid palle.

Keskkonnakaitsjad rõhutavad, et 
heeliumiga täitmist tuleks vältida, 
kuna selle väärtusliku gaasi varud on 
piiratud ning seda on rohkem vaja 
kosmoseteaduses ja meditsiinis.

LENDAVAD ÜLE MERE JA MAA
Tootjate väitel lendab 90% õhupalli-
dest 8 km kõrgusele, kus purunevad 
väikesteks tükkideks. Alla langenuna 
on need väiksed tükikesedki mereloo-
madele ja -lindudele ohuks. Need 10%, 
mis terveks jäävad, võivad lennata 

sadade kilomeetrite kaugusele. Vahel 
teevad lapsed eksperimente ja pane-
vad õhupallidele oma kontaktandmed 
juurde, et võimalik leidja ühendust 
võtaks ja teataks, kust ja millal pall 
leiti. Eelmisel aastal jooksis Inglismaa 
pressist läbi uudis, kuidas üks Derby 
(Kesk-Inglismaa) linna poisi õhupall 
leiti Austraaliast Sydneyst ühe puu 
otsast. Tema koolikaaslaste õhupalle 
leiti veel Hollandist ja Taanist.

Meie lasteaia lõpupeol laste rõõmu 
ei rikutud ja õhku prügi ei paisa-
tud, lapsed said omale vahvad õhu-
pallidest väänatud loomakesed, mil-
lest jätkus rõõmu veel järgmisteks 
päevadekski.

BALLOONSBLOW.ORG
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arane tund, väga varane. Ei ole 
veel päike jõudnud maad kuiva-
tama hakata, udu hoiab kõike oma 
võimuses.

Suve algusest alates, leitsakute 
aegu ja äikesepilvede all, ajavad 
angervaksad end sirgu, moodustavad 
kohati sellise padriku, millest läbi-
murdmine võib parajat peavalu põh-
justada – eriti meeldivad neile niisked 
ja soised alad, kus keskpäeval tõu-
seb taevani meemesilaste sumin ning 
õhk kirvendab kuumusest. Olete neid 
õitevahuvälju tähele pannud?

Ja see lõhn! Seda aroomi on isegi 
kaneeli ja mandlitega võrreldud ... 
Tegelikult vist on rapsipõllud viima-
sel ajal angervaksavälju mu meel-

test tagasi tõrjuma hakanud. Kusa-
gil külateeveeres, kus kooliajal sai 
oodatud munakollast PAZikut (ega 
see nii ammu polnudki, kõigest oma 
kümme aastat tagasi või ehk tiba roh-
kem võis veel kusagil Eestimaa kagu-
nurga pärapõrgus tõesti PAZikuid 
ringi vuramas näha), õitses heinakuu 
alguspäevadel lupiinimeri. Vili kiigu-
tas rukkililledega ühes taktis päid ja 
üle tolmava kruusa kuuldus rasvati-
haste pesakonna siutsumist. Piima-
puki otsas oli roostetanud postkast ja 
sinna olid nemad pesa teinud. Ei tea, 
kuidas nad seal plekk-kastis päikese-
lõõsa küll üle elasid.

Sealpool, kus ma tolmu sees oota-
sin, oli keset heinamaad mingit sorti 

MÕTISKLUS

Üksirändaja  
mõtisklused
YYHELY HÄLVIN, AUTORI FOTOD
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uberik, mida sepikojaks kutsuti. Kas 
sepatööd seal tõesti tehtud oli, seda 
mina ei tea, aga vähemalt silt lubas 
kauplusauto peatumist iga esmaspäeva 
lõuna paiku. Toda tabamatut kauplus-
autot polnud ma seal kunagi näinud.

Kuid nüüd laiutavad igal pool või-
mukalt rapsipõllud. Kaunis liigivaesed 
on need maalapid ja seetõttu ebahu-
vitavad, mürgitamisest läbi imbunud. 
Mesilindudele pole seda keegi küll 
teps mitte maininud. Nemad korjavad 
sealt, kust saab. Mõned mürgid mõju-
vad selliselt, et mesilane kaotab orien-
tatsiooni, ei leia enam oma taru üles ja 
hukkub. Rapsimee maitse on midagi 
hoopis muud kui metsaõite oma ... 
Neste tundub keelel veidralt imal,  

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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värvuselt on kah kuidagi heledavõitu 
ja kipub purgi sees nii kõvaks han-
guma, et sealt selle olluse kätte saa-
mine tahab vahel lusika pooleks mur-
da. Aga katsu sa mesilastele öelda, 
kust õietolmu korjata. Jah ... Rapsipõl-
lud. Aga mitte sellest ei tahtnud ma 
rääkida. Järsku hakkab väga kiire.

SUVEÖÖ EI OOTA, et hommikuks 
saada, ta ise on juba nii koidutundi-
dega ühte nägu. Päris pimedaks ju ei 
lähegi. See on aeg, kus need vähesed 

unetunnid kangesti sooviks üldse ära 
talvekuudesse lükata! Tahaks heina 
sees vedeledes vahtida helkivaid öö-
pilvi, olla patune ja laisk.  Kõrgel üle-
val sõuavad suitsupääsukeste vidina 
saatel pilverüngad, magusad nagu 
mannavaht. Suvepilved. Oo need 
pääsukesed! Kui kerge on neil len-
nata! Ilma mingi vaevata soorita-
vad nad kõrgel pilvede all saltosid ja 
piruette, õhk pole neile mingi takis-
tus. Nad tantsivad üksteisega võidu 
ega paista iial väsivat.

Jah, varahommik ei oota. Olen 
teel soiste õõtsikute poole, seljas 
fotoaparaat ja statiiv, kotis kalame-
hesaapad. Ikka jõe veerde, kus ühel 
heal päeval tehti minust orhideesõlt-
lane. Ei tea, kas udu hakkas pähe või 
oli see mõni muu tõbi, aga just nõn-
daviisi läks.

Algas see asi ööviiulitega. Kum-
mardud, laskud põlvili. Milline hab-
ras ja õrn, tütarlapselik lilleke, meelas 
ja samas nii tagasihoidlik! Neid mal-
beid lillekesi on tegelikult kahte sorti. 
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Ühtesid kutsutakse rohekateks käo-
keelteks ja teised on kahelehised käo-
keeled. Muld peab olema lubjarikas, 
siis on neid eriliselt arvukalt. Kõige 
kindlam eristamisviis olevat uurida 
käokeelte tolmukate paigutust õies. 
Suuremad, kahelehised käokeeled, 
paistavad juba olemuselt oma väik-
sematest õdedest üsnagi erinevad – 
tugevama varre, peenema õiekujuga, 
kus rohekat värvitooni ei leidu.

KÕIGEPEALT NÄED ÜHTE. Siis 
paari käokeelt kusagilt heinast, put-
kevõsast piilumas, õrnad valged õied 
nagu inglid sirutumas ööle vastu. 
Tõmban ninna seda veetlevat aroomi 
ja tunnen ennast täpipealt nagu 
ööliblikas (nemad ju käokeeli tolmel-
davad). Ja siis mingil hetkel, kui see 
kaunis orhidee on juba täiesti enda 
võimusesse haaranud, hakkad mär-
kama neid viiuleid ja muidki käp-
pasid juba igal pool! Kruusatee vee-
res, terve kodutalu ümbrus on neid 
järsku täis. Siis veel balti sõrmkäpad, 
kuradikäpad, käopõlled, roomav 

öövilge ... Kokku oma 7–8 liiki. Ja 
seal sooõõtsikus ootas mind neiuvaip 
– üks eriliselt elegantne ja kunin-
gannaliku olemisega kodumaine 
orhidee. See on mingi eriline lum-
mus, mis mõnda inimest orhideede 
poole tõmbab. Mõelda vaid, kui pal-
jud meist ei teagi, et ka oma kodu-
aia taga (ja vahest ka muru sees) võib 
selliseid kaunidusi õitsemas leida.

PÖÖRAN RATTAGA SILEDALT 
ASFALDILT kruusatee sügavatele 
rööbastele, mis sinna tekivad tavali-
selt raskete metsaveomasinate taga-
järjel. Metsatee kulgeb laisalt laanest 
läbi. Ning siis korraga tungib kõrva 
hele kisa: ikka „ki-ki-ki-ki-ki ...”! 
Kostus see sealtsamast, teeveerest 
mõned meetrid eemal. Umbes nõnda 
kõlab laanerähnipojukeste lõppe-
matu märguanne tühjast kõhust, sest 
kasvav organism vajab rohkesti üras-
kivaklu toiduks. Ja nendest viimas-
test kindlasti juba puudu ei tule, sest 
laanerähne tõmbab nagu magnetiga 
puretud metsa poole, kus mõni hin-

gitsev kuusetüvi sobib hästi pesa-
paigaks. See on tingitud asjaolust, 
et ilusa kuldse pealaega tiivuline on 
oma suguvendadest musträhnist ja 
suur-kirjurähnist nõrgema nokaga 
ning tervesse tüvesse tema oma 
pesakoobast raiuda ei jõua.

Esialgu ei teadnud ma, et tege-
mist on laanerähni pesapuuga. Ole-
vat nemad ju põlismetsade asukad, 
kuhu inimesel pole tihti asja. Peitsin 
ennast siis madalate kuusehakatiste 
okste alla ja jäin ootele. Kümnekonna 
minuti pärast maanduski vanalind 
pesauksele, toppis augule trüginud 
pojal noka vaklu täis, vaatas siis ühele 
poole ja teisele poole ning suundus 
uue nokatäie järgi. Oo! Laanerähn ... 
Olin päris hämmingus. Jälgisin seda 
pesa veel mõned päevad, kuni ühel 
hommikul valitses selles pesas haud-
vaikus. On nad nüüd kõik kenasti 
omade tiibade jõul puult puule lenda-
mas? Mingu neil hästi, mõtlesin.

Järgmisel suvel tehti tolles pad-
rikus hooldusraiet. Majandusmetsa 
pole vaja pudeneva koorega puutü-
vesid ega üraskeid, pole vaja laane-
rähne ega elurikkustki.

HEINAKUU VIIMASE VEERANDI 
LÄMBUS taandub roosa õhetusena, 
kui taevasse tikitakse augustitähed. 
Tõsi, vaid üürikeseks, sest öö toob 
kaasa võimsa äikesemängu. Mingi 
eelaimdus annab märku lähenevast 
marust. Sisetunne sosistab: midagi 
on tulemas! On tõesti! Tasub uskuda 
oma intuitsiooni.

Kuid praegu on vaikne. Linnud ei 
lobise, puud ei kohise. Ninna tungib 
soolakas segu adrust, merikapsastest 
ja kalasoomuseveest. Meri sasib juuk-
seid. Limpsib jalataldu. Kaevun var-
baotstega liiva. Avar ja nii vaba sil-
mapiir ...

Ja näe, seal liivases kaldaveeres, 
kus harvad heinakõrred juba kolle-
tama kipuvad, ukerdab piparmündi-
rohelist karva hiidvaksik. Ehmatavalt 
värskena mõjub see toon! Eriti just 
siis, kui suve alguse pakatav energia 
muundub tasahilju, alguses kavalalt 
paari kuldkollase kaselehena ning 
varsti ongi rinnuni lokkavast rohust 
saanud luitunud väli. Suvi sulab.

Varsti tulen jälle. Sinna, kus kivi-
täksid puuriida otsas nii tuttavli-
kul kombel põlvi nõksutavad ja kus 
hämaruses helisevad suured sinised 
kellukad ... Sinna ...
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TALI- JA SUVETEEDE RISTIL 
SÜNDINUD MÄRJAMAA
Valdo Praust seisab kohajutu sildist 
veidi eemal, sest ta tahab olla just 
selles õiges kohas, kus kunagi ristu-
sid Muinas-Eesti kaks tähtsaimat tee-
devõrku: suveteed ja taliteed. Kahte 
teed korraga näidata pole aga mugav, 
sest vana talitee jookseb risti üle 
kirikuaia ja teine jääb kõneleja selja 
taha. Praust näitab hoogsalt ühe 
käega kiriku poole ja teisega täna-
vale: „Just siin ristusid kaks teede-
võrku ja nende risti kujunes ajapikku 
Märjamaa alev,” jutustab Praust. 
Märjast maast on Märjamaa ka nime 
saanud, mitte Maarjamaast, nagu 
mõnikord arvatakse. „Miks peaks 
kogu Eestit Maarjale pühendades 
panema sama nime väiksemale maa-
üksusele eraldi?” kahtleb habemik.

Punane auto vurab mööda ja 
Valdo puhkab hetkeks, et järgmisele 
ratturitepundile Märjamaa sünnist 
rääkida.

MÄRG MAA KADUNUD
Märjast maast pidi ju kuidagi läbi 
saama, et jõuda Saaremaalt Põhja-
Eestisse, selleks pidi ehitama tali-
tee – sootee. Siinkandis oli ju valdav 
soo.Vana sootee peale on kiriku taga 
kasvanud kõrge kuusk, aga suvetee 
on veel kenasti jupiti kasutusel. Kas 
saame seda mööda sõita? Muidugi! 
Valdo kaardikogust selgub, millised 
teed võisid kattuda nüüdsetega, ja 
neid paistab kenake arv.

Muistset suveteed pidi väntame 
järtade poole, Märjamaa sümbolini, 
et seal avastada märga maad. Selgub 
aga, et järtad on tilgatult kuivad, 
kuigi seda võis karta – liuakujulised 
sängid kuivanud rohuga vaikivad 
mahajäetult. Paevana seletab, et 
karstivett polnud piisavalt ajutiste 
järvede sünniks. No mis teha, 
järtad jäävad oma hiilguses tänavu 
nägemata.

Kus on siis see märg maa? 
Ka järtadest edasi sõites on kõik 

purukuiv: metsateed, niidulombid, 
kraavikesed. Aga pole viga – 
rattur oskab rõõmustada ka pori 
puudumise üle. On küllalt olnud 
retki, mil jõekaldal istuda pole 
saanud, sest maa on märg ja külm. 
Nüüd saame igale poole kenasti 
tagumiku maha toetada.

KOOLMEKOHAST  
SÜNDINUD KABALA
Kabala lõunapausi ajal väntame 
vahelduseks hoopis Vigala jõel vesi-
jalgratastega ega aimagi, et oleme 
tähtsamast tähtsal koolmekohal. 
Valdo Praust, kes on vahepeal autoga 
ratturitest ette on vuranud, ootab 
meid innukalt juba Kabala lõuna-
pausi ajal mõisa ees, mikrofon käes: 
„Siin oli ju muinasajal ülimalt stra-
teegiline paik, nimelt asub siin Vigala 
jõe parim koolmekoht piirkonnas, nii 
üles- kui allavoolu. Seda läbis ainus 
suvetee, tolleaegne tähtsaim ida-
lääne suunaline maantee.” Koolme- 

Märjamaa kiriku aia ees kõneleb habemega turske mees. Ta on puupaku 
otsa roninud ja näitab selja taha kirikust mööduvale maanteele. Mitu ratturit 
vurab mööda ja peatub siis kirikuvärava ees, kus on silt „Kohajutt”. „Tulge aga 
siiapoole,” kutsub Valdo Praust läbi mikrofoni, „ootame teid ära.” 
 
 
 

Kuidas elad, Märjamaa 2014?
HELEN ARUSOO, HEIKO KRUUSI JA HELEN ARUSOO FOTOD

Sillaotsa talumuuseumi hing Jüri 
Kusmin.

Sillaotsa talumuuseumi aurumasin 
vanade masinate kollektsioonist lasi 
meeste rõõmuks kõvasti tossu välja. 
Töötas!

Rattarüütel Leivo Sepp saab 
rändmõõga ja väikese mõõga. Viimase 
päriseks. Ning priipääsme edasistele 
matkadele.
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koha tõttu ehitati siia hiljem ilm-
selt ka kabel, mis võis paigale nimegi 
(Kabala) anda. Siinne mõisahoone 
oli ilmselt juba varakeskajal kind-
lusmõis, mis kaitses koolmekohta. 
Tänapäevaste ehitusvõimaluste juu-
res koolmekoht muidugi midagi ei 
loe, aga tore on teada, et Kabala ehk 
Tamme küla on endiselt elujõuline.

VARBLASE NINA  
MUINASTEE ÄÄRES
Pea muinasaja teedejutust tulvil, vän-
tame päeva lõpetuseks leebe õhtu-
päikese kiirtes Varbola Jaanilinnani, 
Muinas-Eesti võimsamasse linnuseni. 
Ikka jupiti mööda muinasteed, nagu 
senini. Linnuse jalami esisel plat-
sil kõrgub puust piiramistorn, mille 
all süüakse mõnuga sooja frikadelli-
suppi ja uudistatakse nelja kuninga 
puuskulptuure. Ent põhilised vaata-
misväärsused ootavad ülal linnuses. 
Ajaloolase Ain Mäesalu loeng ummis-
tab hetkeks linnuse kitsa värava-
käigu, kui kõneleja näitab, miks teed 
looklevad üles linnusesse päripäeva –  
et ikka sissetungiva vaenlase kilp 
jääks valele poole! Kõnnime ka 585 
meetri pikkusel vallil ning arvutame 
koos Mäesaluga, kui mitu tööpäeva 
läks vaja, et 300 000 kuupmeetrit 
kive siia üles laduda. Saame teada, et 
teadlased on välja arvutanud, et lin-
nuse ehitamiseks kulus 150 000 töö-
päeva, mis teeb 100 mehe jaoks 1500 
tööpäeva. Kui palju ehitajaid kor-
raga tegelikult siin rassis, on muidugi 
teadmata.

Kahesaja-kilomeetrise sõidu jaoks 
vajab keha mugavust rohkem kui 
tavaliselt.

Vana-Vigala lavalt kuulsime loomade 
maanteeliikluse eksperdi Lauri Kleini 
(vasakul), majandusgeograafi Hardo 
Aasmäe ja Rail Balticu projektijuhi 
Indrek Sirbi suust teravaid lauseid 
Rail Balticu trasside kohta. Nii poolt 
kui ka vastu. Kas aga RB-d on üldse 
vaja? Jah, oldi üsna üksmeelel, on vaja. 
Aga kustkaudu? Arvamused lähevad 
lahku.

Kuidas need tulbid on omapäi jõe 
äärde pääsenud?
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RAUDTEE RADADEL
Teedejutust ei ole pääsu ka järgne-
vatel matkapäevadel. Mööda Rapla-
Virtsu vana rohtunud raudteetammi 
rappudes mõtiskleme Roheliste Rat-
taretke 2014 kuuma teema, Rail Bal-
ticu üle. Enne kui midagi nii kal-
list Eestisse ehitada, peaksime veel 
kõvasti asja arutama.

Hüljatud raudteede vaikse 
tunnistajana kuulame Rapla-Virtsu 
kitsarööpmelise lugu: üksnes 37 
aastat sai raudruun siin sõita, 
jättes endast mälestuseks vaid 
Susla tee võsa vahel ja sirged sihid 
metsades. Uskumatu, aga omaaegsed 
investeeringud olid Läänemaale 
meeletud. Esimesele Eesti Vabariigile 
käis ehitus suisa üle jõu. „Rootsi 
riigilt saadi 10 miljonit krooni laenu,” 
jutustab ajaloolane Küllo Arjakas 
Vana-Vigala hallika raudteejaama 
ees, kus nüüd tegutseb raamatukogu. 
„Selle eest anti 28 aastaks Eesti 
tuletiku turuosa rootslastele. 

Kuidas  raudteed ehitati? Selle jaoks 
pidi tegema 630 000 kantmeetrit 
mullatöid, kõik see käis labidate ja 
kirkade ja kärudega.”  Küllo Arjakas 
kissitab päiksepaistel silmi ja vaatab 
murul kuulavaid rattureid. Ta 
lisab, et ehituseks oli vaja nii maid 
võõrandada kui ka vaielda elanikega 
raudtee suuna valiku üle. Kui raudtee 
1931. aastal valmis sai, elavdas see 
koheselt Läänemaa elu. Peatused 
olid ju iga nurga peal, tekkisid poed, 
telegraaf. Aga juba 1968. aastal sõitis 
rong leinarüüs – raudteeliiklus suleti. 
Miks? Põhjusi on palju, aga oluline 
on tõdemus, et raskelt ja võlgadega 
rajatud raudtee heideti kergelt 
kõrvale, kui uued olud seda nõudsid. 
Rootslastele jäigi võlg tasumata.

RAIL BALTICU VÄITLUS
Ajaloo õppetunnid meeles mõlku-
mas, kuulame Vana-Vigala laululava 
ees, kuidas targad mehed Rail Balticu 
üle vaidlevad. Rapla maakonnas, kus 

rajad läbi lähevad, asub Eesti vahe-
vöö, oluline sidusate metsade ala ja 
rohevõrgu keskus ning seda lõhkuda 
niisama kergekäeliselt ei tohi. Õhtu-
juht Märt Treier esitab teravad küsi-
mused teemal, mida arvata AECOM-i  
välja pakutud trassivariantidest: 
„Praegu ehitame põhiraudtee sinna, 
kus pole inimesi,” kritiseerib Hardo 
Aasmäe, „arendame varuraudteid.” 
Majandusgeograafi sõnul elab seal, 
kus on läbi tõmmatud Rail Balticu 
kavandatavad rajad, palju vähem ini-
mesi kui Tartu liini ääres. „Tuletame 
meelde, et ökoduktide ehitamist EL ei 
toeta, nood teevad selle projekti meie 
jaoks kalliks,” lisab Aasmäe. Indrek 
Sirp Rail Balticu projekti esindajana 
tunnistab, et versioone Tartu suuna-
listest teedest pole läbi analüüsitud.

Mõeldes Rapla-Virtsu raudtee 
kogemusele, ei tahaks ehitusega 
kuidagi tormata! Sellega on väitluse 
kuulajad nõus: kiidumõmin läbib 
laululava.

On küllalt olnud retki, kus võileibu 
mugitakse kraavikaldal kui 
ainuvõimalikus paigas, kus jalgu 
jahutada!  Siin üks sajast kaunist 
jõevaatest retkel: Teenuse jõgi.

Teepaak vajab muudkui täitmist, õhtu 
jooksul ammutavad ratturid sealt tops 
topsi järel sooja.

Kasari sillale jõudsid kõige 
tugevamad. Teise päeva pika ringi 
sõitjad pidid väntama 96 kilomeetrit, 
lühema ringi tegijad üksnes 50, 
viimane oli mõeldud peredele.

„Nii suur lind!” Andres Kalamees 
kõneles Vanamõisa silla juures aasta 
linnust, särava kuuega jäälinnust.

Uued liigid Eesti metsades ilmutavad 
end just rattaretkel.

Kabala vesijalgratastel uudistati 
Vigala jõe käänakuid lõunapausi ajal.
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Väitlus meeles mõlkumas, 
sõtkume tagasi Märjamaa poole, 
mööda kunagise susla mühklikku 
teed. Muinasteed, raudteed, sillad 
… muinasteedest on mitmeid veel 
lõiguti kasutusel. Kuidas neil on 
õnnestunud püsida? Ehitati ilmselt 
õigetele kohtadele. Kuhu ehitada 
aga Rail Baltic, et see jääks pikemalt 
püsima kui Rapla-Virtsu raudtee?

Lõpukontserdil Märjamaa 
laululava esisel krõbekartuleid 
mugides ja päiksepaistet nautides 
vajuvad kõik raudteejutud 
tagaplaanile ja kui korraldaja Peep 
Veedla hüüab lavalt maha järgmise 
sihtkoha, Haanjamaa, on rõõm 
suur: Lõuna-Eesti kuplitel pole 
ammu vändatud. Mõõga kinkimine 
naeratavale rattarüütlile vallandab 
aplausi, võetakse viimased lonksud 
limpsipudelist ja suundutakse 
kraamiautodelt oma telgikotte 
tooma. Retk on selleks korraks 
õnnelikult lõppenud.

Varbolas oli kõik eriline: paik, ilm, 
istumiskohad. Parimaid laagriplatse 
läbi aegade.

Järtad – Märjamaa sümbol – jäid 
tänavu kuivaks. Selline kevad.

Sipa hiiepärna all oli kunagi 
hobuseid paaritamas käidud, kõneles 
pärandiuurija Jüri Metssalu. Nüüd asub 
pärn lautade ja põldude vahel ning 
hiierahu siin just pole, aga vana puu 
on endiselt vägev.

Jõed saatsid meid kogu retke – kupsu 
sai hüpata igal ajal.

Vabadussõjale pühendatud kirikutorni raidkujud olid okupatsiooni ajal mõnda 
aega maetult peidus kiriku aias.
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MELKITĀRU KIVI
Sammume läti ja rootsi ajakirjani-
kega kesk vana Seelimaad mööda kit-
sukest rada heinamaal. Selja taha 
jääb suur maantee, eespool paistab 
üksikuna hiiglaslik vildakas rabakivi. 
Tükike Soomet seisab kindlana lage-
dal väljal põllul, kuhu jääaeg selle 
maha on jätnud, ning tähistab paika, 
kus vanad seelid ja hiljem latgalid 
on käinud oma silmi ravimas. Nagu 
meiegi, tunnevad lätlased pühasid 
kive, ravikive. Melkitāru hiiu tipus 
on looduslik süvend. Vihmadega see 
täitub ja rabakivile kogunevas veesil-
mas on nõnda palju vett, et seal võib 
koguni last vannitada.

Päike kõrvetab agaramate päid, 
kes üritavad kivile ronida. Esialg-
sed katsed üles saada jäävad vilja-
tuks. Rahn on järsk ja ühelt poolt 
sile. Lõpuks paistavad siiski mitme 
ajakirjaniku peanupud kivilt. Üks 

neist läigatab silmile vett. Pingutan 
tippu ronida, kivikausi põhjas näen 
natuke sooja hägust vett ning veti-
kaid ja münte. Mõtlen, kuidas see 
ravimine käib – kas tõesti vaid sil-
male vett heites, kuni muutun tähe-
lepanelikuks, sest giid hakkab kura-
dist rääkima ja see kõlab nagu jutt 
Vanapaganast. Liesma Grīnberga, 
reisi korraldaja, sosistab mulle kõr-
valt: „Läti Kurat ehk Vells on lollike, 
natuke nagu teie Vanapagan, kel juh-
tub kogu aeg midagi.” Giid jutustab, 
kuidas Kurat tahtnud endal kivianu-
mas nägu pesta ja kandnud nõnda 
usinasti vett järvest, et viimane olla 
kuivaks jäänud. Rumal kurat kaotas 
järve ja näopesu jäi ühekordseks.

VANAPAGAN LÄTIS?
Kas Lätis on ka Vanapagana moodi 
tegelane? „On küll,” selgitab läti kura-
dimuistendite uurija ja ajaloopro-

REISIKIRI

Kuradikivid Lätis
HELEN ARUSOO, MATS KANGURI FOTOD

Unustage Riia! Lõuna-
naabrite juugendpealinn 

on suurepärane, aga 
seal on käidud küll ja 
küll. Läti metsades ja 

jõgedes avastame hoopis 
muud – lõunanaabrite 

loodus pole hoopiski nii 
sarnane meie omaga, 

kui oleme arvanud, 
teisalt on lõunanaabrid 

ise meile olemuslikult 
sarnasemad kui julgeks 

oodata. 
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fessor Juris Tālivaldis Urtāns. „Meie 
kurat ei kanna nime Vanapagan mui-
dugi, vaid Vells või Velns. Me eris-
tame kuradit ja seda tegelast, kes 
maastikku muudab – Velns’i. Meie 
Vells  või Velns on rumal ja luuser, 
kes alati jääb äpuks. On selge, et see 
on palju vanem tegelane kui kristlik 
kurat. Velns pole deemonlikult kuri.”  

Mitmel pool Euroopas on toimu-
nud protsess, kus loodushiiuna tegut-
senud tegelase rolli on üle võtnud 
kurat. Muistendid on demoniseeru-
nud, öeldakse teaduskeeles. Eestiski 
on Kurat-Vanapagan löönud üle mõne 
hiiu muistendi. „Eestis on sageli sama 
pärimuspaiga kohta lugusid, kus tege-
lasena esinevad nii vanem Uku, Kalev, 
Tõll, moalja kui ka uuem Vanapa-
gan, Kurat, Juudas, Vanahalv, Jeesus,” 
mainib Ahto Kaasik looduslike püha-
paikade keskusest, „näiteks Vai-
vara pärimuspaikadega seoses kõnel-

dakse segiläbi sortsilastest ja vana-
paganast, Muhumaal leidub rohkesti 
tondikive, Kagu-Eestis juudanime-
lisi kohti ning Hiiu- ja Saaremaa tor-
kavad silma kuradikivide rohkusega. 
Uued nimetused kajastavad muutu-
nud suhtumisi. Samal viisil on põlisu-
sundeid demoniseerunud mujalgi.” 
Ülo Valk kinnitab omalt poolt, et 
sama mis Eestis, on toimunud mitmel 
pool Euroopas, muistsed eelkristlikud 
hiiud on demoniseerunud ja hakanud 
kandma uut nime. Kõik vana oli ju 
halb ja sai halva märgi küll.

Lätis asi hiiumuistenditega päris 
nii pole, vähestes kohtades on nii 
kurat ja hiid seotud sama paigaga. 
„Meil on olnud hiide palju vähem kui 
teil, selliseid nagu Kalevipoeg. Ja ena-
mik rahvast ei mäleta ka neid üldse, 
näiteks hiidude Kurbads, Lielais virs, 
Ilins nimesid,” ütleb Juris Tālivaldis 
Urtāns. „Meie kurat, kes meie maas-
tikel möllab, on eelkristlik tegelane, 
üks Läti vanadest jumalustest.”

VANAPAGAN VÕI VELLS  
VÕI KURAT?
Kas me võime siis läti kuradit Vana-
paganaks tõlkida? „Võite küll, kui 

nii on teile kodusem,” naerab Juris 
Urtāns, „aga tegelikult on ta nimi 
ikka Vells, Vanapagan meil ju ei 
tegutse. Aga nad on sarnased.”

Selgub, et vanapagana nimetus 
on Eestis siiski liiga uus, et Vellsi-
taolist vana tegelast tema nimega 
kutsuda. „Vanapagana sõna kasu-
tamine näib levivat alles 19. sajan-
dil ja ilmselt kirjanduse mõjul,” sel-
gitab nime päritolu Ülo Valk, teose 
„Allilma isand: kuradi ilmumisku-
jud” autor. „Millegipärast eelistas M. 
J. Eisen oma rahvaraamatutes just 
seda nimetust. Ta kasutas seda ka 
oma raamatutes „Hans ja Vanapa-
gan” (1903) ja „Kaval-Antsu ja Vana-
pagana lugu” (1905). Just selliste 
trükiste mõjul hakkas vanapagana 
nimetus üha tugevamalt seostuma 
rumala kuradi kujuga.” Erinevalt 
läti kuradipärimusest arvab Valk, et 
meie oma Vanapaganal on siiski seos 
kristliku kuradiga olemas. „Sekun-
daarne, kuid siiski olemas,” kinnitab 
Valk. „Tegelikult on kurat ja Vanapa-
gan sama uskumusolendi ehk kuradi 
erinevad rollid, mitte erinevad tege-
lased,” lisab Valk.

Vahetegemine Kuradi ja Vana-

Melkitāru kivi. Ravikivi kausis näeb põhja 
peal vett, peegelduvat taevast ja natuke 
vetikaid, putukavastseid ja münte.

Lõke Pastmuiza kivi juures. Lõke püha kivi juures Lätis 
tuletab meelde trahvi, mida Maavalla koda pidi mullu 
maksma Ebavere hiies lõkke tegemise eest. Ilmselt 
lõunanaabrid ei kannata jäikade looduskaitseseaduste all.

Pļaviņu Peetri kivi. Jääaja kiviannid kodumaal, millega nõnda 
harjunud oleme, on lõunanaabrite juures haruldasemad: suuri 
rändrahne näeb Lätis harva. „Meil on vähem kive, seetõttu 
iga rahn jääb kuidagi eriliselt silma,” põhjendavad lätlased.

Vaata läti pühapaikade lehekülge, eesti keeles!
http://www.ancientsites.eu/et/
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Lätis looduslikke 
pühapaiku 
vähem kui meil
Ülevaade oma pühadest kividest 
ja allikatest on lõunanaabritel ole-
mas nelja viiendiku ulatuses kogu-
arvust. Viimastel aastatel teh-
tud ülevaade pole siiski põhjalik 
inventuur, vaid lihtne arhiiviand-
mete kontroll pühapaikade seisu-
korra kohta. Uut pärimust juurde 
kogutud ei ole, ent ülevaatest pii-
sab, et anda kohalikele reisijuhti-
dele kätte matkakaardid. Nüüd-
seks on osad matkarajad muutu-
nud populaarseks.

Lätis teada olevatest pühapai-
kadest on praegu aktiivses kasu-
tuses ligi 15 protsenti. „Kõiki kohti 
me tursimibrošüüridesse muidugi 
ei pane,” räägib Liesma, „osad 
salapaigad peavad jääma ikka üks-
nes kohalike teada, sest austame 
nende soove ja privaatsust.”

Ehkki looduslikke pühapaiku 
on lätlastel  vähem hallata kui 
meil Eestis – lätlastel on neid 
tuhande ringis, Eestis teadaole-
vatel andmetel 2800, aga ilm-
selt tuhande võrra rohkem (kui 
kõik Eesti maakonnad inventee-
rida) –, siis olemasolevate halda-
misel on lätlastel läinud paremini 
kui meil. Läti riik on kohalikku 
pühapaikade inventuuri kenasti 
toetanud. Ka avalikkuse huvi on 
suur. „Pidime korraldama essee-
konkursi, et õppereisi teha, soovi-
jaid oli nii palju,” kinnitab Liesma 
Grīnberga, rahvusvahelise Cult 
Identity projekti eestvedaja. Ta 
räägib, et lätlaste huvi oma kodu-
paiga looduslike pühapaikade 
vastu on viimasel ajal kasvanud.

Miks on lätlastel aga loo-
duslikke pühapaiku mitu korda 
vähem säilinud kui meil, on  
mõtiskelu teema. „Me arvame 
põhjuseks, et Eesti maakultuuri 
polnud nii lihtne lõhkuda,” selgi-
tab Liesma lätlaste seas levinud 
seisukohta, „teid kaitsevad veeko-
gud, Eestil on pikk merepiir ja Pei-
psi järv, mis teeb teie maa pea-
aegu poolsaareks. Seda näete ju 
ka oma Muhu saarel, kus on teada 
erakordselt rikkalikult pühapaiku. 
Eraldatus kaitseb. Läti on aga igast 
kandist avatud ja võõrmõjud on 
siin toiminud põhjalikumalt.”
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pagana vahel on põhjendatud  
üksnes hiiumuistendite puhul, kus 
kurat maastikku muudab. 

PASTMUIZA KURADIKIVI
Sõidame järgmise Kuradi-Velnsi kivi 
juurde. Kive nimetatakse ainsuses 
„Pastmuiza Velns-kivi”, kuid tegu on 
kahe rahnuga. Jälle on Velns süüdi: 
muistend räägib, et Velns-Kurat 
kavatses peatada Gauja jõe ja jook-
sis kiirustades piki jõe äärt, suur kivi 
käes, et seda veesängile ette visata, 
aga komistas ja pillas kandami maha. 
Kivi kukkus pooleks.

Kõlab jälle nagu lugu Vanapagana 
tegemistest. Või kes ta nüüd oligi?

Lätis on säilinud pühasid kive 
eriti rohkelt, ilmselt ka seetõttu, et 
neil on uhkeid rändrahne pea viis 
kord vähem kui Eestis ja kõik vähegi 
suuremad kivid on olnud kuidagi 
tähtsad. Vähemasti nii põhjendavad 
lätlased oma kividearmastust ise.

Pastmuiza kivi juurde soovitak-
sime lätlaste kivikultusest osa saama 
minna esmajoones, sest sealne loo-
dus on imekaunis. Zemgale maa-
konna värkselt rohetavate heina-
maade vahel keerab tee laia lookleva 
Daugava jõe äärde. Selle kõrvalt jook-
seb vana maantee Riiast Moskvasse, 
suur liiklus on 21. sajandiks kadunud 
ja nüüd hindavad teed turistid. Jõe-
lint sätendab ja hõredalt paiknevate 
puude vahel avaneb vaade Koknese 
lossi maalilistele varemetele. Veidi 
eemal näeb Pastmuiza kive, mille 
juures on hea jalgu puhata.

Lätlased kostitavad meid püha kivi 
juures lauluga. Käime ümber rahnude 
ja koksime väikseid kive kokku, et läti 
jumalused meid kuuleks. Lõkkesse 
viskame punutisi, kuhu on peidetud 
kõik senised halvad mõtted. Kombed 
tunduvad üsna tuttavad.

LÄTI PÜHAPAIKADE RAJAD 
Tagasi bussis, uudistan Zemgale maa-
konna möödalibisevaid teeääri. Ees-
tile omaseid kivikülve ei märka kusa-
gil, põllud on lagedad.
Vaikses kuusetukas peatume, seal 
peitub vana piirikivi, mida Pļaviņu 
Peetri kiviks kutsutakse. Eesti mõis-
tes on see väike rändrahn. See pole 
otseselt ka pühapaik, vaid arvata-
valt 14. sajandist pärit Riia peapiis-
kopi valduste piirikivi (kivil on näha 
piiskopi tunnused rist ja sau). Lätlas-
tele on aga paik tähtis: selle ümbruse 
lagendik rõhutab platsi pidevat külas-
tust. Ei tea, mida see kivi tähendas 
lätlastele tuhat aastat tagasi, aga see 
pole praegu oluline, kivi on jäänud 
tähtsaks lätlastele igal juhul, olgu see 
ajaloos olnud mis tahes. Kivi juurde 
tullakse laulma ja tantsima. Külalis-
tele etendatakse läti rahvalikku janti 
Peetri-aegsest sõnumitoojast, kos-
tüümides. Läti peapiiskopi kivist on 
aegade jooksul saanud eelmise suure 
valitseja – Peeter I legendidega seo-
tud kivi.

Tagasi bussi minnes köidab aga 
üks teine asi meeli: vaatan, kuidas 
läti ajakirjanikud üksteise järel bussi 
ronivad ja mõtlen, et vaevu mahume 
ühte suurde bussi. Küll on ikka suur 
huvi oma vanade looduslike püha-
paikade vastu! Ehkki lätlastel on 
looduslikke pühapaiku neli korda 
vähem, on lõunanaabrite innukus 
allesjäänud kohti hoida suurem. 
Loodud on mitu uut matkamars-
ruuti ja trükitud hulgaliselt kaarte. 
Eestlasi ja muid lähinaabreid luba-
takse infoga kostitada ja oodatakse 
igati paiku külastama (vaata kaarti). 
Ja miks ka mitte – äkki toob mõni 
Lätis kohatud vana kivi meelde ka 
mõne oma kodumaa hiiepaiga, mis 
ununenud.

Pastmuiza kivi. Läti rahvalaul mõjub ehmatavalt koduselt: meloodia on 
sisendusjõuliselt uinutav, esitusviis ja lauljate näod samad nagu Eestis, ainult 
keelest ei saa aru. Korratakse iga rida laulust nagu meilgi, kõik saavad kaasa 
laulda. Ei kuule aga ainult regilaulule omast leegajust – eelmise rea lõpusilpide 
sissehaaramist.
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inakashalli 
kasuka, koheva 
saba ning ise-
loomulikult 
suurte silmade 
ja kõrvadega vil-

lakhiir on pakku-
nud Evele lem-

mikuna rõõmu 
juba kuus aas-
tat. „Tegelikult 
oli villakhiir 
kompromissva-
riant. Tütar tah-
tis võtta küü-

likut, aga mina 
jänest üldse ei tahtnud,” meenu-
tab Eve, lisades, et on toona tehtud 
valikuga väga rahul. „Villakhiir elab 
kaua ja on hea seltsiline. Mulle meel-
dib jälgida, kuidas ta puuris toime-
tab ning toas ringi nuusib.”

ETTEVAATLIK NÄRILINE
Küllap läheneb Villu küsimusele, kes 
keda täpsemalt jälgib, sootuks tei-
siti. On ju hoopis tema see, kes kõigel 
kodus toimuval pidevalt silma peal 
hoiab! „Tema teine nimi on uudis-
himu,” muigab villakhiire perenaine. 
„Villul on kõigega asja. Kõike peab ta 
nägema ja igal pool nuuskima, just-
kui kaardistades, kas kõik asjad on 
ikka oma õigetel kohtadel. Ta ronib 
kõrgele, et saada paremat ülevaadet, 
kuid alati sinna, kust saab hõlpsasti 
põgeneda,” jutustab ta, kirjeldades 
Villu elu kui pidevat heitlust uudis-

himu ja ettevaatlikkuse vahel. „Kui 
miski teda ehmatab, poeb ta kohe 
peitu, kuid mitte kauaks. Varsti ilmub 
peidikust välja õhku nuhutav nina 
ning siis kaks nööpsilma, sest vaja on 
ju teada, millega teised tegelevad.” 
Uudishimuliku elukana on Villu jõud-
nud igasse korterisoppi, millest anna-
vad aimu külastatud paikadesse maha 
poetatud kõvad pabulad. „Pissil käib 
ta aga eranditult oma puurinurgas,” 
kiidab Eve, kelle närilisest lemmik 
tavatseb oma teele jäänud asju lisaks 
ninaga nuhutamisele hambaga proo-
vida. „Ta närib kõike, aga mitte põhja-
likult. Haukab suutäie ühest raamatu-
seljast, siis teisest, närib natuke ühte 
laua- või voodijalga, siis proovib jälle 
teist, nii et antiikmööbli austajana ma 
villakhiirt ei peaks,” muigab ta, kuid 
ei tee Villu närilisekommetest siiski 
suuremat probleemi. Oluline on, et 
tema pisikesel lemmikul oleks põnev 
ning ta saaks piisavalt palju vabalt 
ringi lipata.

VILLAKHIIR ELAVNEB 
VIDEVIKUS
Öise eluviisiga villakhiir on elavam 
 õhtuti ning toimetab puuris vil-
kalt ringi ka siis, kui perenaine juba 
ammu magab. „Alguses oli tema kolis-
tamisega raske harjuda ja mul tuli 
kasutada uinumiseks kõrvatroppe. 
Nüüd kuulen vaid aeg-ajalt läbi une, 
kuidas trepid ühelt korruselt teisele 
kihutava Villu jalgade all naksuvad,” 
jutustab Eve. Ringilippamisele lisaks 

tavatseb Villu öösiti einestada, nosi-
des heina ning villakhiirtele mõeldud 
krõbuskeid, või siis lihtsalt toiduga 
mängida. „Küllap on tal igav, sest ta 
rebib osa heinu lihtsalt niisama sõi-
mevõrede vahelt puuripõrandale 
laiali. Et tema igavust peletada, meis-
terdab mu tütar talle mänguasju, kust 
heinu välja katkuda, ning topib puu-
rivarbade vahele jäätisepulki, mida 
Villu mõnuga järab ja puuri püüab 
kiskuda,” selgitab ta. Hommikuti, kui 
perenaine ärkab, magab öösel ringi 
mütanud villakhiir oma suures puuris 
õndsat und ega salli, kui keegi teda 
selle juures segada üritab. Ettevaa-
tust, sellel loomal on teravad hambad!

JAHEDALEMBENE LOOM
Mängimise, magamise ja einestamise 
kõrval armastab Villu tolmpeenes lii-
vas kümmelda. „Kui ta ei ole saanud 
jupp aega oma liivakastis käia, näeb 
ta kohe pulstunum välja. Pärast liivas 
püherdamist on ta kasukas aga ilus 
ja sametine,” räägib Eve ja toonitab, 
et villakhiirte veega pesemine on 
rangelt keelatud. „Tihe kasukas, mis 
kaitseb neid looduses tuule ja külma 
eest, ei kuiva ära ning loom võib kül-
metuda.” Paksu karvkatte tõttu ei 
kannata villakhiired ka suvist pala-
vust. „Kuumadel suvepäevadel olen 
pabistanud, et äkki ta saab raban-
duse,” jutustab villakhiire perenaine. 
„On kohe näha, et tal on raske olla ja 
ma olen püüdnud hoida tema pesa-
ümbrust võimalikult jahedana. See-

UUDISHIMULIK VILLAKHIIR
kaardistab ümbrust nii nina kui ka hambaga
HELEN ROHTMETS, LAURI KULPSOO FOTOD

Ehkki Eve Valperi villakhiir Villu on ettevaatlik loom, kes peab võõraste 
juuresolekul paremaks varjuda oma kolmekordse pesapuuri pimedasse 
taganurka, oskab närilise perenaine arglikku hiirt kavalusega urust 
välja meelitada. Eve teab, et Villu ei suuda rosinapurgi krõbinale pikalt 
vastu panna. Kerkib purgikaas ning julgust kogunud villakhiir ongi 
kohal, haarates isukalt talle puurivarbade vahelt ulatatud maiuspala.
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• integreeritud pesad lindudele ja pisi-imetajatele
• jooginõu liblikatele ja lindudele
• maamesilaste tarud, kiletiivaliste majad

• pesakoobas siilidele, sipelgate pesakivi
• ämbliku võrgu raamid

www.rodoaed.ee • rodoaed@gmail.com • tel 501 6742 
www.facebook.com/kasvuhooned 

Loo oma aeda 
metsiku looduse nurk

vastu talvel, kui meie puuküttega 
korter kipub olema tihtipeale tavali-
sest jahedam, on Villu igati rõõmsa ja 
rahuloleva moega.”

METSIK LOODUS LINNAKODUS
Ehkki Villu inimesi ei armasta, on 
ta õppinud nendega koos elama. 
Püüdes austada villakhiire pri-
vaatsust, on Eve aastatega võitnud 
oma lemmiku usalduse ning pelg-
lik loom laseb end vahel ka näpuga 
silitada. „Kui ma õhtuti Villu puuri 
juurde lähen, ronib ta kohe ülemi-

sele tasandile valmis ja siis me vest-
leme. Mina sügan teda lõua alt ja 
tema nakitseb õrnalt minu näppu. 
Kui tal on eriti hea tuju, liputab ta 
lisaks oma kohevat saba,” kirjeldab 
villakhiire omanik, kellel piisab vaid 
ühest käeliigutusest, et Villu aasta-
tega kujunenud usaldust kõikuma 
lüüa. „Kui püüan ta kinni, siis ta sol-
vub ja väldib mind mitu päeva. Näi-
teks liigub ühest kohast teise ajal, 
mil mina ei näe. Tal on oma elu, 
kuhu mul ei tasu tungida. Ehk oleks 
ta inimlembesem, kui oleksime teda 

pisikesest peast selliseks harjuta-
nud. Meie seda ei üritanud ja nüüd 
ta ongi meil selline isepäine,” sõnab 
Eve ja lisab, et just see isepäisus 
talle Villu puhul kõige enam meel-
dibki. „Ta on justkui tükike metsi-
kut loodust meie linnakodus. Mulle 
meeldib tema teistmoodi olemine. 
Ta on nagu metsloom, kes ei ole 
närviline ega temperamentne, vaid 
kes ajab järjekindlalt ja tasakaalu-
kalt oma asja. Väga põnev on tema 
toimetusi jälgida ja saada osa tema 
metsloomaelust.”

Näriliste seltsi kuuluvad villak-
hiired ehk tšintšiljad (Chinchilla 
laniger) on pärit Lõuna-Amee-
rikast, kus nad elutsevad selt-
singuna kõrgel mägedes ning 
ehitavad oma pesad kaljulõhe-
desse. Villakhiirte pehme sina-
kashall kasukas, mis pakub 
kaitset külma ja vilu tuule 
eest, pälvis juba aastasadade 
eest karusnahaküttide tähele-
panu. Vaatamata sellele, et 20. 
sajandi künnisel väljasuremis-
ohtu sattunud villakhiired on 
võetud tänaseks looduskaitse 
alla, kuuluvad nad äärmiselt 
ohustatud liikide nimekirja 
ning nende looduslik popu-
latsioon on jätkuva küttimise 
tõttu endiselt kahanemas. 
Märksa arvukamalt kui loodu-
ses võib neid suurte silmade 
ning koheva „oravasabaga” 
närilisi leida täna karusloo-
makasvandustest ning kodu-
dest, kus nad võivad soodsate 
elutingimuste korral pakkuda 
lemmikloomana inimestele 
seltsi üle 20 aasta.
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Oma esimese tõsiselt loodusteema-
lise raamatu lugesin läbi kuuendas 
klassis. Ajakirja Eesti Loodus artik-
lisarjast väljakasvanud Ants Viirese 
ülevaate „Puud ja inimesed” (1975) 
lugemist soovitas bioloogiaõpetaja. 
Sel korral kuulus raamat bioloo-
giaolümpiaadi kohustusliku lugemis-
vara hulka, aga tõi minu huvidesse 

ka olulise pöörde. 
Ülevaated kodumaa 
puudest ja põõsas-
test on tervikliku 
loodustunnetuse 
kujundajad. Et olin 
maalaps, siis luge-
des erinevate puude 
ja põõsaste olulisu-
sest eesti talurahva 
elus, fantaseerisin 
oma pere elulaadist 
oludes, kus poleks 
poode ja tööstus-
kaupu ning tuleks 
ise kõike käepära-
sest valmistada. 
Süvenes ka tead-
likum huvi ümb-
ritseva, looduses 
valitsevate seoste 
ning inimese ja 
looduse suhete 
vastu.

Raamatus 
„Puud ja inime-
sed” on Ants Vii-
res väga oskus-
likult põiminud 
puude ning põõ-
sastega seotud 
rahvapärimust 
kirjeldustega liht-
sast ning samas 
raskest talutööst. 
Arhiivimaterjalid 
näitavad ilme-
kalt, kui hoo-
livad ja targad 
olid meie esiva-
nemad ümbrit-
seva keskkonna 
suhtes.

Tänapäeval üha linnastuvas elus 
annab see raamat mõtteainet ja 
järeleproovimise võimalusi nii loo-
dus- kui ka ajaloohuvilisele ning 
pärimuse austajale. Mahedama elu-
viisi pooldajad võivad raamatust 
leida häid mõtteid, kuidas kevadel 
kuusekasvudega lihavõtteks muna-
dele rohekaid kuuseokkakirju saada 

või lapsele mäha-ajal pulgakommi 
asemel lepaoksakesi närida anda.

Usun, et iga lugeja leiab Ants Vii-
rese raamatust „Puud ja inimesed” 
omale südamelähedase vaatenurga.

Lapsepõlvest saadab mind mäles-
tus saja-aastastest kuuskedest, mille 
latvu võisin ennastunustavalt vaa-
delda. Põliskuused palistasid minu 
kodutee üht käänakut ja mulle meel-
dis seista, pea kuklas, keset metsa-
teed sõltumata aasta- või kellaajast.  
Aja kulgedes sai paarkümmend aas-
tat tagasi nende puude elu otsa ja 
teekäänak läbib nüüd väikest häilu, 
aga endisaegne kogetu ei unune.

Mida ma seal siis tunda võisin –  
seda võib aimata, kui võtta kätte 
Tiit Leito „Vaikuse värvid” (1994) 
ning lugeda viimast mõtisklust 
„Tervikutunnetus”.

Kuid mitte ainult see tekst, vaid 
kogu raamat avab meie silmad ja 
hinge pisiasjadele, mida igapäeva-
selt nii loomulikuks peame, et sageli 
lihtsalt märgata ei malda. Suure-
pärased loodusfotod ja hingekriipi-
valt lähedased kirjeldused armsatest 
ja tavapärastest asjadest haaravad 
lugeja kaasa.

Olen end tabanud taas ja taas, 
käes „Vaikuse värvid”. See on raa-
mat, mida peab läbi elama.

Lugedes Tiit Leito mõtisklusi, 
tekib vastupandamatu soov astuda 
välja argipäevasest rutiinist ning 
minna loodusesse, otsima seni mär-
kamatuks jäänut.

Kui tänapäeva inimesel ei ole 
kiire elutempo tõttu alati aega pike-
masse koguteosesse süveneda, siis 
üks nauditavalt kirjeldatud loodus-
nähtus ning hämmastavalt kaunis 
foto võiks olla sobiv kogus lugemist.

„Vaikuse värvid” on selline raa-
mat, mida lugedes ei saa jääda üks-
kõikseks. Kohati on Leito kirjelda-
nud olustikku nii magusvalusalt, et 
tundlikum inimene ei saa seda teost 
omale öökapiraamatuks lubada, 
hing on pärast lugemist liiga hell.

Raamatu hing suunab inimese 
vaikuses iseenda sisse vaatama ja 
oma südamehäält kuulama. Aeg-
ajalt tabab lugeja end äratundmiselt, 
et just nii ongi olnud – kohtumine 
rebasega ... Või – seda olen minagi 
näinud – kõdunev palkehitise aher-
vare kusagil võssa kasvanud endisel 
heinamaal.

Eelmise sajandi koolinoorena 

Soovitan 
raamatuid 
koolivaheajaks

Marika Karden-Raud, 
Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasiumi 
bioloogiaõpetaja

KAILE KABUN
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osalesin korduvalt Tartu Matka-
klubi korraldatud jalgsimatkadel. 
Teekonna planeerimisel kasutasime 
raamatuid sarjast „Siin ja sealpool 
maanteed” ja koguteost „Kas tun-
ned maad”. Praegusel ajal on inter-
netist võimalik hankida ülitäpseid 
kaarte ja autoga kihutada paari tun-
niga Tallinnast Lõuna-Eestisse. Teh-
nika areng on loonud enneolematud 
võimalused õppida tundma maad nii 
siin kui ka sealpool maanteed. Mõni-
kord jääb puudu julgusest või pea-
lehakkamisest, et pidada auto kinni 
ja vahetada see hoopis jalgratta 
vastu, võtta aeg maha ja minna oma 
avastusretkele.

Mul on tulnud vastata õpilaste 
küsimustele, kuhu ja mida Eestimaal 
vaatama minna. Üks ilus abimees 
on Tiit Hundi „Eestimaa looduse 
teejuht” (2005). Raamatu esime-
sed leheküljed annavad hea ülevaate 
Eesti loodusmaastikest ja loodusli-
kust mitmekesisusest, kliima eripä-
rast ning rahvussümbolitest. Raamat 
esitab tuntud ja olulisi looduspaiku 
ning objekte maakondade kaupa.

Leides oma kodumaakonna, 
lugedes ning suurepäraseid foto-
sid vaadates on hea otsustada, mida 
veel enda lähiümbruses avastada. 
Põnev on põigata naabritegi juurde 
ja nii tasapisi saabki tutvuda kaunite 
Eestimaa paikadega.

Raamatu „Eestimaa looduse tee-
juht” abiga saab avastada rohkemgi 
kui üldtuntud ning külastatavad loo-
duspaigad, ka teekondi ühest pai-
gast teise.

Tiit Hunt soovitab oma raamatu 
eessõnas retkele kaasa võtta linnu- 
ja taimemääraja, binokkel või kii-
ker ja fotoaparaat. Ka algaja loo-
dushuviline saab enamasti piltide 
järgi linnu- või taimeliigi määrami-
sega hakkama. Isegi kui määramine 
jääb perekonna tasemele, pakub 
see ikka suuremat rahulolu kui hili-
semad vastuseta jäävad küsimused, 
mis taime siis nähti või mis lindu 
kohati.

„Eestimaa looduse teejuht” sobib 
iga raamaturiiuli esiritta. Sealt on 
seda hea uurimiseks haarata ning 
väljasõitu planeerides kaasa võtta. 
See on sobiv raamat pere auto kinda- 
laekasse, kust juhi kõrval istuja abi-
lise lihtsalt kätte saab ning mõne 
teele jääva loodusobjekti külasta-
miseks välja valib.

EESTI RÖÖVLINNUD
Tarvo Valker 
Sari „Roheline Eesti” 
Varrak, 2014

Enne, kui lahkaksin pisut Läänemaa 
linnumehe Tarvo Valkeri uut raama-
tut „Eesti röövlinnud”, peaksin põgu-
sat rääkima oma suhetest röövlindu-
dega. Kui enamik inimesi näeb neid 
majesteetlikke linde harva loodu-
ses, siis mina puutun röövlindudega 
kokku igapäevaselt. Kahjuks on aga 
meie kohtumiste põhjuseks olukor-
rad, kus linnud vajavad meditsiini-
list abi ehk on haiged, vigastatud või 
orvustunud.

Selleks, et röövlinde aidata, ei 
piisa ainult loomaarsti haridusest ja 
teadmistest loomorganismi sisemi-
sest toimimisest. 
Samavõrd oluline 
on patsienti tunda 
ka välispidiselt – 
alates liigi korrekt-
sest määramisest, 
käitumisest, toitu-
misharjumustest 
... Peab tundma 
iseärasusi, mis 
võimaldavad 
konkreetsel liigil 
üldse looduses toime tulla. Viimane 
punkt on eriti oluline, kuna see tihti 
määrab, kas loom pärast arstil käiku 
vabastatuna looduses ellu jääb.

Näidetena võiks mainida päevase 
eluviisiga röövlindude nägemisvõime 
tähtsust ja kakkude vajadust lennata 
hääletult. Kui viidatud võimed on 
juba väiksemal määral kahjustatud, 
kahandab see tugevalt looma võima-
lust looduses ellu jääda.

Inimene, kes Tarvo Valkeri raa-
matu kätte võtab ja loeb, saab pare-
mini tundma röövlindude elu ja olu, 
liigibioloogiat. See ongi teose suurim 
väärtus.

Loodan, et saadud teadmiste abil 
kasvab lugeja soosing röövlindude 
suhtes ja võib-olla süttib ka kelleski 
tugev austus looduse vastu.

Oma hoiakute kaudu saame iga-
üks midagi ette võtta ümbritseva elu-
keskkonna heaks, mida me kõik ju 
jagame.

Ei saa mainimata jätta raamatu 
väga ilusad illustratsioone, fotosid 
looduspiltnikelt.

MADIS LEIVITS, LOOMAARST

EESTI ESIMENE 
LIBLIKAMARK 
PÄEVAPAABUSILM
2014

Kujutage ette üht 
vahetundi küla-
koolis, ütleme aas-
tal 1974. Mööda väsi-
nud linoleumiga 
kaetud koridoripõ-
randat liigub kolge, 
ilmselt lõpuklassi 
jõudnu, kaenla all 
pruunist kunstnahast album. Ta pea-
tab ühe endast kaks pead lühema 
poisi ja küsib nõudlikul häälel: „Mida 
kogud?”

„Koeri ja kosmost,” vastab see 
häbelikult. Kolge lööb oma albumi 

lahti ja seal leidub kindlasti mõni 
selle temaatikaga mark.

Saiaraha, mille ema kaasa and-
nud, liigub ühest taskust teise, 
pisike poiss saab selle eest ühe 
Poola koera ja pealekauba ka 
natuke Nõukogude kosmost.

Kolge siirdub järgmist ohvrit 
otsima, selleks osutub üks tüdru-
kutirts. „Mida kogud,” kostab taas 
küsimus.

„Lilli ja liblikaid,” säutsub plika.
„Vaata, mul on sinu jaoks üks ilus 

Mongoolia seeria,” lööb kolge taas 
oma albumi lahti. „Ühel margil on 
hambad servast puudu, aga hind on 
ka sedavõrra väiksem!”

Tüdruk kiikab albumisse ja kire-
vaid tiivamustreid nähes ta süda 
sulab kiiresti üles, nagu võitükk 
pühapäevahommikusel pannkoo-
gipannil. Ta laenab isegi sõbranna 
käest, et „kogu seeriat saada”.

Kodus seab ta margid hoolikalt 
albumisse, albumi asetab aga riiu-
lisse, kuhu see jääb aastakümneteks. 
Vahel harva lehitseb keegi seda.

Möödub nelikümmend aastat ja 
jõuab päev, kui väike tüdruk, kellest 
on vahepeal saanud täiskasvanud ini-
mene, näeb poes kirevate tiivamustri-
tega marki. See pole ei Mongoolia ega 
Malaisia, vaid oma Eesti liblikamark.

Naine ostab margi, kodus otsib 
riiulist üles albumi ja seab hoolikalt 
päevapaabusilma lapsepõlves kooliko-
ridoris ostetud seeria kõrvale.

Päevapaabusilma teab ta hästi, see 
liblikas käib ju aias kõrvenõgeste peal 
istumas. Võiks lisanduda rohkemgi 
Eesti liblikamarke! Raamaturott

RAAMATUROTT
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KÖÖGIFÜÜSIKA

KUNSTI-
RATAS  
VÕI  
RATTA-
KUNST
AARE BAUMER, AUTORI FOTOD

KES MEIST EI TAHAKS SAADA 
SUUREKS JA KUULSAKS  
KUNSTNIKUKS? Tõmbad pintsliga 
viuh üle molberti ja austajad muud-
kui õhkavad vaimustusest.

Joonistad sadamas üles 
nõidusliku varahommikuse udu 
ning sinu tööd hinnatakse kallimaks 
suurest laevast, mis seal kai ääres 
seisab.

Aga mina hakkasin rattakunstnikuks 
ning juhtus see hiljutise „kogupäeva-
sajabvihma” ajal. Võtsin ratta, koera 
ja sõitsin Kadrioru suunas. Vesi prit-
sis loikudes, nirises lõbusalt kõnni-
teedel ja kohale jõudes oli minu selg 
kaetud kitsa poritriibuga, sest jalg-
rattal ei olnud porilauda! Koerast ma 
parem ei räägigi.

Aga mõte kasutada tavalist 
jalgratast kunstis tuli mul pähe alles 
hiljem, sooja ning kuiva pesu vahel.

NIISIIS, TÄNA HAKKAME KUUL-
SAKS KUNSTNIKUKS! Kõigepealt 
on vaja jalgratast ja selleks kõlbab 
igasugune ratas, ka väikeste laste 
oma.

Edasi on meil vaja vees 
lahustuvaid ja ohutuid värve. Selleks 
sobivad hästi guaššvärvid.

Siis oleks vaja veel alust, 

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri
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Nuputa!

1. Mis on pildil?
2. Üle mis jõe kaardub Rumba sild?
3. Mis või kes on lärtsipuu? 

Õigeid vastuseid aitab leida Loodusesõbra eelmine number.  
Saatke lahendused aadressil:  
Endla 3, 10122 Tallinn või e-kirjaga: lugeja@loodusajakiri.ee

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

Mahlakuu/lehekuu 
õiged vastused
1. PILDIL ON HARILIK KARIKSEEN.

2. ŠAAKAL JÕUDIS AMETLIKULT EESTISSE AASTAL 2013.

3. LEEDIKUD ON ÜKS LIBLIKALISTE LIIKE. KODUS VÕIB NEID LEIDA 
NÄITEKS JAHU SEEST.

LEHEKUU LOOSIÕNN NAERATAS  
KRISTEL DAMBELE.
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millele ratas toetada, ja kedagi, kes 
seda püsti hoiab ja rattale hoogu 
annab. Seejärel on vaja paberit, 
soovitatavalt suuremat kui A4, sest 
mida suurem maal, seda kallim võib 
see olla!

Nii. Veel on vaja kaitseprille, et 
värv silma ei pritsiks, ja muidugi veel 
kohta, kus värvida. Soovitatavalt 
valige selleks hirmusülivägakole 
koht, et saaksite hiljem intervjuus 
ära märkida oma kunstnikutee 
rasket algust.

NÜÜD MAALIMA! Selleks toetage 
jalgratas mistahes kividest või puust 
või rauast alusele nii, et selle ratas 
saaks vabalt pöörelda, pange pril-
lid ette, asetage paber sobivale kau-
gusele ja valage tasakesi värvi kiirelt 
pöörlevale rattale. Värv lendab tilka-
dena paberi suunas, osa sellest satub 
ka mujale, aga pole häda, kui seda 
saab maha pesta.

Juba on näha, kuidas tilkadest 
moodustuvad pikad täpilised ribad. 
Segage värve pritsimisega, lisades 
vähehaaval erinevaid varjundeid.

Kui pilt valmis, lisage sellele 
nimi, allkiri ja kuupäev, sest kuulsad 
kunstnikud teevad kõik sedasi.

HEAD KUULSAKS SAAMIST!
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Mahlakuu 20 kuupäeva paiku lõid seni urbadest kollased olnud 
kasevõrad hiirekõrvu.

Tavapäraselt maapinnale 
pesa ehitavad sinikael-pardid 

on ikka ja jälle uudsete 
pesitsus-ideedega üllatanud. 

Nii on näiteks pesitsetud  
puuharude vahel, õõnsuses 

või veekogu juurde riputatud 
lillekorvis. Tänavusel 

mahlakuul tegi üks Sürgavere 
sinikaelamamma pesa sõtkale 

paigaldatud pesakasti!

Mahlakuu  
kaks nägu
Mahlakuu jagunes kaheks: jahedaks 
ja sajuseks esimeseks ning põua-
seks ja soojaks teiseks pooleks.  Kuu 
algas üsna jaheda ja väga ebapüsiva 
ilmaga: rohkelt arenes konvektsioo-
nipilvi, sadas lumekruupe ja hoog-
lund, kuid päeval valitsesid siiski 
plusskraadid. Hoogsadusid ja rünksa-
jupilvi jätkus 15. mahlakuuni.

Kogu kuu teine pool oli sademe-
teta, väga päikeseline ja soe: kui ala-
tes 16. kuupäevast tuli sooja üle +10 
°C, siis alates 20. mahlakuust juba 
kohati üle +20 °C. Kuu viimastel 
päevadel ilmus taevasse üha enam 
pilvi: algul kiudpilved, siis juba 
kõrgrünkpilved, mis andsid märku 
ilmamuutusest.

Lehekuu lõpp 
erakordselt 
troopiline
Lehekuu pööras uue lehekülje: oli 
pilves ja külm (üksnes paar plussk-
raadi) ja vihm, lörts ja isegi kohatine 
lumi. 5. lehekuul tekkis kohati ka 
õhuke lumikate, Kohilast anti teada 
kämblasuurustest lumeräitsakatest. 
Arktilise õhumassi valitsus lõppes 8. 
lehekuul, enne seda oli külma öösel 
kuni 6 kraadi. Igati kevadine ilm  
püsis 17. lehekuuni. Siis saabus Kas-
pia mere äärest troopiline õhumass 
ja nii kerkis 19. lehekuul õhutempera-
tuur mitmel pool üle +30 °C (Kundas 
mõõdeti +33,1 °C). Erakordne kuumus 
püsis 26.  lehekuuni. Troopiline kuu-
mus tõi kaasa nii tugevat äikest, pagi-
sid kui ka hiidrahet.

27. lehekuul saabus arktiline õhu-
mass ja ilm muutus dramaatiliselt: 
suveleitsak asendus pilvise ja tuulise 
ilmaga, sooja oli kohati päevalgi alla 
+10 °C.

JÜRI KAMENIK

TARMO MIKUSSAAR

ARNE ADER
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Esimesed suitsupääsukesed saabusid mahlakuu 
keskel alanud püsivama soojalaine alguses. 

Selle aasta kevad paistis silma eriti rohkete 
kaseurbadega. Tuleb hea seemneaasta! 

Linnas oli näha, et piinlikku korda taga 
ajavad kojamehed olid muru sisse sadanud 

urbade kokkuriisumisega püsti hädas. 

Lehekuu keskpaiku saabunud teise tugeva 
soojalainega puhkesid õunapuud õide.

Kui lume sulamisest 
tingitud tulvaveed olid 

sel kevadel enam kui 
tagasihoidlikud, tegid 

lehekuised vihmad 
imet. Mitmel pool Eestis 

ei jäänud tulvaveed 
tulemata. Pedja 

alamjooksu luhtadel 
lainetas igatahes vesi 

nagu suurvee ajal ikka. 
Üle luhtade voolav 

veetulv uputas miljonid 
tarnapähikud ja kohati 

jäid vee alla isegi luha 
servadel puhkenud 

võililleõied.

20. mahlakuu õhtul kagukaarest saabuvad äikesepilved valmistasid paljudele lõuna-eestlastele 
tõelise elamuse. Pilvemassiivi esiots oli lumivalge, millele järgnes tumesinine, järsult ilma 
pimendav paks pilvetekk. Enne ootamatut hämardumist oli maapinna lähedal tuulevaikne, nii 
et kuulda võis ülalt pilvedest kostvat tormituult. Taevane mühin ja värvimäng üheskoos andsid 
põnevalt müstilise elamuse. Järgnenud äike oli üllatavalt välguvaene.

ARNE ADER

ARNE ADERMATS KANGUR

MATS KANGUR TARMO MIKUSSAAR
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RANDTIIR TEAB, MIS MÕÕTU MAAKERA  
PÄRISELT ON. Talle kuulub rändetee pikkuse 

maailmarekord. Üksikutel isenditel võib aastane 
ränne olla kuni 80 000 km pikk.  

Antarktikas talvitanud, suunduvad nad pesitsema 
taas koju, Arktikani välja. Nii igal aastal. Eestis 

pesitseb rohkem kui 8000 randtiirupaari.

METAMORFOOS – LOODUSE SUUR IME. Suur-harksaba 
on läbinud nii rööviku kui ka nuku staadiumi ja kogub 
end nüüd pärast nukust väljumist elu esimeseks 
lennuks. Liblikas on õrn ja värske, just loetud minutid 
ilmavalgust näinud. Võta nüüd kinni, kas ta on noor 
või siis juba vana? Ka oma nime on see suur-harksaba 
saanud eelmisel aastal nukkunud röövikustaadiumi 
järgi. Liblikal endal ei ole mingit harkis saba.

LUBAGE ESITLEDA – 
 TÄNAVUSED 

VESIPAPIPOJAD LÕUNA-
EESTIST! Tavaliselt käib 

jõeköstrirahvas Eestis 
üksnes talvitamas, 

peatudes kruusase põhjaga 
jõelõikudel, ja pesitsus on 
üsna haruldane. Lähimad 

pesitsusalad asuvad meist 
põhja pool Soomes.
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MATS KANGUR

KALMER LEHEPUU

MATS KANGUR
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Super Hot Cosmos Blues Band, 
Kõrsikud, Dagö, Curly Strings, 

Tuulelõõtsutajad, Indigolapsed, 
Henry Laks & Seitsmes Meel, 

Jaan Sööt 50 gala, 
Sünteri Sassi mälestuskontsert, 

Intrigue (NO), Transjoik (NO), 
Jon Henrik Fjällgren (SE), 

Angelit (FI), Vicki Genfan (US), 
         Iva Nova (RU) jpt. 

8.–10. AUGUST 2014
KÄSMU

Peasponsor:

SUUR SAAMI AASTA!

www.virufolk.ee
Sooduspiletid 

müügil!



2013. aastal pälvis Eesti Looduse fotovõistluse taimefoto peaauhinna Ireen Trummer.

Eesti Looduse fotovõistlus 2014

LOODUSKALENDER.EE

Tähtajad
Võistlusfotod palume üles laadida Eesti 
Looduse kodulehel 1. septembrist 1. 
oktoobrini 2014. Võistluse lõpuõhtu 
aja ja koha saab teada oktoobri lõpul 
Eesti Looduse kodulehelt www.eesti-
loodus.ee.

Nõuded fotole
Foto peab olema tehtud Eestis ning 
sellel jäädvustatud vabalt looduses ela-
vad loomad, taimed või seened üksi 
või mitmekesi. Fotod inimesega harju-
nud loomadest või istutatud taimedest 
võistlevad omaette noorte kategooria-
tes (koduloom ja aiataim). Maastikupilte 
võistlusel ei hinnata.
Pildistatud loom, taim või seen peab 
olema äratuntav ning autoril võimali-
kult täpselt määratud. Iga foto juurde 

ootame kindlasti lühikest lugu (100–500 
tähemärki), kus ja kuidas pilt on saadud 
ja kes on pildil.
Arvesse lähevad digifotod, mille pikema 
külje pikkus on vähemalt 3000 pikslit 
(noortel 2000). Faili vorming peab olema 
kas vähima tihendamisega JPG või TIFF. 
Igat fotot saab esitada ühes kategoorias 
ning kategooria peab olema määratud 
õigesti.

Kategooriad
Arvestust peetakse kahes vanuseklassis: 
noored kuni 16 eluaastat (kaasa arvatud) 
ning täiskasvanud. Välja antakse looma-, 
taime- ja seenefotode peaauhind ja 
esimene auhind nii üld- kui ka noorte 
arvestuses. Ühtlasi jagatakse eriauhin-
du järgmistes kategooriates: aasta lind, 
käituv loom, väike loom (lähi- või mak-

rovõte), veeloom, väike taim (lähi- või 
makrovõte), veetaim ja elurikkus (kesk-
konnaministeeriumi eriauhind). Ainult 
noorte kategoorias on eriauhind aia-
taime ja kodulooma, sh lemmiklooma 
pildi eest. Hulganisti eriauhindu jagavad 
korraldajad. 

Fotode saatus
Korraldajatel on õigus auhinnatud foto-
sid tasuta avaldada ajakirjades ja teis-
tes trükistes. Kõiki võistlusele saadetud 
pilte võivad korraldajad tasuta kasutada 
võistlust tutvustavatel üritustel (näitused, 
ettekanded jms).

Lisainfo:
www.eestiloodus.ee
toimetus@el.loodus.ee,
tel 742 1143




